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E é inútil procurar encurtar caminho e querer 

começar já sabendo que a voz diz pouco… 

Pois existe a trajetória, e a trajetória não é apenas 

um modo de ir.  

A trajetória somos nós mesmos.  

Em matéria de viver, nunca se pode chegar antes. 

 

Clarice Lispector 
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RESUMO 

Esta tese tem como objetivo principal conhecer e analisar o cotidiano de trabalho 

num CAPS – Centro de Atenção Psicossocial - buscando compreender, a partir do 

vivido pelos trabalhadores, a multiplicidade de sentidos e significados que se 

entrecruzam na produção das dimensões subjetivas desta realidade. Tomando por 

referencial a perspectiva teórico-metodológico da Psicologia Sócio-Histórica e as 

discussões do Núcleo de Pesquisa Trabalho e Ação Social – PUC/SP, 

desenvolvemos esta pesquisa que nos possibilitou adentrar em um CAPS, tipo II, 

no município de Maringá, PR, e conviver com os trabalhadores em cena, na 

atividade de construir o trabalho em ato. Os resultados desta pesquisa vieram a 

confirmar nossa tese de que existe uma grande distância entre os trabalhadores 

de saúde mental “idealizados” nas conferências nacionais e a realidade vivida por 

estes no CAPS, de modo que prevalece uma “política de RH” incompatível e 

incoerente com a produção do trabalhador-sujeito tão solicitado no processo da 

reforma psiquiátrica brasileira. Constatamos questões paradoxais diretamente 

ligadas ao “despreparo”, a precarização das condições de trabalho, a 

desvalorização, a falta de reconhecimento e capacitação contínua expondo-os ao 

adoecimento no e pelo trabalho. Contudo, mesmo frente à situações tão adversas, 

as atividades dos trabalhadores evidenciam a efetiva possibilidade, mesmo que 

ainda parcial, do alcance e consolidação do CAPS. Outro aspecto foi o 

desvelamento de quanto a dimensão subjetiva da loucura produzida em tal 

contexto sócio-histórico é determinante no modo como a Política Nacional da 

Saúde Mental está sendo interpretada no município, que conformada à ideologia 

dominante, prossegue reproduzindo tanto no plano do imaginário social, quanto no 

espaço físico e nas políticas administrativas o “não-lugar” para o “louco” na vida 

cotidiana da cidade. 

Palavras-chave: CAPS; trabalhadores; dimensão subjetiva; Psicologia Sócio-

Histórica. 
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BURALI, Maria Aparecida de Moraes. The mental health worker: complexities 

and paradoxes in the work routine in a CAPS. São Paulo, 2014. 257p. Thesis 

(PhD in Social Psychology), Pontifical Catholic University of São Paulo. 

 

ABSTRACT 

This thesis aims at knowing and analyzing the work routine in a CAPS – 

Psychosocial Care Center – trying to understand, from the life experiences of 

workers, the multiplicity of meanings intersecting the production of the 

subjective dimensions of this reality. Taking as reference the theoretical-

methodological point of view of the Historical-Social Psychology, and the 

discussions of the Center of Research and Social Work – PUC/SP, this 

research was developed, allowing us to take part in a CAPS, type II, in the city 

of Maringá-PR, and live with workers in their daily routine, doing this study while 

socializing with them. The results of this research confirmed our thesis stating 

that there is a great difference between the “ideal” mental health workers in 

national conferences and the reality experienced by them in the CAPS, 

prevailing still a “HR policy” not compatible and inconsistent with what is 

required in the Brazilian Psychiatric Reform process. Paradoxal issues were 

observed, directly connected to a lack of “prepare” for the job, precarious 

conditions for working, depreciation, lack of recognition and lack of continuous 

training, thus exposing them to sickness in and for the work. However, even 

facing this contrary situations, their activity show the effective possibility, even 

being partial, of reaching and consolidating the CAPS. Another revealing point 

of this research was the disclosure on how much does the subjective dimension 

of madness produced in such a social-historical context affects the way the 

National Mental Health Policy is being interpreted in the city, which being 

conformed to the ideological speech, keeps reproducing the "no place" for the 

“mad one” in the daily routine of the city, as much as in the social ideological 

plane as in the physical one, and administrative policies. 

 

Keywords: CAPS. Workers. Subjective dimension. Historical-Social 

Psychology.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

Encontro com a Reforma Psiquiátrica 

 

Como docente do Departamento de Psicologia da Universidade Estadual 

de Maringá e pesquisadora na área de Psicologia do Trabalho, defendo, junto 

com tantos colegas, a centralidade do trabalho1 como categoria e sua 

indiscutível importância como atividade2 constituinte do psiquismo, embora tão 

negligenciada pela Psicologia - e nesta perspectiva, desde minha dissertação 

de mestrado3, venho desenvolvendo projetos de ensino, pesquisa e extensão 

no campo do trabalho na articulação entre a saúde mental e a saúde do 

trabalhador, que é o foco principal de meus estudos e intervenções junto à 

diferentes categorias profissionais4. 

Meu encontro com a Reforma Psiquiátrica se deu em 2008, quando fui 

convidada pela Coordenação de Saúde Mental da Secretaria Municipal de 

Saúde de Maringá para ministrar o módulo de um curso voltado para os 

trabalhadores de saúde mental, em sua maioria da Emergência Psiquiátrica do 

Hospital Municipal e de alguns Centros de Atenção Psicossocial (CAPSs). 

Ministrar o módulo saúde mental neste curso - intitulado “A saúde do 

trabalhador de saúde mental” - produziu em mim um grande impacto, pois me 

                                                           
1
 Ricardo Antunes ao afirmar a centralidade do trabalho, tomando por referência a Lukács na 

ontologia do ser social, afirma: “O trabalho constitui-se como categoria intermediária que 
possibilita o salto ontológico das formas pré-humanas para o ser social. Ele está no centro do 
processo de humanização do homem” (Antunes, 2009, p. 136) e Furtado (2011, p. 63) explica: 
“o trabalho é a condição necessária para a realização do humano e, ao mesmo tempo, foi a 
sua criação o que nos transformou no que somos. Essa dupla função – a de criar o trabalho e 
ao mesmo tempo ser por ele transformado em humano – permite um fenômeno muito especial 
para o ser humano que é sua função de ser consciente e a de se comunicar. 

2
 Ainda que numa leitura reducionista de Marx, o foco seja colocado exclusivamente nas 

relações sociais, que compõem o processo de produção, junto como processo de trabalho, 
Athayde (2011, p. 348) destaca, que todos os elementos do processo de trabalho são fruto da 
atividade humana, que é concebida como aquela que dá vida ao trabalho.  
3
 LER/DORT: uma abordagem ao sofrimento psíquico no trabalho, área de concentração 

psicologia e sociedade, na linha de pesquisa “subjetividade e Saúde coletiva”, na Universidade 
Estadual Paulista. UNESP/ASSIS/SP, 2002. 
4
 Bancários, Call Center, professores, operários de vários segmentos, enfermeiros e serviços 

gerais: lavanderia e zeladoria do campus da UEM. 
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deparei com uma realidade que até então desconhecia e que me mobilizou 

profundamente, porque pude ouvir de perto este coletivo. Este grupo de 

trabalhadores me anunciou os ecos da Reforma Psiquiátrica no município e 

revelou quanto se sentiam desorientados neste processo de implantação dos 

serviços substitutivos de saúde mental, demonstrando em muitas de suas falas 

a angústia e o sofrimento vividos pelos impasses trazidos entre o novo e o 

velho modelo de assistência em saúde mental, que solicitava um maior 

conhecimento dos princípios da Reforma Psiquiátrica, da Política Nacional de 

Saúde Mental e, no campo do trabalho, uma maior compreensão de como tais 

ideários iriam operar em termos de relações e processos de trabalho diante da 

realidade que se configurava. 

Foi o contato com este grupo de trabalhadores que me despertou para a 

enorme missão deste “processo social altamente complexo”, sobre o qual eu 

sabia muito pouco; mas me senti convocada a participar de algum modo neste 

campo, para aprender, reaprender e com o tempo, ensinar alguma coisa.  

Minha participação neste curso abriu caminho para meu ingresso na 

Emergência Psiquiátrica como orientadora de grupos de estágio dos alunos do 

5º ano do curso de Psicologia. Foi uma experiência ímpar e marcou 

profundamente minha trajetória, expondo-me ainda mais quanto, como docente 

de uma universidade pública, eu estava distante daquela realidade e quão 

urgente era a necessidade de encurtar essas distâncias entre universidade e 

serviços e vice-versa e, na discussão dos meus estudos sobre o 

trabalho/saúde, incluir a temática do trabalho e do trabalhador de saúde 

mental. 

Com este interesse, ingressei no doutorado em Psicologia Social na 

PUC/SP em fevereiro/2010, junto ao Núcleo de Trabalho e Ação Social (NUTAS). 

Assim, este estudo não é a conclusão ou o fim de um ciclo de trabalho, 

mas o início de um projeto de me unir a muitas mãos e braços que abraçam 

esta causa, para me tornar mais um fio nesta trama e vir a contribuir de algum 

modo na construção do trabalho em saúde mental e reescrever, junto com 

tantos outros, uma outra história sobre a loucura que também inclua os 

trabalhadores de saúde mental na agenda de políticas públicas que garantam 

também a esses trabalhadores condições dignas de trabalho, de vida, de 

saúde, de proteção de seus direitos, para serem reconhecidos como sujeitos e 



 19 

auxiliarem no processo de tornar também outros (usuários em saúde Mental), 

sujeitos de suas histórias. 

 

Qual a tese proposta?  

 

Como já expresso nas minhas intenções, meu objeto de estudo é o 

trabalhador de saúde mental no contexto da Reforma Psiquiátrica Brasileira. 

Nele busco dar visibilidade, dentro deste “processo social complexo”, aos 

trabalhadores no cotidiano de trabalho de um CAPS, para pensar os paradoxos 

e contradições entrelaçados neste campo, que extrapola o campo da saúde 

mental e tem princípios tão abrangentes e envolve estratégias tão diversas, 

que mexem com estruturas do poder, do saber, do fazer, do imaginário social, 

envolvendo atores sociais concretos, sujeitos das experiências de 

transformação: usuários5, familiares, técnicos, instituições formadoras, enfim, a 

sociedade como um todo. 

Vale sublinhar que, dentre tantos atores sociais concretos, os 

trabalhadores6 tiveram participação ímpar no processo histórico da Reforma 

Psiquiátrica Brasileira, que se consolidou como resultado de décadas de lutas 

oriundas do movimento dos trabalhadores de Saúde Mental7 e da militância 

antimanicomial, nacional e internacional8 contra modos do “fazer psiquiátrico” 

que condenavam ao exílio social involuntário e ao cárcere privado pessoas 

consideradas “alienadas”, “loucas”, “desviadas da norma social”, e as impediam 

                                                           
5
 Como cita Amarante (2007, p. 82): “O termo “usuário” foi introduzido pela legislação do SUS 

(Leis n.8080/90 e 8142/90) no sentido de destacar o protagonismo do que era anteriormente 
um “paciente”. A expressão acabou sendo usada com sentido bastante singular no campo da 
saúde mental e atenção psicossocial, na medida em que significava um deslocamento no 
sentido do lugar social das pessoas em sofrimento psíquico”. Atualmente o termo vem sendo 
criticado pelo fato de manter uma relação do sujeito com o sistema de saúde, e no decorrer 
desta pesquisa o termo “usuário” e “paciente”será utilizado tal como nomeado pelos 
trabalhadores, pois ambos são utilizados como “sinônimos”.  

6
 Dentre tantos nomes de ilustres trabalhadores cito: Nise da Silveira, Luís Cerqueira, David 

Capistrano, Sérgio Arouca, e tantos outros visionários na linha de frente ou no anonimato 
participaram desta luta pela reestruturação da assistência em Saúde mental. 
7
 Fundado em 1978 

8
 O processo de Reforma Psiquiátrica Brasileira foi influenciado pelas experiências ocorridas na 

França e nos Estados Unidos, mas a principal referência teórica foi da experiência italiana 
liderada por Franco Baságlia e Franco Rotelli, seu sucessor. 



 20 

de desfrutar de seus direitos de cidadão, sendo excluídas do convívio social e 

depositadas em hospitais psiquiátricos e instituições afins. 

Por sua complexidade, infere-se que a Reforma Psiquiátrica é um 

processo dinâmico, plural, que articula todas essas dimensões9, que são 

simultâneas e se intercomunicam, que se retroalimentam e se complementam. 

Assim, a Reforma Psiquiátrica não é um fato na história para ser comemorado 

e lembrado, mas um processo em construção permanente, porque mudam os 

sujeitos, mudam os conceitos, mudam as práticas, muda a história. 

Assim a história foi mudando por meio de muitas mãos, entre elas um 

movimento de extrema importância ocorrida após a ditadura militar: a Reforma 

Sanitária, que culminou na criação do Sistema Único de Saúde (SUS) em 

1990. Enquanto movimento social, a Reforma Psiquiátrica brasileira, no embalo 

dessas experiências vivenciadas de redemocratização do país, foi fincando 

suas bandeiras e abrindo caminhos para a implantação de um novo modelo de 

atenção à saúde mental. 

Seguindo nesta rota, doze anos depois de tramitação no Congresso 

Nacional, como resultado desta luta coletiva, foi aprovada a Lei nº. 10216/ 

2001, por um projeto de autoria do então deputado Paulo Delgado. Essa lei é 

conhecida como “Lei da Reforma Psiquiátrica”, e, embora tenha sofrido 

mudanças que destoaram do texto original10, constituiu-se em um marco 

fundamental para alavancar o processo de reestruturação da assistência em 

saúde mental e num patamar jurídico-institucional de inequívoca importância 

para a proteção desses direitos, renovando, por outro lado, as esperanças de 

que finalmente um pouco mais de atenção e recursos seria assegurado à 

saúde mental. 

Essa lei dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de 

transtornos mentais, redirecionando o modelo assistencial em saúde mental e 

tornando-se um instrumento importante da sociedade civil na busca por 

                                                           
9
 Amarante (2003, p. 69) define quatro dimensões: Epistemológica (teórico-conceitual); 

Técnico-assistencial; Jurídico-política e a Sócio-cultural.  
10

 Lúzio e Yassuí (2010, p. 21) tecem críticas ao formato final da aprovação da Lei nº 
10.216/01, afirmando que “o texto final está muito longe do radicalismo saudável do projeto 
original, proposto pelo Deputado Paulo Delgado, em 1989, o qual propunha claramente a 
“extinção progressiva do manicômio e sua substituição por outros serviços”, [...] e na lei 
sancionada em 2001, a substituição transforma-se em proteção de direitos e redirecionamento. 
A mudança, não foi apenas de semântica, mas de essência [...]. 
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transformações no modelo assistencial e, principalmente, na tentativa de 

estabelecer uma nova relação entre loucura e sociedade, pautada na garantia 

de direitos e no acesso à cidadania das pessoas em sofrimento psíquico. 

A Lei n.º 10.216, de abril de 2001, permitiu, do ponto de vista formal, rever 

o desenho do modelo de atenção à saúde mental no País, abrindo caminho 

para que os Centros de atenção Psicossocial (CAPSs) - que já vinham sendo 

experimentados, em diferentes lugares e de formas variadas, desde a década 

de 80, e que até então eram incluídos marginalmente em um modelo que 

priorizava claramente a internação psiquiátrica tradicional - a assumissem um 

lugar central no novo modelo de atenção psicossocial.  

Para tanto foram baixadas duas portarias complementares, cujo objetivo é 

dar operacionalidade, ou seja, transportar para a realidade o que dispõe a Lei 

10216/01. A Portaria n.º 336/GM, de 19 de fevereiro de 2002, inicia-se 

justamente com a referência à Lei n.º 10.216, e trata das várias modalidades 

de CAPS,11 diferenciados entre si pelo porte e pela abrangência populacional. 

O percurso que segue a Reforma Psiquiátrica é a expansão do número de 

CAPS em todo o território nacional. 

Considerando-se os avanços12 e retrocessos13 da Reforma Psiquiátrica 

Brasileira, que enfrentou tantos impasses e desafios, é inegável que seu 

                                                           
11

 CAPS I e II: são para atendimento diário de adultos com transtorno mentais severos e 
persistentes, em sua população de abrangência. O tipo I é indicado para municípios com 
população entre 20 a 70 mil habitantes e o tipo II para população entre 70.000 a 200.000 
habitantes, ambos funcionam de segunda a seta das 8:00 as 18:00 horas. CAPS III: são Caps 
para atendimento diário e noturno de adultos, durante sete dias da semana, atendendo à 
população de referência com transtornos mentais e persistentes. Funcionam 24 horas, 
diariamente, também nos finais de semana e feriados. CAPS ad: são Caps para usuários de 
álcool e drogas, para atendimento diário à população com transtornos decorrentes do uso e 
dependência de substâncias psicoativas como álcool e drogas, podendo ser do tipo II ou III. 
CAPSi: são Caps para crianças e adolescentes com transtornos mentais, funcionando das 
8h00 às 18h00, de segunda a sexta-feira. 

12
 Fechamento de leitos SUS em hospitais psiquiátricos de 51.393 em 2002, para 32.294 em 

2011(Saúde mental em dados/MS/2012); atualmente encontram‐se habilitados 3910 leitos de 
psiquiatria em Hospital Geral; os investimentos do Ministério da Saúde na habilitação de CAPS, 
que passou de 424 em 2002 para 1.981 em 2013 nas suas várias modalidades (CAPSI, II, III, 
ad e infantil) e o investimento em todos os demais equipamentos que compõem a Rede de 
Atenção Psicossocial (RAPS). 
13

 Vasconcelos (2010) e Amarante (2013) apontam como principais retrocessos a privatização 
da saúde, inclusive na área da saúde mental, com o crescente incentivo às comunidades 
terapêuticas e a internação compulsória, como resultado de uma intensa campanha de 
“terrorismo” contra o crack, que tomou uma proporção desmedida no intuito de desviar a 
atenção da sociedade como um todo da necessidade efetiva de se continuar investindo na 
Rede de Atenção Psicossocial, tal como preconizado nos princípios do modelo de assistência 
psicossocial e, trazer de novo propostas paralelas, condizentes com o modelo manicomial, 
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processo de construção prossegue, trazendo como “novidade” um novo 

formato na ampliação dos equipamentos que compõem a RAPS14, mas entre 

os equipamentos, os CAPS prosseguem como um serviço estratégico 

fundamental, trazendo aos trabalhadores o desafio de “... substituir os 

manicômios, transformar a pessoa no que ela tem de mais profundo (a sua 

condição psicossocial) e preparar a sociedade para interagir com o louco” 

(SILVA, et al., 2008, p. 115) - desafio, a nosso ver, gigantesco, pois trata-se de 

um trabalho de [...] alta complexidade, múltiplo, interdisciplinar, 

interprofissional, transdisciplinar e intersetorial [...] (MERHY, 2007, p. 57-58). A 

quem foi atribuída tal função de construir e (re)inventar tal trabalho? 

Eis a indagação proposta nesta tese:  

No processo de implantação dos CAPSs, como são considerados os 

trabalhadores na árdua tarefa de construir novas relações e processos de 

trabalho que produzam dispositivos de desinstitucionalização da loucura? 

Embora o quadro de descaso e desvalorização dos trabalhadores, já 

apontados por Ramminger (2005), Rollo (2007), não se refira a um fato isolado, 

pois reflete a própria condição do trabalhador no serviço público e dos 

trabalhadores da saúde em geral no contexto do SUS, o que queremos 

destacar é que a especificidade da saúde mental neste projeto de 

transformação social, de rompimento de paradigmas, em que palavras como 

transformar, produzir, desconstruir, desmontar, emancipar e reconstruir, 

refletem a complexidade deste campo, os trabalhadores precisam ser incluídos 

na roda dos avanços da Reforma Psiquiátrica.  

A Tese que defendemos é:  

Neste projeto de construção de uma nova relação com a loucura, os 

trabalhadores ocupam uma posição significativa: como sujeitos, como atores, 

como construtores, como educadores sociais e disseminadores de uma cultura 

antimanicomial. A ausência de políticas públicas que os considerem como 
                                                                                                                                                                          
para atender aos projetos políticos abertamente conservadores, co-ligados, com a indústria da 
loucura”. 
14

 Portaria GM nº 3.088, de 23 de dezembro de 2011, para pessoas em sofrimento decorrente 
de transtorno mental, consumo de crack, álcool e outras drogas no âmbito do Sistema Único de 
saúde (SUS). Fazem parte da rede o Centro de Atenção Psicossocial, Serviços Residenciais 
Terapêuticos (SRT), Centros de Convivência e Cultura, Unidades de Acolhimento, leitos de 
atenção integral, comunidades Terapêuticas, além de outras iniciativas, como o programa De 
Volta para Casa, que oferece bolsas a pacientes egressos de longas internações em hospitais 
psiquiátricos. 
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cidadãos e sujeitos de direitos no e pelo trabalho - direitos de ter vez e voz, 

direitos de ser sujeitos - invialiliza qualquer projeto de desinstitucionalização, de 

ensinar pessoas que vivem a experiência da loucura, que tiveram e têm uma 

história de total exclusão social, a ser sujeitos de direitos. 

Partindo dessa tese, apresentamos nosso objetivo central: 

Conhecer/analisar o cotidiano de trabalho do trabalhador de saúde mental nos 

CAPS, buscando compreender a partir do vivido por esses trabalhadores, a 

multiplicidade de sentidos e significados que se intercruzam na produção das 

dimensões subjetivas neste contexto de trabalho;   

e nossos objetivos específicos: 

 Vivenciar o concreto vivido e aprender com os trabalhadores de um 

CAPS sobre o que é trabalhar em “saúde mental” e, mais que isso, 

compreender como a implementação de uma política pública (neste 

caso, a Política Nacional de Saúde Mental), ao passar pelos crivos das 

várias esferas de governo (federal e estadual), chega e é implementada 

na particularidade dos municípios; 

 Compreender as distâncias que separam a Universidade, como 

instituição formadora (na especificidade desta pesquisa, dos serviços 

substitutivos de saúde mental) das discussões da Reforma Psiquiátrica 

e das políticas públicas, e de igual modo, o processo inverso, os 

serviços das universidades, para pensar a formação, a capacitação e 

processos de educação continuada nestes coletivos de trabalho; 

 Compreender o que é ser um trabalhador de saúde mental, com seus 

impasses, desafios, dor, sofrimento, prazer, cuidado, doação, devoção, 

afetação – enfim, o que é executar um trabalho que vai muito além da 

razão e saber que trabalho é esse; 

 Como docente universitária “... mudar de lugar, mudar de olhar e, se 

possível, mudar de pensar. É um convite feito a várias vozes e segundo 

vários estilos, para que aprendamos também a não pensar o outro 

através de nós mesmos - nossas práticas, nossas ideias, nossas 

posturas e teorias - mas a pensarmos a nós mesmos através do outro.” 

(BRANDÃO, 2006, p. 8) e poder contribuir no campo de formação de 

profissionais com o que me ensinaram os trabalhadores sobre o que é 
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trabalho no campo da saúde mental no contexto da Reforma 

Psiquiátrica. 

 

No intento de alcançar tais objetivos e buscar respostas para as questões 

formuladas, esta tese se propõe a desenvolver as questões referidas nos 

títulos de seus vários capítulos, descritos a seguir. 

No capítulo 1º - “O trabalhador de Saúde Mental no contexto da 

Reforma psiquiátrica: recursos humanos ou sujeito de direitos?”, 

propomo-nos refletir, a partir da análise dos relatórios das conferências 

nacionais de saúde mental, como os trabalhadores são referidos e 

considerados no plano dos significados e discursos que expressam intenções e 

direções possíveis para a construção do trabalho em saúde mental, em 

articulação com as políticas de recursos humanos no contexto do SUS.  

No capítulo 2º - “Método: apreensão das dimensões subjetivas da 

realidade”, propomo-nos apresentar o conjunto de questões epistemológicas e 

ontológicas da Psicologia Sócio-Histórica15 que definem uma concepção de 

método como o caminho do pensamento que orientou todo o percurso do 

processo investigativo e a escolha da metodologia da pesquisa, com seus 

respectivos procedimentos.  

No capítulo 3º - “A trajetória da pesquisa: ‘o concreto vivido’”, 

buscaremos apresentar o percurso da pesquisa empírica como o concreto 

vivido16, expondo, em sua dinamicidade, como os princípios teóricos e 

metodológicos foram operacionalizados na pesquisa “em ato”. 

No Capítulo 4º - “Espelhos da realidade”, pretendemos apresentar as 

nossas narrativas enquanto pesquisadora como “espelhos da realidade”, 

evidenciando a vida em movimento e o trabalho em ato, no cotidiano do CAPS.  

                                                           
15

 Como citado em nota por Furtado e Svartman (2009, p. 75) “a teoria de Vigotski é conhecida 
como histórico-cultural. O termo “sócio-histórico” foi a denominação dada pelo grupo da 
Professora Sílvia Lane para designar o campo crítico da Psicologia produzida no Brasil a partir 
da leitura dos autores russos e da produção crítica elaborada por Lane no Programa de 
Psicologia social da PUC-SP e que Maria Auxiliadora Banchs chamou de Escola de São 
Paulo”. 
16

 O concreto como a síntese das múltipals determinação, contudo, o termo “vivido” foi 
inspirado na tese da Prof. Bader B. Sawaia (1987), e embora não se trate de uma pesquisa 
participante, optamos pelo termo para imprimir uma conotação do vivido junto com o s 
trabalhadores, como pesquisadora em campo. 
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No capítulo 5º - “Cenário da pesquisa: um campo de significados”, 

apresentaremos como no plano do discurso se configura o projeto Assistência 

em Saúde Mental neste município, seguindo a cronologia da implantação dos 

serviços substitutivos de saúde mental, com a finalidade de utilizar essas 

informações no conjunto da análise. 

No capítulo 6º - “Metodologia de Análise: a síntese das múltiplas 

determinações”, exporemos a metodologia de análise da Psicologia Sócio- 

Histórica, que, inspirada no Materialismo Histórico-Dialético, propõe-se fazer o 

caminho inverso17, pois partimos sem saber quase nada, e neste processo de 

imersão em todo o processo investigativo, o objeto de estudo, “O trabalho e os 

trabalhadores no cotidiano de um CAPS”, foi agora saturado das múltiplas 

determinações, e neste trajeto urilizamos como recurso metodológico os 

“Núcleos de significação como instrumento para a apreensão dos sentidos”, 

propostos por Aguiar e Ozella (2006), para organização e análise do conjunto 

de informações reunidas ao longo do processo investigativo, que resultaram na 

constituição de três núcleos de sentidos, como aqueles que sintetizam as 

múltiplas determinações na realidade investigada, como o concreto pensado, a 

saber:  

 Sentidos da loucura: entre o passado e o presente; entre o velho 

e o novo: as duas faces da mesma moeda no caminhar da 

assistência em saúde mental.  

 Sentidos da inserção do trabalho em Saúde Mental: entre a 

formação e a conformação ao trabalho no CAPS. 

 Sentidos do trabalho em Saúde mental: entre o aparente e o 

oculto no processo de construção de saberes/fazeres em saúde 

mental.  

 

No Capítulo 7º - “Reflexões finais”, apresentaremos um conjunto de 

reflexões que emergiram e ficaram registradas como uma síntese reflexiva no 

esforço de finalizar esta tese.  

 

                                                           
17

 Expressão inspirada em Paulo Neto (2011, p. 44) ao se referir a “viagem de modo inverso”, 
como o “concreto pensado”, como o método de análise em Marx “que consiste em elevar-se do 
abstrato ao concreto ”, “único modo” pelo qual o “cérebro pensante” “se apropria do mundo”. 
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CAPÍTULO 1 

 

O TRABALHADOR NO CONTEXTO DA REFORMA PSIQUIÁTRICA: 

RECURSOS HUMANOS OU SUJEITO DE DIREITOS? 

 

 

Este capítulo tem por objetivo refletir sobre como os trabalhadores da 

Saúde Mental têm sido referidos e considerados no contexto da Reforma 

Psiquiátrica Brasileira, para pensar nos desafios impostos à gestão e aos 

trabalhadores no processo de implantação e consolidação dos CAPSs, 

processo que, tal como foi idealizado, solicita, para sua própria existência, o 

protagonismo dos trabalhadores como sujeitos construtores desta nova história 

na relação com a loucura.  

Recorremos a uma analogia do CAPS como um equipamento que tem 

como missão a responsabilidade de auxiliar pessoas que foram desapropriadas 

de si, que desaprenderam a ser sujeitos, que desaprenderam a desejar e a 

querer, a fazer a travessia para o território da existência no espaço da cidade e 

para o cotidiano da vida, aprendendo a ser sujeitos de direitos. Daí 

enfatizarmos a nossa tese: se o CAPS traz esta missão, é por que se aposta 

nos trabalhadores como “pilares” centrais de sustentação deste ideário. Essa 

missão se torna difícil quando essas pessoas são reduzidas à condição de 

recursos humanos, em profunda contradição com o preconizado para os CAPS 

enquanto lugar de criatividade, inventividade e autonomia.  

Daí a proposta deste capítulo: analisar o que foi enunciado sobre os 

trabalhadores de saúde mental nos relatórios das conferências nacionais de 

Saúde Mental, com o propósito de reunir um conjunto de significados 

construídos nos textos no plano do discurso que iluminassem o contexto da 

análise desta tese: o cotidiano de trabalho num CAPS. 

Seguindo neste propósito, também se faz necessário considerar alguns 

aspectos que apontam a complexidade e o descompasso na implementação da 

Política Pública de Recursos Humanos do SUS, que vem produzir um cenário 

de desvalorização descaso para com os trabalhadores da saúde, condição que 

é vivida pelos trabalhadores nos CAPS e na rede de saúde mental, mas que 

não é exclusiva desse campo, ao contrário. refletem os próprios paradoxos do 
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SUS enquanto uma política pública que vem sendo implantada desde o início 

dos anos 1990, mas que ainda não incluiu em sua agenda os direitos dos 

trabalhadores da saúde. 

Tendo em vista o exposto, estruturamos este capítulo em dois eixos: 

 Análise dos aspectos que se referem aos trabalhadores de saúde mental 

ou aos “Recursos Humanos”, nos relatórios produzidos nas conferências 

nacionais de Saúde Mental; 

 Análise das principais diretrizes da Política de RH no SUS. 

 

1.1 Conferências Nacionais de Saúde Mental: discursos sobre o trabalhador  

 

As Conferências são instrumentos privilegiados de participação popular 

no processo de definição, implementação, gestão e avaliação de políticas 

públicas, contudo precisamos ter um olhar de que os relatórios produzidos em 

cada conferência são documentos que em sua processualidade não 

conseguem expor a totalidade dos fatos, acontecimentos e embates, mas 

cumprindo a função de produzir o prescrito, elencam aspectos centrais ou de 

interesse de uma maioria que irão pautar o oficial, na direção de instituir as 

reivindicações de dado movimento, operando transformações nos campos 

político-jurídicos, teórico-técnicos, cultural e ético. 

Essas conferências ocorreram após a VIII Conferência Nacional de 

Saúde, de 1986, que foi um marco decisivo no processo da Reforma Sanitária 

e produziu transformações fundamentais em todo o campo da Saúde. 

Como, sintetiza com maestria, Devera e Costa-Rosa, 

 

[...] as CNSMs, enquanto dispositivo, têm mostrado a sua decisiva 
importância para os avanços da Reforma Psiquiátrica, embora 
tenham ocorrido apenas esporadicamente. As transformações 
propostas por elas incidem, antes de tudo, no ideário, embora as 
transformações nas práticas não sejam de modo algum desprezíveis. 
Uma análise mais detalhada não teria dificuldades em demonstrar 
que essas mudanças dependem dos desdobramentos da luta que se 
trava pela hegemonia no setor da Saúde. Só superando uma série de 
vicissitudes dessa luta será possível chegar à efetivação prática de 
todas as propostas da agenda dessas Conferências. Além da luta 
pela hegemonia ideológica, teórico-técnica e ética, é necessário 
superar, ainda, uma série de outras dificuldades como toda a inércia 
do imaginário popular sobre a loucura e os modos de “lidar” com ela, 
tanto por parte da sociedade (com destaque para os familiares) 
quanto por parte dos próprios trabalhadores como agentes 
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institucionais, dos quais se espera a construção dos dispositivos 
substitutivos ao Hospital Psiquiátrico (2007, p. 12). 

 

Isto posto, passaremos à apreciação do referido sobre os trabalhadores 

no âmbito das conferências nacionais em saúde mental:  

 I CNSM: 1987 

 II CNSM:1992 

 III CNSM: 2001 

 IV CNSM: 2010 

 

1.1.1 I Conferência Nacional de Saúde Mental 

 

I Conferência Nacional de Saúde Mental realizada em 1987, no Rio de 

Janeiro (Brasil/MS, 1987), a qual aconteceu logo após a VIII Conferência 

Nacional de Saúde, realizada em Brasília no ano de 1986, e o II Encontro 

Nacional dos trabalhadores de saúde mental, realizado em 1987. 

Se a VIII Conferência Nacional da Saúde indicava a criação de um 

Sistema Único de Saúde, o Encontro dos trabalhadores desdobrou-se na 

criação do Movimento Nacional da Luta Antimanicomial, que reivindicava “uma 

sociedade sem manicômios”. A organização deste movimento determinou a 

agenda da I Conferência Nacional da Saúde Mental, que reafirma as 

resoluções da VIII Conferência Nacional de Saúde Mental (Brasil, MS, 1986), 

que em 1986 já tinha formulado a proposta da Reforma Sanitária, definindo os 

princípios do Sistema Único de Saúde (SUS): descentralização, regionalização 

e hierarquização.  

Yasui (1989) coloca em especial destaque o II Congresso de 

Trabalhadores em Saúde Mental, realizado em Bauru em 1987, no qual os 

técnicos da Saúde Mental de diversas profissões e de diversos estados do País 

discutiram o papel político que deveriam desempenhar para a transformação 

da realidade assistencial nesse setor. 

Outro evento pós-ICNSM que merece destaque é a Conferência sobre a 

Reestruturação da Assistência Psiquiátrica na América Latina, realizada em 

Caracas em novembro de 1990, a qual se constituiu como um outro momento 

importante que muito contribuiu para o debate das propostas da Reforma 

Psiquiátrica no Brasil. Foi realizada com o patrocínio das Organizações Pan-
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americana e Mundial de Saúde (OPS/OMS) e com a participação de Ministérios 

de Saúde, Justiça e Seguridade social, parlamentares, delegações técnicas e 

outras forças políticas nacionais de vários países, como a Argentina, o Chile, o 

México, o Uruguai, a Nicarágua e o Brasil. Pelo resultado dessa conferência, 

descrito em documento denominado “Declaração de Caracas”, foi mais uma 

vez reconhecido que a reestruturação da assistência psiquiátrica implica a 

revisão crítica do papel hegemônico e centralizador do hospital psiquiátrico na 

prestação de serviços, que os recursos, cuidados e tratamentos prestados 

devem salvaguardar a dignidade pessoal e os direitos humanos e civis e que 

se deve propiciar a permanência da pessoa doente em seu meio comunitário 

(Declaração de Caracas, 1991). 

Neste clima de mobilização e luta, três grandes temas fizeram parte da 

agenda da I CNSM: Economia, Sociedade e Estado: impactos sobre saúde e 

doença mental; Reforma sanitária e reorganização da assistência à saúde 

mental; Cidadania e doença mental: direitos, deveres e legislação do doente 

mental. 

Neste momento parece mais importante marcar o impasse em relação ao 

modelo que marca o hospital psiquiátrico e sustentar a posição cidadã dos 

usuários. Só assim seria possível discutir de forma mais aprofundada a 

reorganização da assistência e as mudanças no trabalho em saúde mental.  

Ao analisarmos o relatório desta conferência observamos que, além de 

trazer como propostas a reformulação do modelo assistencial em Saúde Mental 

e a reorganização dos serviços existentes no país, traz também a definição de 

uma política de recursos humanos, assim como a reformulação da legislação 

ordinária. 

No tema II desta conferência, Reforma Sanitária e Reorganização da 

Assistência à Saúde Mental, está incluso o item D - Política de Recursos 

Humanos, que define alguns princípios básicos da política de recursos 

humanos para o setor, seguindo os parâmetros da legislação trabalhista e 

fazendo valer os direitos dos trabalhadores. Entre esses princípios merecem 

especial menção: a democratização do acesso, através de admissão feita 

exclusivamente por meio de concurso público; critérios públicos de lotação e 

remanejamento de funcionários; carreira multiprofissional com o 

estabelecimento imediato de plano de cargos e salários para todas as 
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instituições do setor público de saúde; garantia de um contrato de trabalho com 

salário digno e incentivo à dedicação exclusiva com remuneração compatível; 

garantia, dentro da carga horária contratual, de espaço para atualização, 

pesquisa, supervisões técnicas de equipe e contato dos profissionais com suas 

entidades, no sentido de romper com a alienação e burocratização do trabalho, 

avançando no processo de organização dos trabalhadores nos seus locais de 

atuação.  

Com isto se visava ao desenvolvimento de ações identificadas com o 

interesse e organização dos usuários, à isonomia salarial e ao estabelecimento 

da jornada de trabalho dos profissionais e funcionários de nível elementar, 

médio e superior dos serviços públicos federais, estaduais e municipais. 

Destaca-se, já neste momento, a menção das universidades como polo de 

formação e reciclagem dos profissionais e agentes de saúde, democratizando e 

integrando órgãos formadores e órgãos assistenciais para uma transformação 

curricular compatível com a formação de recursos necessários à rede pública 

assistencial em saúde mental, em consonância com os princípios da Reforma 

Sanitária.  

Também já se faz referência à necessidade de se promover uma nova 

política de recursos humanos, voltada para a formação técnico-profissional em 

saúde mental, a composição de equipes multiprofissionais e a educação 

continuada, em vista das propostas de reorientação da saúde mental. 

No item referente à legislação trabalhista se faz referência à ideia de que a 

doença mental esteja ligada também às condições em que ocorrem as 

atividades produtivas, mas em relação aos trabalhadores em geral, de modo a 

garantir melhores condições de trabalho e punição do empregador que 

mantenha condições de trabalho reconhecidamente insalubres e deletérias à 

saúde. 

Segundo Devera e Costa-Rosa,  

 

[...] apesar de nesta conferência ter se estabelecido uma Política 
Nacional bem definida, isso não foi suficiente para que tal política 
fosse implantada. Entretanto, a ocorrência desta Conferência 
fomentou um grande movimento por parte dos trabalhadores, em 
busca da implantação de inúmeros projetos que se colocavam como 
substitutivos à assistência psiquiátrica clássica. As práticas 
resultantes deles permitiram constatar a viabilidade da política 
antimanicomial (2007, p. 11). 
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1.1.2 II Conferência Nacional de Saúde Mental  

 

A II Conferência Nacional de Saúde Mental (II CNSM) (Brasil/MS, 1992), 

realizada em, em Brasília no período de 1 a 4 de dezembro de 1992, resultou 

de um longo processo democrático de luta que teve alguns eventos marcantes 

para a sua efetivação, como pontua Devera e Costa-Rosa (2007). Dentre esses 

eventos, o autor destaca a IX Conferência Nacional de Saúde, que aprovou o 

fortalecimento da luta pela vida, da ética e da municipalização da saúde, dando 

ênfase ao controle social e definindo o nível local como estratégico na 

democratização do Estado e das políticas sociais. Enfrentando as resistências 

veladas à sua realização, a II CNSM foi sendo construída através da 

mobilização de milhares de pessoas e de diferentes atores e setores (sociais, 

políticos e culturais), nas conferências municipais, regionais e estaduais 

(Brasil/MS, 1992). 

Os conceitos de Atenção Integral e Cidadania foram direcionadores das 

deliberações da II Conferência, referentes aos temas centrais: Modelo de 

Atenção e Direitos de Cidadania. Com respeito ao modelo assistencial, 

enfatiza-se a necessidade de se cumprir a Lei Orgânica da Saúde (Leis 

8.080/90 e 8142/90) e de se efetivar a municipalização da saúde, garantindo 

assistência integral e substituindo o modelo hospitalocêntrico por uma rede de 

serviços diversificados e qualificados. 

Com relação ao financiamento, entre outras recomendações estão: 

assegurar um mínimo de 3% do orçamento municipal para a área; estabelecer 

prazos para a progressiva desativação de leitos para usuários de longa 

permanência, substituindo-os por lares abrigados; criar instrumentos que 

redirecionem os recursos destinados à rede hospitalar contratada, em benefício 

da rede extra-hospitalar; estabelecer formas de remuneração que viabilizem e 

incentivem a criação de serviços municipais como hospitais-dia e Centros de 

Atenção Psicossocial. 

Quanto aos aspectos legais, ressalta-se a necessidade de revisar a atual 

legislação brasileira, no sentido de garantir os direitos de cidadania dos 

doentes e a diretriz de prescrever a utilização de internação como último 

recurso terapêutico. Recomenda-se, ainda, que os municípios incluam a saúde 
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mental nas instâncias de vigilâncias epidemiológica e que os dados obtidos 

subsidiem o planejamento de ações (Ministério da Saúde, 1994b). 

Assim, constituíram-se como grandes temas nos quais se centram os 

delegados e participantes: a Rede de Atenção em Saúde Mental; a 

transformação e cumprimento das leis; o direito à atenção e direito à cidadania. 

Destaca-se que a rede de atenção deve substituir o modelo 

hospitalocêntrico por uma rede de serviço, diversificada e qualificada, através 

de unidades de saúde mental em hospital geral, emergência psiquiátrica em 

pronto-socorro geral, unidades de atenção intensiva em saúde mental em 

regime de hospital-dia, centros de atenção psicossocial, serviços territoriais que 

funcionem 24 horas, pensões protegidas, lares abrigados, centros de 

convivência, cooperativas de trabalho e outros serviços que tenham como 

princípio a integridade do cidadão. “Os serviços devem transformar-se em 

verdadeiros laboratórios de produção de saúde e de vida, nos quais seja 

resgatada a história e a cidadania dos indivíduos” (Brasil/MS, 1994, p. 7)  

Na primeira parte do relatório temos os marcos conceituais da 

conferência, e na segunda, as deliberações, divididas em capítulos, entre estes 

um que trata “dos trabalhadores de saúde, da organização do trabalho e da 

pesquisa”. Esse capítulo enfatiza a necessidade de transformar as relações 

cotidianas entre trabalhadores de saúde mental, usuários, famílias, 

comunidade e serviços, em busca da desinstitucionalização e da humanização 

das relações no campo da saúde mental. 

Para tanto, devem-se priorizar as ações que estimulem a 

 

[...] desinstitucionalização do trabalhador de saúde mental, 
desconstruindo os manicômios mentais, libertando-o de esquemas e 
de estruturas que o impedem de pensar e agir de modo mais humano 
pela promoção da saúde mental e necessária emancipação do campo 
terapêutico (BRASIL/M/S, 1994, p. 8).  

 

O mesmo capítulo define, ainda, a equipe de saúde como 

necessariamente multiprofissional, inclusive com trabalhadores das áreas 

artística, cultural e educacional, livre da tradicional divisão de funções, com 

uma participação mais efetiva dos atendentes, com respeito e escuta dos 

diferentes saberes, sobretudo os dos “setores populares” e, implicada no 

processo de mudança cultural do entendimento da saúde/doença mental. 
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Destarte, afirma a necessidade de buscar que as equipes de saúde estimulem 

[...] a criatividade e a horizontalidade em laços solidários, proporcionando 

relações de trabalho que favoreçam a emancipação do campo terapêutico 

(BRASIL/MS, 1994, p. 8). 

O capítulo também aponta a necessidade de garantir práticas de ensino, 

pesquisa e extensão que favoreçam novas atitudes dos futuros profissionais 

em relação à doença mental e estimulem o desenvolvimento do potencial dos 

indivíduos com sofrimento psíquico; incentiva a criação de grupos de reflexão e 

supervisão, para que os profissionais possam repensar suas práticas, e 

destaca a importância de uma supervisão capaz de dar conta dos diversos 

aspectos da prática cotidiana dos serviços de saúde mental substitutivos ao 

manicômio. 

Também reivindica a mudança das lógicas das universidades 

formadoras de trabalhadores de saúde, para que introduzam nos seus 

currículos temas de saúde mental sob a ótica de saúde coletiva nos diversos 

cursos, bem como a regulamentação do art. 200, inciso III, da Constituição 

Federal, que atribui ao SUS a tarefa de ordenação da formação de 

trabalhadores de saúde. 

Quanto à organização do trabalho, a aludida conferência aponta a 

garantia de que dentro da carga horária contratual haja espaço para a 

atualização, intercâmbio, pesquisa, supervisão de equipe e contato dos 

profissionais com as suas entidades, no sentido de romper com a alienação e 

burocratização do trabalho. Sublinha a necessidade de avançar no processo de 

organização dos trabalhadores nos seus locais de atuação, com vistas ao 

desenvolvimento de ações adequadas ao interesse e organização dos 

usuários. Para tanto, destaca o papel das associações populares e 

profissionais na “luta conjunta por condições e organização de trabalho 

adequada e coerente com as mudanças na atenção à saúde mental, e 

direcionadas à construção da cidadania dos pacientes e dos profissionais” 

(Brasil, 1994, p. 10)  

No capítulo 10º, dos “Direitos trabalhistas”, o relatório solicita a inserção 

dos seguintes itens em uma nova Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e 

no estatuto dos funcionários públicos municipais, estaduais e federais: a) 

diminuição do tempo de exposição dos trabalhadores às condições de fadiga e 
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tensão psíquica, através da diminuição das jornadas de trabalho e do aumento 

do período de tempo livre (folgas e férias), de acordo com a natureza das 

atividades; e a inclusão de períodos de descanso durante a jornada cotidiana, 

destinados também a permitir a preservação da atividade mental autônoma. 

Na avaliação de Devera e Costa-Rosa (2007), em função do amplo 

debate suscitado e da produção de propostas e recomendações bem-

elaboradas, a II Conferência constitui, sem dúvida, um importante marco no 

processo de Reforma Psiquiátrica brasileira. Afirma o autor: 

 

[...] A efetivação dessa política passa necessariamente pela 
municipalização da Saúde, conforme diretriz/recomendação da II 
Conferência Nacional de Saúde Mental. E a adoção de conceitos 
como Território, regionalização das ações de saúde e eqüidade, 
derivados do ideário da Reforma Sanitária, são ações e providências 
que verdadeiramente possibilitam o rompimento com o Modelo 
Hospitalocêntrico (p. 12). 

 

1.1.3 III Conferência Nacional de Saúde Mental 

 

A III Conferência Nacional de Saúde Mental: “Cuidar, sim. Excluir, não. – 

Efetivando a Reforma Psiquiátrica com acesso, qualidade, humanização e 

controle social”, realizada em dezembro de 2001, em Brasília, agrega em seu 

título o tema mundial proposto pela Organização Mundial da Saúde para o ano 

de 2001, “Cuidar, sim. Excluir, não”, afirmativo de uma ética e de uma direção 

fundamentais para o campo da atenção psiquiátrica e em saúde mental. 

Também vincula o título “Efetivando a Reforma Psiquiátrica, com Acesso, 

Qualidade, Humanização e Controle Social” como indicativo de sua 

organicidade, com a construção de um sistema único de saúde - público, 

democrático, de amplo acesso, eficaz, construtor de cidadania e com controle 

social.  

O relatório está dividido em seis capítulos: Reorientação do modelo 

assistencial em saúde mental; Recursos humanos; Financiamento; Direitos; 

Cidadania; e Controle social.  

Cabe destacar que o contexto em que ocorre essa conferência é marcado 

por eventos significativos que vieram estimular os enfrentamento e mudanças 

desencadeados pelo contexto da saúde mental, entre os quais se destacam o 

lançamento da edição em português do “Relatório sobre a Saúde no Mundo 
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2001 – Saúde Mental: nova concepção, nova esperança”, da Organização 

Mundial da Saúde, e a aprovação da nova Lei Federal de Saúde Mental, em 

abril de 2001. 

Segundo Ramminger (2005), essa conferência representou um marco 

histórico para a saúde mental e um inequívoco fortalecimento do consenso em 

torno da proposta da Reforma Psiquiátrica, com toda a sua pluralidade e 

diversidade interna, elaborando propostas e estratégias para efetivar e 

consolidar um modelo de atenção em saúde mental totalmente substitutivo ao 

manicomial. A efetivação da Reforma Psiquiátrica requer agilidade no processo 

de superação dos hospitais psiquiátricos e a concomitante criação de uma rede 

substitutiva que garanta o cuidado, a inclusão social e a emancipação das 

pessoas portadoras de sofrimento psíquico.  

Nesta perspectiva, os municípios foram convocados a desenvolver seu 

planejamento e ações de acordo com as diretrizes acima expostas e 

implementar a política de saúde mental mediante a implantação de uma rede 

de serviços substitutivos ao hospital psiquiátrico territorializados e integrados à 

rede de saúde que realize ações de proteção, promoção, prevenção, 

assistência e recuperação em saúde mental.  

O relatório salienta que é também fundamental que as novas modalidades 

assistenciais substitutivas desenvolvam práticas pautadas em relações que 

potencializem a subjetividade, a autoestima, a autonomia e a cidadania e 

busquem superar a relação de tutela e as possibilidades de reprodução de 

institucionalização e/ou cronificação.  

Com essas diretrizes, o capítulo 2C, que versa sobre Recursos Humanos, 

inicia com a afirmação de que a consolidação dos princípios da reforma 

psiquiátrica requer uma política adequada de Recursos Humanos integrada nos 

planos municipal, estadual e federal, e “que valorize e considere a importância 

do trabalhador de saúde mental na produção dos atos de cuidar, possibilitando 

o exercício ético da profissão” (BRASIL/MS, p. 69). 

Tal política deve garantir: a capacitação e qualificação continuada, 

através da criação de fóruns e dispositivos permanentes de construção teórica, 

científica, prática terapêutica e de intercâmbio entre serviços; a remuneração 

justa dos profissionais; a garantia de condições de trabalho e de planos de 

cargos, carreira e salários; a democratização das relações e das discussões 
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em todos os níveis de gestão, contemplando os momentos de planejamento, 

implantação e avaliação, bem como a transformação dos processos de 

trabalho visando à superação das formas verticalizadas de gestão; a 

incorporação das questões de segurança, saúde e saúde mental do 

trabalhador; a garantia de supervisão clínica e institucional; a avaliação de 

desempenho e garantia da jornada de trabalho adequada para todos os 

profissionais de nível superior, bem como a isonomia salarial entre eles.  

O relatório também reafirma a importância do trabalho interdisciplinar e 

multiprofissional no campo da saúde mental, na perspectiva de romper com os 

“especialismos” e de construir um novo trabalhador em saúde mental, “atento e 

sensível aos diversos aspectos do cuidado, garantindo que todo usuário dos 

serviços de saúde seja atendido por profissionais com uma visão integral e não 

fragmentada da saúde, estimulando “a dissolução do “manicômio mental” 

implícito no saber científico convencional” (BRASIL/MS, p. 69). 

Mais adiante o relatório traça o perfil do trabalhador de saúde mental, 

privilegiando “a existência de uma dimensão subjetiva, humanizante, solidária e 

fraterna como componente fundamental do perfil dos trabalhadores em saúde 

mental”, não devendo isso significar nenhuma disposição de aceitar condições 

de trabalho indignas e precárias nem aviltamento em sua remuneração. 

Percebemos uma grande ênfase e preocupação quanto à formação em 

saúde mental, com estratégias que vão desde a capacitação para a rede 

básica de saúde (PACS/PSF/médicos generalistas), passam pela inclusão da 

saúde mental nos currículos universitários e chegam à capacitação dos 

profissionais de saúde mental em termos específicos, sobretudo em 

atendimentos a crianças, adolescentes e usuários de droga.  

Nessa conferência já aparece com consistência a deliberação sobre a 

política de formação, pesquisa e capacitação de recursos humanos em saúde 

mental no SUS, com a afirmação de que o avanço do processo da Reforma 

Psiquiátrica no Brasil requer ampliar as instâncias de capacitação dos 

diferentes agentes do cuidado no campo da saúde mental para além das 

universidades, e exigir, nas três esferas de governo, que os centros de 

formação de RH estabeleçam as bases para criar imediatamente programas 

estratégicos interdisciplinares e permanentes de formação em saúde mental 
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para o SUS, mediante capacitação/educação continuada, monitoramento dos 

trabalhadores e atores envolvidos no processo da Reforma.  

Além dos processos formais de educação continuada, também se 

normatiza “a criação de grupos de estudos e discussões clinicas dentro dos 

serviços de saúde mental, com garantia de acesso dos profissionais de saúde”, 

devendo os serviços substitutivos ter uma unidade de referência em pesquisa 

ou comissões de ensino e pesquisa, no sentido de viabilizar, “no próprio 

serviço”, a produção de conhecimento científico sobre as novas práticas de 

saúde mental, em parceria com instituições formadoras. 

Também foram estabelecidos os quesitos para o cargo de coordenação e 

gestão das equipes de saúde mental, com a definição de que a implementação 

efetiva dos princípios da Reforma Psiquiátrica requer um processo de co-

gestão interdisciplinar e colegiada nas coordenações, equipes e serviços de 

saúde mental, por meio de eleição dos gestores e de uma participação diária 

no planejamento, execução e avaliação dos serviços que também inclua os 

usuários e familiares. Essas medidas visam garantir que a escolha do 

coordenador de saúde mental efetuada pelo gestor observe os seguintes 

requisitos quanto ao escolhido: a) não ter vínculos com prestadores e/ou 

empresários de saúde da iniciativa privada; b) estar identificado com a Política 

Nacional de Saúde Mental; c) sua atuação ser democrática, articulando a 

participação de gestores, trabalhadores, usuários e familiares na efetivação e 

consolidação da política de saúde mental do município. A coordenação deve, 

ainda, garantir aos profissionais carga horária destinada à participação em 

atividades de planejamento e organização do serviço, bem como espaço nas 

reuniões clínicas, estudos de caso e supervisões.  

No último tópico (item 5) foi abordada a saúde mental do trabalhador, no 

sentido de estimular e desenvolver estratégias específicas para acompanhar e 

tratar da saúde mental dos trabalhadores da saúde, criando programas de 

saúde mental no âmbito da administração municipal para os funcionários e 

servidores portadores de sofrimento psíquico e/ou dependência de álcool e 

drogas, e de regulamentar o pagamento do adicional de insalubridade aos 

profissionais da saúde, conforme a legislação vigente. 

Segundo, Ramminger (2005), essa conferência representou o 

fortalecimento do consenso em torno da proposta da Reforma Psiquiátrica, 
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elaborando propostas e estratégias para efetivar e consolidar um modelo de 

atenção em saúde mental totalmente substitutivo ao hospitalocêntrico. Seu 

relatório reflete a consciência dos atores da Reforma Psiquiátrica de que a 

formação dos trabalhadores é um dos elementos decisivos para a construção e 

viabilização das práticas substitutivas ao modelo hospitalocêntrico.  

 

1.1.4 IV Conferência Nacional de Saúde Mental – Intersetorial 

 

Essa conferência aconteceu em dezembro de 2010, com o tema “Saúde 

Mental, direito e compromisso de todos: consolidar avanços e enfrentar 

desafios”, nove anos após a aprovação de Lei n.º 10.216/01, como resultado da 

reivindicação da Marcha dos Usuários pela Reforma Psiquiátrica 

Antimanicomial, realizada no dia 30 de setembro de 2009 em Brasília, quando 

cerca de 2.300 pessoas, entre elas usuários da saúde mental de vinte e três 

estados do Brasil, marcharam em Brasília por uma reforma psiquiátrica 

realmente antimanicomial, sendo um dos itens de sua pauta a exigência da 

realização da IV conferência Nacional de Saúde Mental. 

Vale destacar, como observa Vasconcellos (2010), que se em 2001 a III 

Conferência Nacional de Saúde Mental ocorreu num clima de euforia, pela 

importante conquista da promulgação da Lei n.º 10.216, tendo como principal 

missão a necessidade de aprofundamento da reorientação do modelo 

assistencial em saúde mental, com a reestruturação da atenção psiquiátrica 

hospitalar, além da expansão da rede de atenção comunitária, com a 

participação efetiva de usuários e familiares, o que se desdobrou na 

formulação e aprovação da Política Nacional de Saúde Mental e a edição de 

várias portarias18 para regulamentar os serviços substitutivos de saúde mental. 

Em 2009, a IV conferência Nacional de Saúde Mental Intersetorial 

realizou-se em um outro cenário de maior complexidade, multidimensionalidade 

e pluralidade das necessidades em saúde mental, o que exigiu de todo o 

campo a permanente atualização e diversificação das formas de mobilização e 

                                                           
18

 Portaria nº. 336/2002, que classifica os classifica os CAPS: I, II, III. Portaria n.º 189 
(março/2002) Regulamenta a Portaria n.º 336/2002, para fins de cadastro e financiamento no 
SAI/SUS, ampliando o financiamento daqueles serviços. Portaria n.º 816 (abril/2002) Institui no 
âmbito do SUS, o Programa Nacional de Atenção Comunitária Integrada a Usuários de Álcool e 
outras Drogas. 
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articulação política, de gestão, financiamento, normatização, avaliação e 

construção de estratégias inovadoras e intersetoriais de cuidado.  

O relatório desta conferência (BRASIL/MS, 2010) vem corroborar que o 

campo da saúde mental se insere no campo da saúde e ao mesmo tempo o 

transcende, com interfaces importantes e necessárias reciprocamente entre ele 

e os campos dos direitos humanos, assistência social, educação, justiça, 

trabalho e economia solidária, habitação, cultura, lazer e esportes, etc., daí a 

ênfase desta conferência em reafirmar o campo da saúde mental como 

intrinsecamente multidimensional, interdisciplinar, interprofissional e 

intersetorial, e como componente fundamental da integralidade do cuidado 

social e da saúde em geral.  

Daí também a tônica dos debates da IV Conferência Nacional de Saúde 

Mental - com foco na Intersetorialidade -, pois a implantação da rede de 

serviços em saúde mental trouxe outros desafios, mostrando que, para a 

implantação da rede no território, outros segmentos têm que estar envolvidos, 

para garantir a efetiva consolidação dos princípios propostos pela Reforma 

Psiquiátrica.  

Se por um lado os participantes reconheceram os avanços concretos na 

expansão e diversificação da rede de serviços de base comunitária, por outro, 

identificaram as lacunas e desafios, a complexidade e o caráter 

multidimensional, interprofissional e intersetorial dos temas e problemas do 

campo, apontando a direção de consolidar os avanços e enfrentar os novos 

desafios trazidos pela mudança efetiva do cenário. 

Segundo Vasconcelos (2010), os fatores que delinearam esse cenário 

incidiram sobre: a ampliação e difusão territorial dos novos serviços, com 

incremento do número de trabalhadores de saúde mental, em um contexto de 

terceirização e precarização do emprego, e com amplo contingente de 

trabalhadores com inserção recente nas atividades profissionais e no ativismo 

político do campo; a diversificação do movimento antimanicomial, com o 

surgimento de tendências internas organizadas; a presença e participação mais 

ativa e autônoma de usuários e familiares; a presença de diversas agências e 

atores políticos intersetoriais; as novas características do trabalho e de 

tecnologia em saúde mental no SUS, com repercussões na organização e 

representação política de parte dos médicos no país, com novas exigências 
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corporativistas, e - particularmente na psiquiatria - com nova ênfase no modelo 

biomédico e forte e explícita campanha contra a reforma psiquiátrica; uma 

expansão de serviços públicos de saúde mental que não foi acompanhada por 

uma oferta e capacitação compatível de profissionais psiquiatras para o 

trabalho em saúde pública, gerando uma carência de profissionais em saúde 

mental; o pânico social gerado pela campanha da mídia em torno do uso do 

crack no País, com enormes repercussões políticas, gerando significativas 

pressões e demandas de alguns setores por serviços de internação hospitalar, 

apresentadas como resposta única. 

Assim, o cenário político e social mais amplo e as características internas 

do próprio campo da saúde mental, na medida de sua ampliação e 

diversificação, geraram um cenário de maior complexidade política e 

institucional. Dessa forma, apresentava-se em 2010 um cenário distinto do 

verificado nas conferências nacionais anteriores, em que a coesão política no 

interior do campo da saúde mental era muito maior. Este contexto certamente 

impôs ao processo de organização da conferência um maior nível de conflito e 

tensão. 

O relatório da IV Conferência Nacional de Saúde mental - Intersetorial, na 

sua apresentação, foi estruturado em três eixos: Eixo I - Políticas Sociais e 

Políticas de Estado: pactuar caminhos intersetoriais; Eixo II: Consolidar a Rede 

de Atenção Psicossocial e Fortalecer os Movimentos Sociais; e eixo III: Direitos 

Humanos e Cidadania como desafio ético e intersetorial. 

Aqui nos deteremos no primeiro eixo, o qual inclui itens que tratam da 

questão de Recursos Humanos, que agora, deixando esta designação, passa a 

ser referido como Gestão no trabalho. Assim, temos os itens 1.3 - Gestão do 

trabalho em saúde mental, e 1.8 - Formação, educação permanente e pesquisa 

em saúde mental. 

Quanto à gestão do trabalho em saúde mental, em função da 

precarização do trabalho resultante da terceirização que invade o setor da 

saúde, a IV Conferência Nacional de Saúde Mental - Intersetorial reitera a 

realização de concurso público como forma de contratação para todo e 

qualquer trabalhador de saúde mental e do SUS. Também propõe a 

ampliação do quadro de profissionais de saúde mental na rede de atenção, 

garantindo descentralização das ações e o matriciamento em saúde mental 
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na atenção básica, em conjunto com a implementação da Estratégia Saúde 

da Família em 100% dos municípios. 

Em termos de políticas públicas, neste momento o contexto também é 

outro, visto que em 2003 foi implantada a Política Nacional de Humanização, 

uma política do SUS que tem como um de seus objetivos enfrentar problemas 

no campo da organização e da gestão do trabalho em saúde que têm 

produzido reflexos desfavoráveis tanto na produção de saúde como na vida 

dos trabalhadores. A isto se somam os avanços na Política de Recursos 

Humanos e com a criação em 2003, no Governo Lula, da Secretaria de Gestão 

no Trabalho e Educação na Saúde, que através do Departamento de Educação 

em Saúde, implementou, mediante a Portaria GM/MS n.º 1996/2007, uma 

política específica para educação permanente em saúde mental. 

Destarte, a capacitação e educação permanente em Saúde Mental para o 

conjunto dos trabalhadores da rede de serviços de saúde, da atenção básica 

em saúde mental, da rede de serviços substitutivos, das parcerias 

intersetoriais, dos conselhos de Saúde, familiares e usuários, devem estar 

pautadas nos princípios e diretrizes do SUS, da Política Nacional de Saúde e 

da Reforma Psiquiátrica, na perspectiva da humanização, da multi, inter e 

transdisciplinariedade. 

Essas políticas vêm então dar outra ênfase à qualificação do trabalho 

para os trabalhadores da saúde e da saúde mental e a garantia de ações 

voltadas à saúde dos trabalhadores de saúde mental, através da 

implementação de projetos e programas específicos de cuidado aos cuidadores 

que contemplem ações de formação, atenção e participação na gestão, 

conforme as diretrizes da Política Nacional de Humanização. Além da 

qualificação e educação permanente em saúde mental para as equipes 

multiprofissionais do Sistema Único de Saúde em todos os níveis de atenção 

(básica, secundária e terciária), no foco da intersetorialidade propõe-se a 

capacitação em saúde mental das equipes do Serviço de Atendimento Móvel 

de Urgência (SAMU), Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Civil e Polícia 

Militar.  

Consideramos fundamental a realização de capacitações, oficinas, 

atividades formativas e informativas dirigidas não somente aos técnicos da 

rede de saúde mental, mas também aos seus usuários e, ainda, aos 
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movimentos sociais e populares e à rede social, visando ao fortalecimento das 

ferramentas de controle social, dos grupos de apoio de familiares, das 

entidades e redes, com a utilização de recursos recebidos pelos fundos de 

saúde. 

Quanto aos processos de trabalho, o relatório volta a reafirmar a 

necessidade de garantir aos profissionais da rede de atenção integral à saúde 

mental uma carga horária destinada à participação em atividades de 

planejamento e organização do serviço, bem como espaço para reuniões 

clínicas, estudos de caso e supervisões de trabalho, e a função de supervisão 

clínico-institucional no sistema de saúde mental sempre que demandada pelas 

equipes, pelos serviços e pela gestão. 

No quesito regulação da rede, que não aparece nas conferências 

anteriores e está diretamente relacionada com a qualidade e efetividade do 

trabalho na rede, propõe-se a criação de um sistema único de informações 

para gerenciamento das ações em saúde mental, que contenha relatórios no 

formato de prontuário eletrônico, interligando CAPSs e outros setores públicos 

e privados das mais diversas áreas de atuação, para possibilitar a continuidade 

da assistência ao usuário, a ordenação e organização dos serviços e subsídios 

para projetos e pesquisas nas três esferas de governo. No aspecto de 

infraestrutura dos serviços substitutivos se afirma a necessidade de ampliar a 

fiscalização para que se garantam o cumprimento das normas estabelecidas 

referentes às instalações e estruturas físicas dos serviços de saúde mental e a 

qualidade do atendimento clínico e multidisciplinar e da gestão dos recursos 

públicos, mediante a realização de concursos públicos para auditores do SUS 

organizados e conduzidos por profissionais de diversas áreas.  

Assim, seguindo o foco da intersetorialidade, a questão da formação, 

educação permanente e pesquisa em saúde mental indica ações 

interministeriais principalmente entre as áreas da Saúde e da Educação. Há 

nas proposições uma abrangência que inclui os âmbitos da gestão, atenção, 

educação e controle social, configurando ações articuladas, sinérgicas e 

concomitantes entre esses setores. Os princípios da integralidade, da 

interdisciplinaridade, da inclusão e da autoria são constitutivos das propostas 

aprovadas, as quais incidem sobre todos os níveis de escolarização, a 

formação profissional, a produção de conhecimento no cotidiano dos serviços, 
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a cultura e a pesquisa. Deste modo, as proposições afirmam a educação 

permanente, a necessidade de mudanças curriculares, a diversidade e 

pluralidade dos conhecimentos e das práticas, bem como a necessidade de 

compromisso das três esferas de governo e do Distrito Federal para 

viabilização das deliberações.  

Daí a necessidade de articulação entre as políticas de Saúde Mental e as 

instituições de Ensino Superior, no sentido de ampliar os compromissos 

intersetoriais entre os setores da Educação e da Saúde, com vista a promover 

atividades que incluam os usuários e seus familiares e os trabalhadores dos 

serviços de saúde mental e que alterem os currículos dos cursos de graduação 

de todas as profissões da área da saúde e nos cursos de licenciatura, de 

for5ma a garantir ações de ensino, pesquisa e extensão, com ênfase nas 

ações interdisciplinares, que envolvam os serviços e gestores e o controle 

social na formulação e execução das ações das IESs no âmbito da saúde 

mental. 

Por isso se reafirma no item 221, que versa sobre a Educação 

Permanente, a necessidade de promover, nas três esferas de governo, a 

educação permanente em saúde mental para os profissionais de saúde, 

educação, cultura, arte, esporte, lazer, previdência e assistência social, 

objetivando a articulação da rede de proteção social e a promoção de ações de 

integração junto à comunidade. 

No último item destacamos as ações de atenção aos trabalhadores, em 

que se propõe a criação de políticas e a busca de estratégias de atenção 

integral à saúde dos trabalhadores da rede de saúde mental que garantam o 

cuidado desses profissionais, e a criação de políticas de incentivo ao 

trabalhador, como: treinamento em serviço; gratificação especial para 

atividades no âmbito da saúde mental; supervisão; interface com outros 

serviços para assistência terapêutica voltada às necessidades físicas e 

psicológicas do trabalhador; criação de um programa de incentivo ao lazer, 

cultura e esporte; e aposentadoria especial (após 25 anos de trabalho) para os 

trabalhadores de saúde mental. 

Embora as conferências constituam-se como importantes instrumentos de 

participação popular no processo de definição, gestão e avaliação das políticas 

públicas, observamos que existe uma lacuna na implementação dessas 
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diretrizes ao transpor as esferas de governo federal, estadual e municipal, 

situação que se agrava no tocante aos trabalhadores na esfera pública, os 

quais, segundo Rollo (2007), são esquecidos em seus direitos fundamentais. 

Segundo o autor, esse “esquecimento” se deve ao 

 

[...] desprezo e desqualificação dos serviços e servidores públicos por 
parte das políticas neoliberais de Estado mínimo, com seus 
interesses de privatização agressiva de empresas estatais e da 
permissão para que a lógica lucrativa de mercado adentre com vigor 
no seio das políticas de saúde, educação, cultura e lazer. Ações de 
mídia e discursos de porta-vozes dessa política têm reiteradamente, 
apresentado os funcionários públicos como os principais 
responsáveis pela ineficácia dos serviços públicos, o “bode 
expiatório”, e como tal não devem ser valorizados e bem cuidados” 
(ROLLO, 2007, p. 20). 

 

Isto resulta num quadro de desvalorização dos trabalhadores, 

precarização das relações de trabalho, baixo investimento num processo de 

educação permanente e modelos de gestão centralizados e verticais que 

espoliam o trabalhador de seu próprio trabalho (BRASIL/MS, 2004). 

Tal cenário é preocupante quando se considera que esse quadro caminha 

na contramão das diretrizes propostas pelas conferências, que desde a I 

Conferência Nacional de Saúde Mental, em 1987, já definiam e apresentavam 

uma política de recursos humanos para os trabalhadores na saúde mental. 

Ademais, observamos que no decorrer das conferências que se seguiram se 

repetem alguns itens e se ampliam outros, no sentido de garantir os direitos da 

legislação trabalhista à democratização do acesso, através de admissão feita 

exclusivamente por meio de: concurso público; critérios públicos de lotação e 

remanejamento de funcionários; carreira multiprofissional com o 

estabelecimento imediato de plano de cargos e salários para todas as 

instituições do setor público de saúde; garantia de um contrato de trabalho com 

salário digno e incentivo à dedicação exclusiva com remuneração compatível; e 

garantia, dentro da carga horária contratual, de espaço para atualização, 

pesquisa, supervisões técnicas de equipe e contato dos profissionais com suas 

entidades, no sentido de romper com a alienação e burocratização do trabalho, 

avançando no processo de organização dos trabalhadores nos seus locais de 

atuação. 
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Também desde a primeira conferência se destaca, reiteradamente, a 

menção das universidades como polo de formação e reciclagem dos 

profissionais e agentes de saúde, democratizando e integrando órgãos 

formadores e órgãos assistenciais para uma transformação curricular 

compatível com a formação de recursos humanos necessários à rede pública 

assistencial em saúde mental; porém essa ainda não é a realidade da maioria 

das universidades brasileiras, que ainda continuam formando profissionais [...] 

para o mercado privado, com ações “mórbido-centradas” e assistenciais e 

práticas segmentadas entre as especialidades (BRASIL/MS, 2012, p. 69), em 

triste contraste com o já referido nas conferências sobre a necessidade do 

trabalho interdisciplinar e multiprofissional no campo da saúde mental. 

Se, de um lado, em todas as conferências essas diretrizes sobre os 

direitos dos trabalhadores e sobre a necessidade da construir um novo 

trabalhador em saúde mental, com visão integral e não fragmentada da saúde, 

que estimule “a dissolução do “manicômio mental” estão presente nos textos e 

dizem respeito ao processo de formação e educação permanente no trabalho, 

de outro observamos que somente em 2003 essas necessidades são 

contempladas, com a implantação da Política Nacional de Humanização, que 

ainda está longe de ser concretizada na realidade dos municípios brasileiros. 

Não obstante, a nosso ver, a fragmentação e falta de articulação, 

acompanhamento e avaliação das políticas do SUS em todas as suas esferas, 

somadas à dependência da vontade política dos gestores - que deveriam, na 

sua função de gerenciamento e coordenação, funcionar como um dos gatilhos 

mais potencialmente concretos para a mudança, encarregados que são de 

induzir e fomentar novas relações de trabalho - resultam na baixa efetividade 

na aplicação da política nos coletivos de trabalho. 

Quanto ao campo da saúde mental, que muitas vezes é designado como 

o “patinho mais feio” da saúde, as ações de proteção e cuidado do trabalhador 

chegam com muito mais atraso do que a atenção básica, por exemplo. 

Assim, o desafio posto é como fazer que as deliberações das 

conferências e as diretrizes das políticas de RH sejam cumpridas na 

implantação dos CAPSs e dos demais serviços na Rede de Atenção 

Psicossocial e na luta pela garantia de direitos e proteção aos trabalhadores? 



 46 

No ensejo desta articulação entre as políticas, no próximo item passamos 

a tecer considerações sobre a política de RH no SUS, com o objetivo de 

compreender os avanços e retrocessos que têm permeado a história de 

(des)valorização dos trabalhadores da saúde no contexto do SUS, para 

sublinhar que, apesar da urgência e da especificidade do trabalho em saúde 

mental, esta não é uma luta isolada, mas reflete os próprios paradoxos do SUS 

no que diz respeito ao trabalho e seus trabalhadores. 

A identificação das fragilidades e potencialidades pode tanto orientar 

definição de diretrizes políticas quanto oferecer mecanismos de apoio aos 

sistemas locais para implementação da política pública de RH. 

 

1.2 Políticas de Recursos Humanos no SUS: gestão no trabalho e 

educação em saúde 

 

Quando se analisa o processo de gestão no trabalho em saúde se 

constata que, contrariando os princípios do SUS, as realidades social, histórica 

e política do País corroboram a permanência de uma cultura de práticas 

autoritárias e centralizadoras de gestão, O que demanda um longo processo de 

desconstrução da cultura hegemônica. 

Machado (2006), em sua análise sobre os trabalhadores de saúde mental 

e sua trajetória na Reforma Sanitária, afirma que a formação dos trabalhadores 

de saúde, se desprovida da visão cidadã do trabalho, promove a reprodução de 

um modelo mecanicista e tecnicista, com base em normas e padronizações 

produzidas pelos que planejam e dirigidas àqueles que executam, resultando, 

muitas vezes, em situações de constrangimento e coerção no trabalho. 

Práticas administrativas fiscalizadoras geram conflitos e insegurança e 

impõem, como consequência, a acomodação dos subordinados aos dirigentes 

e a negação de direitos fundamentais do trabalho, tanto individuais quanto 

coletivos. 

Nesse cenário, os trabalhadores de saúde são transformados em 

cumpridores de ordens, normas e regras determinadas por outros atores, 

muitas vezes distanciados do processo de trabalho e até mesmo da gestão 

setorial. As relações de poder construídas nas instituições têm por base a 

divisão intelectual e de classe social, desconhecendo a função social do 
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conjunto dos trabalhadores e do processo institucional de gestão do trabalho, à 

revelia de uma política que inclua o desenvolvimento do trabalhador, a 

promoção institucional e a dignidade no trabalho em saúde. 

A mesma autora reafirma: 

 

[...] A concepção de gestão do trabalho, no SUS, pressupõe entender 
o trabalho como uma categoria central na construção dos atores 
sociais, em um movimento construtivo, no qual, ao mesmo tempo em 
que o trabalhador se constrói, atua e se reconhece como pertencente 
ao ambiente de trabalho. O local de trabalho é considerado um 
espaço múltiplo e importante, onde a diversidade cultural e étnica se 
traduz em complementaridade e enriquecimento no processo de 
produção, buscando a humanização das relações sociais e a inserção 
de valores como a ética, a cooperação, o respeito e a solidariedade 
[...] (MACHADO, 2006, p. 21). 

 

A constituição do Sistema Único de Saúde (SUS) representou, para os 

gestores, trabalhadores e usuários do sistema, uma nova forma de pensar, 

estruturar, desenvolver e produzir serviços e assistência em saúde, uma vez 

que os princípios da universalidade de acesso, da integralidade da atenção à 

saúde, da equidade, da participação da comunidade, da autonomia das 

pessoas e da descentralização tornaram-se paradigmas do SUS; contudo 

perguntamos: como isso se efetivou na prática? 

Algumas considerações são importantes para a compreensão desse 

processo e devem ser destacadas, como salienta Machado (2006). O setor 

Saúde, como já foi salientado por vários estudiosos da área, é de grande 

importância não só pela natureza dos serviços prestados, mas também – e 

principalmente – pelo volume de empregos que são gerados diretamente. Ao 

longo destas duas décadas do SUS ocorreu uma forte inversão do “parque 

sanitário brasileiro”, especialmente aquele sob o comando público: houve uma 

descentralização dos órgãos, hospitais, ambulatórios, leitos e empregos de 

saúde, que passaram a ter centralidade nos municípios. Os dados mostram 

claramente este processo, que configura uma transformação definitiva no 

sistema de saúde. 

Segundo Machado (2006) são identificados três movimentos neste 

processo de inversão do quadro sanitário. O primeiro é o de expansão do setor 

Saúde tanto no âmbito público como no privado. Ao final da década de 70 o 

Brasil contava com apenas 13.133 estabelecimentos de saúde. A grande 
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expansão viria a se dar nas décadas seguintes, passando para 18.489 em 

1980 e para 67.612, em 2002, gerando a absorção de mais de dois milhões de 

empregos. O segundo movimento diz respeito ao encolhimento da rede 

hospitalar resultante da “desospitalização” do sistema, o qual começa a adotar 

a nova orientação, que prioriza a assistência ambulatorial; mas esta ênfase 

ambulatorial não significou a substituição da assistência hospitalar – ao 

contrário, a demanda por internações e o déficit de leitos no País são elevados. 

O que se constatou, na verdade, foi a falta de uma política hospitalar que 

buscasse equacionar as necessidades da Saúde, os recursos disponíveis e a 

otimização e racionalização das estruturas hospitalares existentes. 

Contrariando o processo em curso - de expansão do SUS -, o número de leitos, 

que 1976 era da ordem de 443.888 unidades, passou a ter um crescimento 

mais lento nas décadas seguintes, aumentando, até 2002, para apenas 

471.171 leitos. 

O terceiro movimento refere-se à expansão sem precedentes de 

empregos de saúde na esfera municipal, invertendo definitivamente a vocação 

da assistência no País. Em 1976 o setor público municipal contava com apenas 

25.854 empregos, o setor público federal, com 98.528, e o estadual, com 

60.094. Em 199, o setor público estadual passou a ser responsável por 

315.328 empregos, e o municipal, por 306.505 empregos. A grande mudança 

se daria na década de 1990, quando o setor público municipal passou a ter 

liderança em empregos, totalizando quase 800 mil em 2002; já o número de 

empregos federais, além de não apresentar crescimento nestas últimas 

décadas, perdeu capacidade de absorção de mão-de-obra, decaindo de 98.528 

empregos em 1976 para 96.064 em 2002, conforme dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em outras palavras, o crescimento 

da oferta de empregos no setor público nestas três décadas se deu a partir da 

expansão do “parque sanitário municipal”, que em 1976 detinha 11% do total 

de empregos públicos do SUS, percentual que em 2002 subiu para 65%.  

A isso se denomina ‘processo de municipalização na saúde’. O foco 

passou a ser o município, que, além de precisar ampliar sua rede de 

atendimento, teve de adequar-se à nova realidade: ser o maior empregador em 

Saúde do País - daí o desafio de na aplicação de uma política pública transpor 

os filtros que separam as esferas federal e estadual até chegar à aplicação 
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efetiva no município, a qual dependerá da interpretação e vontade política de 

seus gestores, atravessada pelas particularidades do contexto sócio-histórico. 

Em relação a esse aspecto, o setor Saúde no Brasil pode ser considerado 

um dos maiores do mundo e corresponde à estratégia de ser um sistema de 

saúde que atua em mais de cinco mil municípios, distribuídos nos seus estados 

e regiões. Com quase setenta mil estabelecimentos de saúde (públicos e 

privados) e cerca de 500 mil leitos hospitalares, este setor gera cerca de dois 

milhões de empregos diretos em saúde. 

Como nos mostra Machado (2006), apesar de políticas específicas de 

governo no sentido de reduzir a concentração de profissionais nos grandes 

centros, a falta destes em municípios pequenos é um grande problema 

nacional. A relação médico por habitantes é exemplar para o entendimento 

desta problemática: no Brasil como um todo há um médico para 594 

habitantes, mas a distribuição é desigual: na Região Norte a proporção é de 

1/1.190; no Nordeste, 1/1.027; no Sudeste, 1/132; no Sul, 1/597; e no Centro-

Oeste, 1/510. Quando se fala em médicos psiquiatras a desproporção é 

enorme, dado que o mercado consumidor induz os alunos em formação a 

escolher como especialidades áreas “ mais nobres e rentáveis” da medicina 

neste momento histórico. 

 

[...] o quadro de RH no contexto da Reforma Sanitária que se 
apresenta neste início de século é pouco animador. É fato que a 
Reforma Sanitária se fez realidade e que o SUS se consolidou em 
termos de um sistema unificado de assistência e atenção à saúde 
para os brasileiros. Resolveu se, em boa parte, a questão do 
financiamento entre as três esferas de governo. No entanto, a 
negligência em que se deu a adoção de políticas de RH é um fato. 
Pode-se dizer que a década de 90 foi a década perdida para os 
trabalhadores da saúde, por várias razões. Os anos 90 – de 
consolidação do SUS – foi o período da antipolítica de RH. Os fatos 
são claros. O SUS passou a década de sua consolidação sem se 
preocupar com seus trabalhadores, sem elaborar uma efetiva política 
de RH compatível com a sua concepção universalista (MACHADO, 
2006, p. 21). 

 

Isso levou, entre outras questões, a que: 1) os trabalhadores não 

tivessem perspectiva alguma de carreira profissional; 2) a renovação e a 

expansão de novos profissionais não se dessem de forma correlata em termos 

constitucionais, e sim, por meio da precarização do trabalho, criando, assim, 

um exército de trabalhadores sem direitos sociais e trabalhistas, aos moldes do 
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início do século XX; 3) a expansão das equipes com a entrada de novas 

profissões e ocupações se desse de forma anárquica, sem regulamentação e 

pouco comprometida com os preceitos do SUS; 4) a expansão de novos cursos 

de saúde ocorresse sem critérios coerentes de qualificação do trabalho no 

SUS. 

Se não bastassem esses problemas, o SUS também não proporcionou à 

administração pública estruturas modernas e competentes para lidar com tais 

questões; ao contrário, as estruturas de RH existentes nas gestões do SUS 

demonstravam a pouca importância estratégica que esta área tinha para o 

sistema. 

O resultado da pesquisa recentemente realizada pelo Conselho Nacional 

de Secretários de Saúde (CONASS) mostra estas questões com clareza: 

 

Outro conjunto de questões importantes diz respeito à estrutura 
organizacional precária da área de recursos humanos, tanto em 
termos de posicionamento hierárquico na estrutura da SES – 
‘situação hierárquica ruim’, ‘hierarquia rígida’, gerando afastamento 
do setor do núcleo decisório – ‘RH à margem, falta autonomia, função 
de DP’, como em termos de instrumentos e processos operacionais 
precários – falta de instrumentos, comunicação insuficiente, e, 
principalmente, ausência de um sistema de informação adequado 
(CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE, 2004, p. 
30-31). 

 

Outro aspecto a ser destacado é que com o avanço do SUS a realidade 

que se apresenta para a área de RH remete a mais dois momentos distintos, 

descritos a seguir. 

O primeiro momento se refere a toda a década de 90, caracterizada pela 

adoção dos preceitos neoliberais em detrimento dos da Reforma Sanitária. Ao 

longo daquela década isso transformou a questão de RH em um enorme 

problema para a Reforma Sanitária, invertendo toda a lógica preconizada no 

processo da Reforma, de que os trabalhadores (recursos humanos) são peças-

chave para a consolidação do SUS.Fato de grande relevância neste período foi 

a elaboração da Norma Operacional Básica – RH (NOB – RH), que define 

princípios e diretrizes para uma NOB que teve como objetivo principal a 

discussão da centralidade do trabalho, do trabalhador, da valorização 

profissional e da regulação da relações de trabalho em saúde; porém poucos 

resultados foram alcançados com a NOB – RH, uma vez que a política que 
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imperou neste período foi a antipolítica de Recursos Humanos, que priorizava a 

privatização por meio da terceirização de serviços, da flexibilização das 

relações e do laissez-faire na abertura de novos cursos na área da Saúde. 

O segundo momento inicia-se com o novo governo, em 2003, 

caracterizado pelo retorno aos princípios de que saúde é um bem público e os 

trabalhadores que atuam são um bem público. A mudança positiva nas 

políticas de recursos humanos vem acompanhada da criação, no governo Lula, 

da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, do 

Ministério da Saúde, a qual passou a tratar especificamente da gestão dos 

recursos humanos na dimensão do trabalho e da educação em saúde.  

Com esta ação política, o governo federal inaugurou um novo momento 

para a área de RH, trazendo esperança e confiança tanto para aqueles que 

produzem os serviços de saúde para a população quanto para os responsáveis 

pela gestão dos sistemas de saúde. 

Assim, como afirmam Jaeger, Ceccim e Machado (2004), o Ministério da 

Saúde tomou para si a responsabilidade de produzir a maior transformação, 

neste meio século de sua criação, no que diz respeito à formulação das 

políticas orientadoras da gestão, formação, qualificação e regulação dos 

trabalhadores de saúde do Brasil. Sinal visível da importância deste movimento 

em direção à valorização dos trabalhadores foi a criação da Secretaria de 

Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde na estrutura ministerial. Os 

autores pontuam a urgente necessidade de que, ao considerar as políticas 

públicas que envolvem a valorização do trabalhador em saúde, estas sejam 

capazes de fazer frente aos efeitos deletérios da política neoliberal que se 

impôs na década de 90, provocando o desestímulo, a perda de sentido de 

carreira profissional, a precarização do trabalho, entre outros males a serem 

combatidos. Assim, afirmam que pensar hoje a questão dos recursos humanos 

significa pensar aqueles que são os protagonistas da Reforma Sanitária, 

aqueles que detêm a técnica, o saber e o trabalho a serem postos a favor da 

população brasileira.  

É neste contexto que em 2006 foi realizada em Brasília a III Conferência 

Nacional de Gestão no Trabalho e Educação em Saúde, com o tema 

“Trabalhadores de Saúde e a Saúde de Todos os Brasileiros: práticas de 

trabalho, gestão, formação e participação”, em que se buscou refletir sobre os 
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processos de trabalho do Sistema Único de Saúde e propor diretrizes para a 

implementação de políticas de gestão de trabalho e educação em saúde no 

âmbito nacional. A conferência foi estruturada em seis eixos temáticos: I - 

Gestão do trabalho; II - Educação na saúde; III - Participação do trabalhador na 

gestão e negociação do trabalho e na gestão da educação na saúde; IV - 

Financiamento do trabalho e da educação em saúde pela União, pelos estados 

e pelos municípios; V - Controle social na gestão do trabalho e educação em 

saúde; VI - Produção e incorporação de saberes a partir das práticas de 

trabalho, de gestão, de formação e de participação, com foco no cuidado e na 

saúde do trabalhador do SUS.  

Como avalia Machado (2006), quase seis décadas se passaram desde a 

1a Conferência Nacional de Saúde até que os problemas que afetam o 

processo de trabalho no SUS encontrassem, aos poucos, soluções, ainda 

assim sem todos os avanços desejados. Pela primeira vez na história se conta 

com uma política nacional construída coletivamente e aprovada pelo Conselho 

Nacional de Saúde. Sua implantação depende das três esferas de gestão e de 

uma perfeita implementação, tanto dos gestores como dos órgãos de controle 

social no SUS, e da efetivação das instâncias intersetoriais e/ou 

interinstitucionais envolvidas. 

Ao menos em nível de política, a gestão do Sistema Único de Saúde impõe 

o enfrentamento de uma série de problemas, cujas questões referentes à 

condução do trabalho e da educação na saúde devem ser colocadas no mesmo 

grau de importância da descentralização, do financiamento e do controle social. 

Outro aspecto extremamente relevante é o fato de que a partir de 2006, a 

educação em saúde ganhou o estatuto de política pública, funcionando no 

âmbito do SUS. A política de educação em saúde em curso no País depois de 

aprovada pelo CNS e pactuada pela CIT, tem como grande desafio a superar: a 

tradição da formação e desenvolvimento que era realizada no setor da saúde. 

Essa tradição entende a educação como um componente operacional centrado 

nas capacitações e treinamentos aplicados ao cotidiano imediato dos serviços, 

em que os trabalhadores são os únicos responsáveis pela qualidade da 

atenção e pela qualidade da gestão em saúde. Na nova concepção, a se 

construir, o alcance das mudanças desejadas supõe um processo interativo e 

participativo nas relações cotidianas, principalmente quando marcadas por 
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compromissos éticos com o melhor acolhimento da população e com a 

promoção da autonomia dos usuários. 

Os trabalhadores, como força criativa da produção de serviços de saúde, 

conquistam um espaço estratégico nessa política. Para ampliar a sua atuação 

na redefinição das práticas profissionais, eles devem participar da construção e 

da gestão da sua educação permanente em saúde. As instituições formadoras 

não devem ocupar apenas um espaço de produção científica e qualificação de 

quadros profissionais, elas devem se tornar parceiras19 do Sistema Único de 

Saúde, efetivando a máxima interação entre o mundo do ensino e o mundo do 

trabalho, consolidando os compromissos públicos e a relevância social da 

formação, especialmente em saúde, em que existe mandato constitucional para 

a ação conjunta.  

Não obstante, como alertam Campos e Pierantoni (2006), um risco paira 

sobre o conceito do que é educação permanente. Na opinião do autor, esse 

conceito foi um tanto descolado do contexto, tornando-se quase “uma coisa 

sagrada, santa”, e, em função disso, houve uma subestimação do papel dos 

cursos regulares, tanto de graduação quanto de especialização. Em nome de 

uma educação na vida e no trabalho - que é importante, mas complementar -, 

terminamos avançando pouco na reconstrução e na ampliação de projetos para 

formação de pessoal para o SUS.  

Segundo o autor, embora esse conceito traga um componente produtivo, 

a declaração de que o processo de formação das pessoas/profissionais não 

ocorre apenas nos espaços formais de ensino e nas organizações das 

instituições de ensino (universidades, escolas, cursos, etc.), o processo de 

formação não depende apenas de livros e de professores. Durante o trabalho 

há formação e isso poderia ser sistematizado com a criação de dispositivos e 

arranjos que estruturassem esse processo no cotidiano. Aprende-se com os 

                                                           
19

 Contudo, a nosso ver, as universidades têm se tornado muito mais prestadoras de serviços 
no sentido “reativo” do termo, e não numa parceria que reflita uma articulação construída entre 
as universidades e serviços como espaços necessários de formação compatível com a 
realidade social e necessidade dos serviços. [...] A universidade tem um grau de autonomia 
importante na construção da história educacional brasileira. A pretensão de que o Ministério da 
Saúde, por meio de uma secretaria, iria regulamentar e interferir de maneira absoluta sobre a 
formação de pessoal em saúde é equivocada. Acho que o Ministério da Saúde e o Ministério 
da Educação têm apostado pouco na co-gestão e na integração com as outras instituições. O 
campo da Saúde tem assumido conceitos e uma forma de trabalhar autocentrada e 
isolacionista (CAMPOS, PIERANTONI, 2006, p. 53). 
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usuários, com os colegas de trabalho, com as outras profissões etc. Tudo isso 

é verdadeiro, mas qual o risco deste foco colocado no aprendizado que ocorre 

na informalidade do cotidiano de trabalho? 

 

[...] Qual o elemento regressivo? Em minha opinião, ao elaborar 
essas premissas descritas anteriormente, os adeptos dessa corrente, 
na área da Saúde, desvalorizam e descuidam, na prática, dos 
espaços formais. Não enxergam utilidade em cursos, tampouco 
redefinem o papel dos professores, inventam termos simplificadores 
como “facilitador”, “ativador” etc., supondo que esses auxiliares 
substituem o papel do professor, ou a importância do conhecimento 
sistematizado em livros etc. Subestimam a experiência e caem na 
velha armadilha totalitária de, em nome do todo, negar a 
singularidade: pensam que os profissionais seriam formados apenas 
com noções sobre ética e política, e se esquecem da importância do 
que denomino núcleo de conhecimentos e de responsabilidades que 
constituem a identidade de cada profissão ou especialidade. Ficam 
no genérico, no que denomino de campo de saber. Ademais hiper 
valorizam o saber não-formalizado – ao mesmo tempo, que têm 
dificuldade para lidar com a experiência concreta e real (CAMPOS, 
2006, p. 53). 

 

Esses aspectos abordados apontam os paradoxos produzidos pelas 

próprias políticas no campo da formação e solicitam uma crítica constante dos 

vários atores envolvidos neste processo de educação para o trabalho e gestão 

em saúde, para pensarmos os desafios e caminhos a serem construído para o 

campo da saúde mental. 
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CAPÍTULO 2 

 

MÉTODO: APREENSÃO DAS DIMENSÕES SUBJETIVAS DA REALIDADE 

 

A proposta deste capítulo é apresentar o percurso do método seguido no 

desenvolvimento desta pesquisa, o qual se inicia pelos pressupostos teóricos e 

metodológicos que fundamentaram a leitura e apreensão da realidade, 

seguidos da apresentação da metodologia de pesquisa e exposição dos 

respectivos procedimentos.  

Destacamos que método é aqui entendido não como um conjunto de 

procedimentos e instrumentos utilizados no processo de investigação, mas 

como o conjunto de questões epistemológicas e ontológicas que orientaram 

todo o processo de construção desta tese e fundamentaram a metodologia de 

pesquisa no processo investigativo.  

 

2.1 De qual psicologia falamos? 

 

Destacamos que, por tratar-se de uma pesquisa em Psicologia Social, é 

importante tornar claro de qual psicologia social estamos falando, em quais 

princípios se fundamenta e qual o método que propomos para o estudo da 

realidade. 

Esclarecemos que estamos falando da Psicologia Sócio-Histórica, a qual 

tem como base a Psicologia Histórico-Cultural de Vigotski (1896-1934), que por 

sua vez se fundamenta nos pressupostos do Materialismo Histórico-Dialético 

de Marx e Engels. Na particularidade desta pesquisa a Psicologia Sócio-

Histórica se fundamente nos estudos do Núcleo de Pesquisa Trabalho e Ação 

Social (NUTAS/PUC/SP. Ter como fundamento os pressupostos do 

materialismo histórico e dialético, segundo Gonçalves; Bock(2003) implica em 

considerar que:  

 Numa concepção materialista, a realidade20 material independe 

da ideia, do pensamento e da razão;  

                                                           
20 Furtado (2009, p. 91): “a realidade é a expressão do campo de valores que a interpretam e ao mesmo 

tempo o desenvolvimento concreto das forças produtivas. Há uma dinâmica histórica que coloca os 

planos subjetivo e objetivo em constante interação, sem que necessariamente se possa indicar claramente 
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 Numa concepção dialética, a contradição é a característica 

fundamental de tudo o que existe e a constante superação dessa 

contradição é a base para a transformação da realidade; 

 Num concepção histórica, as leis que regem a sociedade e os 

homens não são naturais nem alheias aos homens, mas resultam 

de sua ação sobre a realidade. 

 

No Brasil, esta perspectiva materialista dialética e histórica na Psicologia 

Social está ligada diretamente com a visão da Psicologia Crítica que vinha 

sendo desenvolvida por Sílvia Lane desde os anos 1970, quando ela buscava 

uma psicologia social que pudesse dar respostas condizentes com os 

problemas sociais da realidade brasileira. “[...] uma psicologia que falasse da 

vida vivida... e pudesse ser desveladora das condições de vida em nosso país, 

denunciando-as como fonte de sofrimento psicológico [...]” (BOCK, 

GONÇALVES, FURTADO, 2009, p. 10). 

Assim, tomando por base o Materialismo Histórico-Dialético, Lane buscou 

novos referenciais teóricos que fundamentassem a crítica à Psicologia e a 

elaboração de algo novo; e como nos relatam os autores, foi no final da década 

de 1970 e início de 1980 que esse grupo tomou contato com as obras de 

Leontiev, Vigotski, Politzer, Luria e outros. 

Neste trajeto, em 1981, Silvia Lane publica O que é a Psicologia Social, 

trazendo questões importantes para pensar o objeto de estudo dessa área, que 

era até então definido como o estudo do comportamento dos indivíduos no que 

ele é influenciado socialmente. Lane (1981) afirma ser impossível 

encontrarmos comportamentos que não sejam sociais, e conclui: 

 

[...] A Psicologia Social estuda a relação essencial entre o indivíduo e 
a sociedade, esta entendida historicamente, desde como seus 
membros se organizam para garantir a sobrevivência até seus 
costumes, valores e instituições necessárias para a continuidade da 
sociedade... a grande preocupação central da Psicologia Social é 
conhecer como o homem se insere neste processo histórico, não 
apenas em como ele é determinado, mas principalmente em como 
ele se torna agente da história, ou seja, como ele pode transformar a 
sociedade em que vive (LANE, 1981, p. 10). 

                                                                                                                                                                          
a fonte de determinação da realidade. Isso nos leva a afirmar que a realidade é um fenômeno 

multideterminado, e isto inclui uma dinâmica objetiva (sua base econômica concreta) e também uma 

subjetividade (o campo dos valores)”.  
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Assim, ao analisarmos a proposta desta psicologia que se delineia, 

percebemos que ela vai se construindo, sobretudo, com o esforço para superar 

as dicotomias presentes na Psicologia Social, como indivíduo e sociedade, 

objetividade e subjetividade, mundo psicológico e mundo social, trazendo uma 

nova concepção de psiquismo e de ser humano e uma nova visão sobre sua 

relação com a sociedade. 

O psiquismo se “[...] constitui na materialidade histórica de cada 

sociedade, de cada cultura – portanto, não há homens universais [...] o ser 

humano se constitui em função de sua história social e cultural [...]” (LANE, 

1995, p. 74); portanto este homem não é um ser passivo em relação à 

natureza, mas é um ser ativo, social e histórico. Como parafraseia Aguiar 

(2009, p. 100), “Essa é sua condição humana, e assim constituirá suas formas 

de pensar, sentir e agir: sua Consciência”.  

Então, essa concepção histórico-social define esse homem singular como 

um ser social, “uma síntese de múltiplas determinações21”; e como explica 

Oliveira,  

 

[...] esse homem é uma síntese complexa em que a universalidade se 
concretiza histórica e socialmente, por meio da atividade humana que 
é uma atividade social, o trabalho, nas diversas singularidades, 
formando aquela essência. De modo que essa essência humana é 
um produto histórico-social e, portanto, não biológico, e que por isso 
precisa ser apropriada e objetivada por cada homem singular ao 
longo de sua vida em sociedade. É nesse vir-a-ser social e histórico 
que é criado o humano no homem singular” (2001, p. 2). 

 

Assim, fala-se de um homem constituído numa relação dialética com o 

social e com a história, o que o torna ao mesmo tempo único, singular e 

histórico. Assim como a natureza não pode ser pensada sem a presença dos 

humanos, que a transformam a partir de seu trabalho, inseridos em relações 

sociais de convivência, também este homem, constituído na e pela atividade, 

ao produzir sua forma humana de existência, revela, em todas as suas 

expressões, a historicidade social, a ideologia, as relações sociais e o modo de 

                                                           
21

 Paulo Neto (2011, p. 45) explica o sentido das “determinações”: [...] determinações são 
traços pertinentes aos elementos constitutivos da realidade [...], por isso o conhecimento 
concreto do objeto é o conhecimento das múltiplas determinações.  
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produção, e ao mesmo tempo expressa, a sua singularidade, o novo que é 

capaz de produzir, os significados sociais e os sentidos subjetivos. 

Assim, indivíduo e sociedade vivem uma relação na qual se incluem e se 

excluem ao mesmo tempo. Quando afirmamos que se incluem, lembramos, 

Vigotski (2001), quando afirma que o indivíduo é “quase o social”. Para ele, não 

há invenções individuais no sentido estrito da palavra, em todas elas existe 

sempre alguma colaboração anônima. Quando, por outro lado, afirmamos se 

excluem e se diferenciam, destacamos a singularidade do sujeito. Desta forma, 

indivíduo e sociedade não mantêm uma relação isomórfica entre si, mas uma 

relação na qual um constitui o outro. 

Considerando esses pressupostos, a abordagem sócio-histórica vem 

oferecer para a Psicologia, sobretudo, uma nova concepção sobre o fenômeno 

psicológico, que é aquele que não pertence à natureza humana, não é 

preexistente à história; aquele que reflete a condição social, econômica e 

cultural em que vivem os homens. Por isso, falar de subjetividade, que é o 

objeto de estudo da Psicologia, é falar da objetividade em que vivem os 

homens. 

Afirma Furtado (2011, p. 113), ao introduzir o conceito de dimensão 

subjetiva da realidade para pensar o objeto da Psicologia e esclarecer como 

abordamos a subjetividade na perspectiva sócio-histórica: 

 

[...] a Psicologia vai muito além de perscrutação dos mistérios da 
alma humana. É uma ciência que procura entender o fenômeno 
psicológico, em todas suas dimensões e a subjetividade é um dos 
seus objetos centrais. [...] a subjetividade não é mera expressão do 
mundo interior das pessoas, mas um fenômeno que expressa tanto o 
individual, como sentidos, quanto socialmente, como significados. [...]. 
A relação dialética produzida pelo encontro do campo dos sentidos e 
significados, que produz uma memória social ou um repertório cultural 
que nos serve de referência (coisificada pelas condições históricas 
que se expressam) denominamos dimensões subjetivas da realidade.  

 

Destarte, como nos mostra o autor acima, a subjetividade existe tanto no 

plano individual quanto no social, de forma que a identidade seria o elo que liga 

os dois planos. Trata-se de um sistema complexo, plurideterminado e em 

contínuo desenvolvimento, de redes de relações sociais, afetado pelo 

desenvolvimento contínuo dos grupos interpessoais (González Rey, 2003). Ela 

se apresenta de forma processual, configurando-se num ambiente cultural. 
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Desta forma não pode ser vista exclusivamente como algo interior ao sujeito, 

de fórum íntimo, amarrada a estruturas psíquicas, mas como fruto da cultura de 

uma determinada sociedade.  

Falamos aqui da subjetividade como elemento de mediação entre o 

indivíduo e a sociedade que está a meio caminho entre a singularidade e a 

universalidade do vir a ser humano, entre a expressão de suas emoções, 

sentimentos que se formam como síntese das relações humanas, que são 

sociais e se organizam no espaço do coletivo, que é histórico e traz elementos 

da cultura (que é social). 

Se a subjetividade se dá e se constrói no coletivo, isto faz dela um 

importante elemento na constituição da realidade. Daí o porquê de estarmos 

tratando da subjetividade como dimensões subjetivas da realidade, o que nos 

dá a ideia de que a subjetividade é um elemento importante para entendermos 

a realidade e a forma como ocorrem os eventos na sociedade. Dimensões 

porque ela não se apresenta de forma estática, mas dinâmica, e devemos 

pensá-la de forma fluida, agindo dinamicamente, de acordo com os espaços e 

contextos sociais que se apresentam. 

Esse aspecto é importante, pois, como também argumentam Gonçalves e 

Bock (2009), permite a delimitação do objeto da Psicologia Social para a 

Psicologia Sócio-Histórica como a dimensão subjetiva dos fenômenos sociais, 

pois, ao considerar a dialética subjetividade/objetividade na relação entre o 

indivíduo e a sociedade, possibilita superar a dicotomia e compreender os 

fenômenos sociais a partir da constituição histórica dos indivíduos e de sua 

subjetividade. Por isso se parte da noção da subjetividade como um processo 

que congrega as experiências dos sujeitos individuais e sociais, sendo ao 

mesmo tempo consequência e condição dessas experiências.  

Daí a importância da categoria da historicidade do Materialismo Histórico-

Dialético, que vem contribuir com uma forma de fazer pesquisa centrada não 

somente em questões microssociais (valores, afetos, sentidos), mas também 

para uma análise contextualizada que abarque a complexidade do fenômeno 

na sua multiplicidade, entendendo que os homens, enquanto sujeitos 

históricos, encarnam processos sociais, expressam visões de mundo e têm 

identidades sociais construídas na tessitura de relações sociais mais amplas. 
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Assim, a historicidade possui um caráter ontológico. O “ser social” de que 

trata Marx, se constitui humano na sua relação com a natureza e com outros 

homens, e nessas relações constitui sua própria história, De modo que o 

método marxista se submete à natureza do objeto que investiga. Sendo assim, 

para compreender o homem precisamos compreender sua história. Por isso na 

busca por produzir conhecimento sobre a realidade e o sujeito, “o que é?” deixa 

de ser a pergunta principal para dar lugar à questão “como surgiu”, “como se 

movimentou e se transformou”, permitindo que se apreendam a gênese e o 

processo de transformação (AGUIAR, 2006). 

Não obstante, Lukács (1979) nos alerta que devemos estar atentos para 

que a historicidade não seja considerada uma simples ordem cronológica de 

fatos, um movimento sem rumo, desgovernado; ao contrário, ela é um 

movimento determinado por relações de forças dialeticamente articuladas, que 

se constituíram no decurso da existência de tal objeto. 

De igual modo, a dialética constitui-se como uma categoria de igual 

importância para esta abordagem, pois, ao afirmar a unidade dos contrários, 

leva à superação da dicotomia subjetividade/objetividade no conhecimento 

humano, conceito que produziu e produz uma visão cindida sobre a relação 

indivíduo e sociedade, e que constitui uma questão central para a Psicologia 

Social. 

Assim, a dialética vem possibilitar um novo enfoque da subjetividade 

nesta relação, evidenciando que a subjetividade se objetiva nas ações dos 

homens sobre o seu meio, assim como este meio e o que o constitui 

objetivamente se tornam subjetivos no psiquismo humano. Então, é a partir da 

dialética subjetividade/objetividade que se pode falar da dimensão subjetiva da 

realidade. 

Disso se infere, como afirma Furtado (2011), que o que precisamos 

observar é a dinâmica que se processa, não importa que tipo de leitura se faça, 

se via objetividade ou via subjetividade, pois tanto um fato como o outro são 

inseparáveis, já que fazem parte de um mesmo processo histórico. A relação 

entre o sujeito individual e os fenômenos sociais é de constituição mútua, os 

elementos da relação não são exteriores um ao outro, e a determinação de um 

sobre o outro não é direta nem imediata. 
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Compreende-se, então, que a dimensão subjetiva da realidade estabelece 

a síntese entre as condições materiais e a interpretação subjetiva dela, ou seja, 

ela sintetiza o conjunto de experiências subjetivas em determinado campo 

material, em um processo em que tanto o polo subjetivo como o objetivo se 

transformam.  

 

2.2 Metodologia de Pesquisa  

 

Quanto à metodologia de pesquisa da Psicologia Sócio-Histórica, 

iniciamos por uma breve exposição sobre Vigotski em sua árdua tarefa de 

pensar e propor um método de estudo para a Psicologia, e avançamos para a 

explicação do método nos aspectos condizentes com o desenvolvimento desta 

pesquisa.  

Vigotski iniciou suas investigações em Psicologia no início do século XX, 

quando predominavam no mundo a perspectiva experimental fundada por 

Wundt e o pragmatismo americano, representado por James, além da 

psicanálise, que começava a se firmar. Segundo Namura (2004), para 

Vigostski, nenhuma dessas tendências vigentes no seu tempo lograva buscar 

uma explicação sobre o que há de especificamente humano no ser humano a 

partir de sua própria condição. Indício disso é o fato de que, em meio ao 

dualismo entre naturalistas e mentalistas, observam-se também possibilidades 

duais quanto ao tratamento do conceito de “sentido”, pois só era presumível 

associá-lo a uma esfera exterior, sendo capturável pelas sensações e 

percepções, ou ao âmbito de uma interioridade autossuficiente em relação à 

cultura. 

Para se deslocar fundamentalmente dos caminhos então adotados por 

naturalistas e por mentalistas, Vigotski busca subsídio metodológico no 

Materialismo Histórico-Dialético de Marx e Engels. Isto fica patente nesta 

citação: 

O que pode ser buscado nos mestres do marxismo não é a solução para 

a questão, e nem mesmo uma hipótese de trabalho [...] mas o método de 

construção. Não quero receber de lambuja, pescando aqui e ali algumas 

citações, o que ‘psique, o que desejo é aprender na globalidade do método de 
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Marx como se constrói a ciência, como enfocar a análise da psique (VIGOTSKI, 

[1927], 2004, p. 395). 

Destarte, a preocupação de Vigotski era propor um método que 

abarcasse a complexidade do que entendia como objeto da Psicologia, ou seja, 

o homem e suas funções psicológicas. Fica evidente que a Psicologia seria 

impotente para superar as tarefas práticas que se lhe apresentavam se não 

contasse com uma infraestrutura lógico-metodológica própria. Revela-se desta 

forma, nas reflexões do autor, a necessidade de uma teoria que fizesse a 

mediação entre o método materialista histórico e os fenômenos psíquicos. 

Foi a partir dessa base que Vigotski desenvolveu uma crítica ao modelo 

vigente na Psicologia em sua época, apresentando um novo método de estudo, 

cujo enfoque é essencialmente dialético. O seu método procura estudar o ser 

humano que, ao pensar e sentir e ao agir sobre a realidade, é por ela 

transformado sem por ela ser diluído.  

Assim, para Vigotski (1998), o desenvolvimento do indivíduo se dá na 

relação dialética entre o plano subjetivo e o plano objetivo, por meio do plano 

intersubjetivo. Este autor mostra que não se pode falar de vida social sem se 

falar em subjetividade, nem falar de subjetividade separada da vida social 

(GONÇALVES; BOCK, 2003). Uma de suas principais proposições é a noção 

de que o ser humano se constitui na relação com o social. 

Assim como mostra Molon (2010), ao considerar as relações sociais como 

constitutivas do sujeito, Vigotski não apontava para um determinismo 

sociocultural, nem estava aliando-se àqueles que descartavam o psicológico e 

o consideravam como mero reflexo do social. Na realidade, ao referir-se ao 

social, Vigotski não estava falando de um social genérico e abstrato, 

indiscriminado e absoluto, mas de um social que é vivido como subjetividade e 

intersubjetividade, cuja relação se constitui na relação entre sujeitos e seus 

semelhantes. 

Essa concepção traz como tarefa para a Psicologia, ao abordar seu 

objeto de estudo, a substituição da análise do objeto pela análise do processo, 

da sua constituição, da sua gênese. Afirmava-se a necessidade de apreender 

os processos internos, sendo preciso, para isso, exteriorizá-los e observar o 

não observável, ou seja, caminhar da aparência para a essência, no esforço de 

apreender a complexidade do real. 
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Por esse motivo o método na Psicologia Sócio-histórica, tal como o 

método em Marx, não está preocupado em fornecer ao pesquisador um 

conjunto de regras formais que se apliquem a um objeto que tenha sido 

recortado para uma determinada investigação, nem se restringe à utilização de 

um mero conjunto de procedimentos e técnicas, mas significa uma determinada 

perspectiva que permite ao pesquisador penetrar o real, objetivando 

compreender o fenômeno em sua totalidade e buscando apreender a 

complexidade do real, no esforço para produzir um conhecimento que se 

aproxime do concreto, a síntese de múltiplas determinações.  

O esforço do pesquisador é, sobretudo, apreender a complexidade do 

real, devendo ficar claro que não é possível captar todas as determinações 

constitutivas da realidade, porque ela está em movimento; mas o pesquisador 

precisa se comprometer a caminhar na direção de superar a aparência de 

forma a apreender o fenômeno nas suas contradições, o que o determina e o 

que o leva a apresentar-se da maneira como o faz.  

Paulo Neto afirma: 

 

[...] o objetivo do pesquisador - indo além da aparência fenomênica, 
imediata e empírica - por onde, necessariamente se inicia o 
conhecimento, sendo essa aparência um nível de realidade, e 
portanto, algo importante e não descartável -, é apreender a essência 
(ou seja, a estrutura e a dinâmica) do objeto. Numa palavra o método 
de pesquisa que propicia o conhecimento teórico, partindo da 
aparência, visa alcançar a essência (2011, p. 22). 

 

Destarte, é seguindo nesta direção que no caminho de adentrar a 

realidade recorremos à metodologia da “Investigação Qualitativa em 

Psicologia”, proposta por González Rey (1999) - primeiramente por ser 

condizente com o método proposto nesta pesquisa, em termos ontológicos e 

epistemológicos e, em segundo lugar, pelo modo como orienta o processo de 

pesquisa, o andar e a postura do pesquisador, e pelo modo de conduzir a 

pesquisa como um “devir”, num processo construtivo-interpretativo.  

A pesquisa nessa abordagem caracteriza-se como um processo 

essencialmente qualitativo. Segundo González Rey (2005), mais que um 

simples método, a pesquisa qualitativa configura-se como uma epistemologia 

(o termo “Epistemologia Qualitativa” foi cunhado por ele na obra Epistemologia 

Cualitativa y Subjetividad, publicada pela EDUC em 1997).  
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A Epistemologia Qualitativa defende o caráter construtivo 
interpretativo do conhecimento, o que de fato implica compreender o 
conhecimento como produção e não como apropriação linear de uma 
realidade que se nos apresenta (GONZÁLEZ REY, 2005, p. 5). 

 

A Epistemologia Qualitativa, conforme afirma González Rey (2005), ao 

apontar a possibilidade de construir conhecimento a partir do debate teórico-

epistemológico, rompe com a visão instrumentalista utilizada pelos métodos 

positivistas na ciência, os quais reduzem a pesquisa a um instrumento de 

“coleta” de informações sobre a realidade. É como se o conhecimento já 

estivesse pronto na realidade, e ao pesquisador bastasse coletá-lo e descrevê-

lo com base em categorias universais previamente estabelecidas; contudo, ao 

contrário do que pensam os positivistas, o conhecimento científico é algo mais 

complexo: é uma produção humana; é, como apontava Lane (1995), “a Ciência 

da Práxis”. 

 

[...] A investigação qualitativa que defendemos substitui a resposta 
pela construção, a verificação pela elaboração e a neutralidade pela 
participação. O investigador entra no campo com o que lhe interessa 
investigar, não supondo que o desenho metodológico contenha 
apenas aquelas informações diretamente relacionadas com o 
problema explícito a priori no projeto, pois a investigação implica a 
emergência do novo nas ideias do investigador, processo em que o 
marco teórico e a realidade se integram e se contradizem de formas 
diversas no curso da produção teórica (GONZÁLEZ REY, 1999, p. 
42). 

 

A perspectiva da investigação qualitativa proposta por González Rey, 

fundamentada nos pressupostos da Psicologia Sócio-Histórica, foi escolhida 

como mapa orientador do trajeto da pesquisa no campo singular do CAPS 

(singularidade do estudo), no sentido de valer-se do caminho metodológico 

proposto pelo Materialismo Histórico-Dialético, do abstrato para o concreto, da 

totalidade para a singularidade, tendo-se a particularidade como mediação, 

num jogo constante de devir. Assim, a investigação qualitativa proposta dá 

ênfase ao processo, ao desenho do caminho metodológico que vai se 

configurando como resultado da relação entre pesquisador e pesquisado na 

própria trajetória da pesquisa.  

Para González Rey (1999, p. 98),  
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[…] O trabalho de campo é aquele que permite o contato interativo do 
investigador-investigado em um contexto relevante para a vida do 
investigado, dentro do qual o investigador pode se comportar com 
naturalidade dentro das relações e eventos que formam parte da vida 
cotidiana do sujeito.  

 

Desse modo, a investigação qualitativa pressupõe a participação 

espontânea do pesquisador no curso do cotidiano dos sujeitos estudados e sua 

presença dentro da instituição, o que implica a possibilidade de formar 

importantes redes de comunicação, que permitam a expressão cotidiana dos 

trabalhadores no seu contexto de trabalho, constituindo-se em uma fonte 

importante para a produção do conhecimento sobre a especificidade deste 

saber/fazer. O autor diferencia esta perspectiva de pesquisa do que ele chama 

de recogida de dados, pois: 

  

[…] o trabalho de campo representa um processo permanente de 
estabelecimento de relações e construções de eixos relevantes do 
conhecimento dentro do próprio cenário em que trabalhamos o 
problema investigado. A informação que se produz no campo, entra 
em um processo de conceitualização que caracteriza o 
desenvolvimento do momento empírico (GONZÁLEZ REY, 1999, p. 
98). 

 

Segundo o mesmo autor, nesta proposta o trabalho de campo é, por 

definição, um espaço a ser organizado, onde se produzirão muitas ideias sobre 

o corpo teórico da pesquisa, pois "[…] o curso da produção da informação é, 

simultaneamente, um processo de produção de ideias, em que toda nova 

informação adquire sentido para a investigação” (GONZÁLEZ REY, 1999, p. 

99). Ao contrário, na recogida de datos os investigadores vão para o campo 

com ideias pré-concebidas sobre o sentido que darão aos seus achados, o que 

transforma a investigação numa tarefa de classificação de dados mais do que 

em produção de conhecimento. 

Outra importante diferenciação apontada pelo autor citado é a seguinte: 

 

O trabalho de campo não está construído por nenhum problema, nem 
hipóteses, senão que representa uma entrada aberta para no campo 
de estudo, dentro do qual irão se configurando diferentes opções para 
a construção de problemas que aparecem em estreita relação uns 
com os outros (GONZÁLEZ REY, 1999, p. 99). 
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De igual modo, o conjunto de procedimentos e ferramentas (neste caso, 

observação participante, rodas de conversas, conversas individuais 

negociadas) não foi definido previamente, mas foi no processo de investigação 

que esses recursos foram utilizados, e não de maneira estática e 

predeterminada, mas como resultado da inserção da pesquisadora no campo e 

do engajamento com o grupo de trabalhadores, sob a orientação da proposta 

teórica e metodológica.  

 

2.3 Procedimentos metodológicos 

 

2.3.1 Observação participante 

 

Embora todo o processo de pesquisa tenha tido como premissa a 

participação da pesquisadora em campo, recorremos à observação participante 

como estratégia e exercício para manter certo distanciamento do objeto de 

pesquisa, para ora me colocar ora dentro ora fora do processo, buscando às 

vezes enxergar através dos olhos deste coletivo, outras vezes manter o 

distanciamento para olhar com meus próprios olhos de pesquisadora. 

Assim, nesta pesquisa a observação participante foi utilizada como uma 

estratégia no conjunto do processo de investigação. Afirma Minayo (1999, p. 

355): 

 

A observação participante pode ser definida como um processo pelo 
qual mantêm-se a presença do observador numa situação social, com 
a finalidade de uma investigação científica. O observador está em 
relação face a face com os observados e, ao participar da vida deles, 
no seu cenário cultural, colhe “dados”. Assim o observador é parte do 
contexto sob observação, ao mesmo tempo modificando e sendo 
modificado por este contexto. 

 

Cumpre destacar que, principalmente no processo de inserção no 

campo, a observação participante foi fundamental, produzindo informações que 

não só nortearam cada passo do processo investigativo, mas também 

instruíram a pesquisadora sobre sua postura e seu lugar no campo, os 

momentos de aproximação e distanciamento, a escolha dos recursos 

metodológicos mais apropriados para o momento da pesquisa. 
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Como instrumento de registro das observações foi utilizado o diário de 

campo para registro das observações, impressões pessoais, cenas, conversas 

informais, enfim, todos aspectos que possibilitassem ampliar o rol de 

compreensão e apreensão do fenômeno investigado. 

 

2.3.2 Rodas de conversa 

 

Nesta pesquisa foi utilizado o modelo de roda proposta por Campos 

(2000) não como metodologia de co-gestão do coletivos, mas apenas a 

inspiração do formato da “roda” como estratégia de pesquisa com o coletivo, 

com a finalidade de criar um espaço de encontro, de compartilhamento, de 

pensar e refletir juntos, enfim, um espaço de ressonância coletiva, no sentido 

de “ouvir um ao outro”, de dialogar, de trocar e de refletir sobre o contexto de 

trabalho e sobre eles mesmos enquanto trabalhadores da saúde mental. 

Essa proposta produziu um modo “leve” de fazer pesquisa, quebrando a 

formalidade que muitas vezes está implicada na relação entre pesquisador e 

pesquisados, além de escapar da situação artificial de “laboratório”, que faz 

uma empiria em formatos predefinidos, o que muitas vezes impossibilita que o 

processo de pesquisa avance em direção à essência do fenômeno, ficando 

apenas no plano do aparente. 

As rodas aconteceram no espaço da informalidade, com os trabalhadores 

do CAPS, de modo, que oscilava o número de participantes, de acordo com o 

momento, horário e disponibilidade do grupo. Também na trajetória da 

pesquisa, houve alguns momentos, que a roda avançou para os espaços mais 

formais do serviço - reuniões de equipe – constituindo-se num exercício de 

reflexão para o coletivo. 

 

2.3.3 Entrevistas 

 

Segundo González Rey (1999), a entrevista é uma ferramenta interativa 

que adquire sentido dentro de um espaço dialógico em que o estabelecimento 

do vínculo entre o pesquisador e os sujeitos investigados cumpre uma função 

essencial na qualidade dos indicadores empíricos produzidos. Neste caso o 

papel da pesquisadora não se restringe à atividade de perguntar e o papel do 
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sujeito investigado não se restringe a responder às questões formuladas pelo 

investigador, pois as suas respostas não estão prontas a priori (dentro de “suas 

cabeças”), mas são verdadeiras construções pessoais implicadas neste espaço 

dialógico. 

Participaram desta modalidade de conversa catorze trabalhadores do 

CAPS, a saber: três enfermeiros (dois do sexo feminino e um do masculino), 

dois psicólogos (um feminino e um masculino), uma assistente social, duas 

terapeutas ocupacionais, uma técnica de enfermagem, duas auxiliares de 

serviços gerais e as três coordenadoras do CAPS (as três coordenações que 

ocuparam o cargo durante o processo de pesquisa). 

Com a concordância de cada trabalhador essas conversas foram 

gravadas, transcritas na íntegra e, posteriormente, reunidas ao corpus da 

pesquisa no processo de análise.  

Expostos os pressupostos teóricos e metodológicos que orientaram a 

linha de pensamento em todo processo investigativo, a metodologia da 

pesquisa e seus procedimentos, passaremos no próximo capítulo a apresentar 

a trajetória da pesquisa, como o concreto vivido pela pesquisadora no processo 

de inserção e imersão no cotidiano de trabalho no CAPS. 
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CAPÍTULO 3 

 

A TRAJETÓRIA DA PESQUISA: “O CONCRETO VIVIDO”22 

 

 

Para cumprir a formalidade da pesquisa no seu status de ética e 

cientificidade, inicio este capítulo com a apresentação dos aspectos formais 

exigidos pelo Comitê de Ética da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

(COPEP/PUC/SP) e avanço apresentando toda a trajetória da pesquisa no 

CAPS. 

 

3.1 Aspectos formais da pesquisa 

 

Após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da COPEP/PUC/SP 

protocolo número 221/2011 – Anexo A e aprovação do Comitê avaliador de 

Pesquisa do município de Maringá instituído pela Portaria nº. 01/2010 – Anexo 

B, iniciei a pesquisa de campo em fevereiro de 2012, tendo como cenário da 

pesquisa a rede de saúde mental do município de Maringá, PR; como 

singularidade um CAPS, tipo II e o contexto sócio-histórico da cidade em 

articulação com a história da loucura nesta realidade e, como objeto de estudo, 

o trabalho e o trabalhador de saúde mental no contexto de implantação de 

serviços substitutivos de saúde mental. 

Todos esses aspectos estão inclusos numa complexidade muito maior e, 

como afirma Paulo Neto, “Não é o ‘todo’ constituído de ‘partes’ funcionalmente 

integradas, antes é uma totalidade concreta inclusiva e macroscópica, de 

máxima complexidade, constituída por totalidades menores” (2011, p. 56).  

Seguindo com os aspectos de formalização, após ser concedida a 

autorização para realizar a pesquisa nos serviços de Saúde Mental, antes de 

qualquer contato com o campo, apresentei o projeto à Coordenação Geral de 

Saúde Mental da Secretaria de Saúde e à Coordenação de Saúde Mental do 

                                                           
22

 Termo inspirado na Tese de doutoramento: “a Consciência em construção no trabalho 
processo de construção da Existência”. Programa de Psicologia Social, PUC/SP, 1987.  
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CISAM, pois essa coordenação é que respondia até aquele momento pelos 

CAPSs. 

Cumpridas essas formalidades e obtida a aprovação para a realização 

do projeto, iniciei minha inserção no campo mediante visitas previamente 

agendadas aos serviços substitutivos de saúde mental (CISAM, CAPS II, 

CAPSi, CAPS ad, residências terapêuticas), para conhecer o espaço físico, a 

estrutura e funcionamento dos serviços e a equipe de profissionais, com a 

finalidade de obter uma imagem do todo. 

Minha intenção inicial era incluir o total de trabalhadores dos CAPSs do 

município23; todavia, pela própria característica da pesquisa - que prima pela 

qualidade e não pela quantidade, que almeja não só “nadar” sobre a superfície 

(plano aparente), mas mergulhar em direção à essência, em busca das 

dimensões subjetivas de dada realidade -, busquei ao longo deste processo 

transitar por todos esses espaços, no intuito de definir um lócus para, nesta 

singularidade, realizar este projeto. 

Assim, em concordância com os trabalhadores, escolhi como lócus da 

pesquisa o CAPS II. Esta escolha deveu-se ao fato de este CAPS apresentar 

algumas especificidades bem diferenciadas em relação aos outros, a saber: já 

estava em funcionamento havia oito anos (habilitado em 2004); no início da 

pesquisa funcionava ainda como uma extensão do CISAM24 e estava passando 

pela primeira pela vez experiência de ter uma coordenação no próprio CAPS, 

designada pela coordenação de saúde mental da Secretaria de Saúde. Vale 

destacar que a profissional que assumiu tal função ocupava também a 

Coordenação de saúde mental do hospital psiquiátrico de Maringá, uma 

instituição privada.  

Estes aspectos são, no mínimo, intrigantes e inquietantes, pois tal 

designação infringia em pelo menos dois aspectos a orientação sobre 

constituição dos CAPSs do Ministério da Saúde: o primeiro é que o ocupante 

desse cargo não deveria ser nomeado, mas ser um integrante da própria 

equipe, escolhido democraticamente pelos trabalhadores desse serviço; e o 

                                                           
23

 CAPS II, CAPSi e CAPS ad. 
24

 Centro Integrado de Saúde Mental, que funciona como ambulatório de saúde mental e desde 
sua fundação 2004 até 2012, a coordenação CISAM/CAPS era assumida pela mesma 
profissional, contudo a sala fixa da coordenação era no CISAM, de modo que não existia uma 
convivência cotidiana com os trabalhadores do CAPS. 
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segundo é que a coordenação do CAPS, por definição das CNSM, não podem 

ocupar cargo paralelo em instituições psiquiátricas25.  

Somando-se a esses aspectos, também um fato decisivo para minha 

escolha foi a acolhida e o interesse evidenciado pelos trabalhadores pela 

pesquisa, no sentido de pela primeira vez ser apresentada uma proposta 

voltada aos trabalhadores, já que todas que até então haviam sido realizadas 

no CAPS sempre tinham tido como objeto os usuários. 

Definido o CAPS II como lócus da pesquisa, promovi numa reunião da 

equipe para um contrato formal, para definir e esclarecer, os objetivos da 

pesquisa, as orientações gerais sobre metodologia, minha participação nas 

atividades e a duração da pesquisa. Tendo a aceitação da maioria dos 

trabalhadores, a pesquisa foi aprovada, e nesta cada trabalhador teve acesso 

ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Anexo C, que foi lido por um 

dos trabalhadores, com esclarecimento das dúvidas sobre os procedimentos 

metodológicos e, no decorrer do processo de investigação, cada participante 

da entrevista assinou o Termo, assumindo todos que estavam esclarecidos 

sobre a participação na pesquisa, que se realizaria em conformidade com os 

princípios éticos estabelecidos pela Resolução 196/96 do Conselho Nacional 

de Saúde (BRASIL, 1998).  

A pesquisa no CAPS Canção transcorreu entre os meses de março a 

novembro de 2012, com carga horária inicial da pesquisadora de quatro horas 

diárias durante quatro dias da semana, com alternação entre os turnos da 

manhã e a tarde, acumulando-se uma carga semanal de dezesseis horas 

durante os três primeiros meses, e posteriormente, de dez horas semanais até 

o término da pesquisa, perfazendo-se um total de 980 horas de trabalho de 

campo. 

Os participantes da pesquisa no âmbito geral foram trabalhadores de 

saúde mental dos vários serviços e em vários níveis hierárquicos nos diferentes 

espaços de circulação aos quais a pesquisadora teve acesso, e no âmbito da 

singularidade, os trabalhadores do CAPS Canção, uma equipe composta por 

                                                           
25

 Relatório III conferência Nacional de saúde mental, M.S, (2001): “Também foi delimitado os 
quesitos para o cargo de Coordenação e gestão das equipes de saúde mental não tenha 
vínculos com prestadores e/ou empresários de saúde da iniciativa privada; e que esteja 
identificado com a política nacional de saúde mental”. 
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três enfermeiras, dois psicólogos, um assistente social, dois terapeutas 

ocupacionais, dois técnicos de enfermagem, duas auxiliares de serviços gerais, 

um motorista e um coordenadora. No total somavam-se catorze trabalhadores, 

sendo onze do sexo feminino e três do sexo masculino.  

 

3.2 Inserção da pesquisadora no campo26 

 

Com base na orientação do método de pesquisa, no exercício de 

adentrar no campo da saúde mental no município de Maringá - PR, tenho à 

minha frente um “todo caótico”. Como começar? 

Adentro o campo visualizando a aparência, o imediato: observando 

cenas, tentando assimilar a linguagem peculiar que acontecem em várias 

direções, com intenções também variadas - entre trabalhadores de diferentes 

formações, entre trabalhadores e usuários, entre trabalhadores e familiares, 

entre usuários, entre usuários e cuidadores das residências terapêuticas que 

também circulam esse espaço; enfim, são muitos os atravessamentos, que me 

confundem e geram um emaranhado de dúvidas e questões. 

Ilustro esse momento com as primeiras imagens, cenas, observações, 

trechos de falas, de acontecimentos, que vão compondo o aparente, o 

imediato, que são difíceis de ser traduzidos em palavras e vão gerar muitas 

indagações no exercício de conhecer que mundo é esse, que trabalho é esse.  

Começo apresentando o espaço físico ocupado pelo CAPS: 

 

                                                           
26

 Passo a narrar a experiência em campo na primeira pessoa do singular por se tratar de algo 
vivido por mim como pesquisadora. 
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Figura 1 - Foto do espaço atual ocupado pelo CAPS II. 

 

 

O CAPS se localiza num bairro situado a quatro quilômetros do centro 

da cidade e a dois do CISAM, numa região de chácaras, ao lado de uma 

residência terapêutica (masculina). É uma chácara alugada de uma proprietária 

que se empenhou na luta pela criação do serviço no município, e que, como 

militante, participou ativamente de todo o processo, inclusive disponibilizou o 

imóvel retratado para o funcionamento do CAPS. Na época havia apenas uma 

casa de madeira e pouco a pouco ela foi adaptando e construindo outros 

espaços de acordo com as necessidades do serviço: galpão, cozinha, sala de 

TV, salas de atendimento. 

Destarte, não é um espaço planejado, mas um espaço que foi se 

adaptando de acordo com a necessidade do serviço, de forma que a 

distribuição das salas, o pátio e os demais espaços dificultam a circulação das 

pessoas. Conforme a foto acima, o espaço do CAPS II é cercado com telas de 

arame e nele se entra por um portão que fica trancado com cadeado, de modo 

que cada pessoa que chega tem que gritar na frente ou bater palmas, pois não 

tem campainha. Isto dificulta o ”visitante” ser ouvido, já que quase todo o 

serviço funciona numa varanda que está voltada para os fundos. A sensação 

primeira que passa é de o serviço é invertido, pois não tem uma recepção, um 

atendimento acessível ao público. 
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Perto do portão da entrada há uma mesa de concreto, com banquinhos, 

e os usuários que não participam das oficinas ou estão nos intervalos ficam 

sentados neste lugar tomando sol, de modo que, quando um “visitante” chega, 

uma dessas pessoas vai chamar o técnico que tem a chave para abrir o portão.  

Na parte de trás dessa casa de madeira há uma varanda bem grande, 

com mesas dispostas, para as atividades das oficinas. Essas mesas resultam 

da junção de várias carteiras e cadeiras desiguais em tamanho e tipo, o que 

gera a impressão de que cada uma veio de um lugar. Isto se confirma, pois 

toda a mobília do CAPS é fruto de doação. 

Como extensão desta varanda há um “puxado” bem ao fundo, que é o 

“fumódromo”, e em frente a este, uma extensão ampla, com gramado, árvores 

e um espaço para horta. Esta casa de madeira tem ainda um cômodo que é 

usado como depósito, e duas salas para atendimento.  

O prédio ao lado (de alvenaria) tem duas salas usadas pelos psicólogos, 

que fazem psicoterapia individual (esses são os únicos profissionais que têm 

sala própria), e uma pequena sala que é usada pela assistente social, para 

abordagens e para reunião de equipe. Como o espaço é pequeno, nos dias de 

reunião os profissionais ficam meio “amontoados”. No piso de cima deste 

prédio há uma sala ampla, sem divisórias, que foi isolada e não é usada, 

porque, segundo relato de um técnico, oferece riscos aos usuários, por ter 

escada e não ter segurança adequada.  

Caminhando-se para os fundos deste prédio uma porta se abre para 

uma sala de mais ou menos de 3, 5 metros, com poucas cadeiras (10) e uma 

TV. Essa sala é utilizada como sala de TV, mas não oferece nenhum conforto; 

quando os usuários vão assistir a um filme ou ficar na “oficina de cinema”, 

alguns se deitam no chão (piso frio) e se apóiam nos seus cotovelos. 

Essa mesma sala também é usada como sala de espera, e nos dias de 

consulta médica (toda quarta-feira pela manhã residentes da UEM prestam 

atendimento), os familiares e usuários aguardam neste espaço. A sala usada 

para consulta médica é a sala da administração, e nesse dia os profissionais 

(administrativos) têm que ficar lá fora ou na cozinha. 

Na sala de TV há uma porta de correr que dá entrada para a cozinha/ 

refeitório. Essa porta fica sempre fechada e os usuários só podem entrar nos 
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horários das refeições ou para participar da “cozinha terapêutica”, sendo a 

entrada livre apenas para os funcionários. 

De modo geral, os trabalhadores contam com uma estrutura 

extremamente precária: um computador bem antigo, internet muito lenta e um 

ramal de telefone. Num dia em que eu estava conhecendo o ambiente, deparei-

me com a assistente social (A.S.) com uma pilha de prontuários, necessitando 

fazer contato com as famílias, usuários, etc., e ela me disse: “Você já viu uma 

A. S. sem sala, sem telefone, sem internet? A minha agonia é que quero fazer 

meu trabalho e não tenho como”. 

Nessa descrição estática, mantenho-me no aparente, prestando atenção 

em como são distribuídos e utilizados os espaços, como os territórios são 

delimitados, apresentando-se como materialidade, mas como se pode observar 

no relato acima, essa materialidade já reflete quanto o plano de objetividades já 

traz em si inscrições de subjetividades.  

Nessa direção, com olhar atento, passo a observar, para além da foto, o 

movimento das pessoas neste espaço, e assim produzo recortes de cenas, 

falas e impressões sobre este lugar que dizem “sobre si mesmos”, para que 

desta “totalidade” eu possa avançar no “recorte” das partes que irão compor as 

primeiras pistas no caminhar no processo investigativo. Opto por não saber de 

pronto sobre trabalho prescrito, pois meu objetivo era começar do “todo 

caótico” para, a partir dele, tatear, indagar e no momento seguinte passar a 

conhecer o aspecto “formal” do planejamento e organização do trabalho e dos 

trabalhadores.  

Apresento a seguir alguns trechos de cenas mesclados com minhas 

primeiras impressões no campo e as muitas interrogações, numa postura de 

desconfiança:  

Quando cheguei o portão estava trancado com cadeado. Aproximei-me 

e uma das funcionárias veio me atender; eu me apresentei, e quando comentei, 

num tom brincalhão: “É a porteira?” - ela respondeu no mesmo tom, mas 

explicando, “Não, aqui não tem porteiro! Somos porta aberta”. 

O que isto quer dizer? Parecia óbvio, o portão estava fechado com 

cadeado, todos que ali chegavam tinham que ficar batendo palmas, gritando 

para serem ouvidos lá de dentro, pois não tem campainha. O que será que 
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essa funcionária quis dizer ao falar que este é um detalhe sem importância, 

pois somos “porta aberta”? 

Ao entrar vi que o clima era bastante descontraído, alguns usuários 

fumavam ali pela frente, outros tocavam violão numa rodinha. Muitos olhares 

curiosos. Tive a impressão de um ambiente leve, descontraído, com muita 

liberdade.  

Ao ser conduzida a sala da coordenação, andando pelo CAPS, muitos 

usuários se aproximavam, me cumprimentavam, perguntavam se eu era 

doutora ou vinha me tratar, e numa dessas um usuário veio conversar comigo e 

me incluiu no seu delírio. Eu, meio perdida, fui “socorrida” pela zeladora, que 

chegou junto, entrou no delírio e “resolveu” com muita naturalidade a situação. 

Me senti constrangida, porque fiquei meio perdida, não sabendo como 

lidar com o ocorrido, o usuário falando que me conhecia, que eu estava no 

acidente com ele, que tinha quebrado toda minha cara... e a zeladora, se 

aproxima e diz: foi mesmo! e você viu como a plástica dela ficou boa, o rosto 

dela de novo tá perfeito, você não acha? 

O que esse encontro vem mostrar é qual manejo é necessário no trato 

com a pessoa na experiência da loucura. 

Já na sala da coordenadora, um usuário que já estava lá insistiu em 

participar da nossa reunião. Ela deu duas opções a ele, mas ele escolheu 

puxar uma cadeira, sentar ao meu lado e ficar em silêncio pintando sua tela e 

não fomos interrompidas em nenhum momento. 

A impressão que fica é que neste lugar as pessoas podem escolher, pois 

num outro espaço de trabalho, simplesmente a “chefia” determina que uma 

pessoa que não vai participar da conversa, sai da sala. 

O que isto quer dizer? Uma inclusão que acontece naturalmente neste 

ambiente ou a minha presença fez com que essa atitude fosse permitida? 

 

Fomos conhecer o espaço físico. Iniciamos pela sala de TV. Havia 

pessoas assistindo novela, outros dormindo. Uma cozinha ampla, que também 

funciona como refeitório e alguns usuários participavam do preparo das 

refeições. A seguir vem um galpão, com carteiras velhas que, juntadas, formam 

uma mesa grande, mas totalmente fora do prumo, o que dificulta a realização 
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de atividades como desenho, por exemplo. As cadeiras, também bem velhas, 

desiguais, dão a impressão de que vieram uma de cada lugar.  

Saindo do galpão há uma área verde, agradável, com jardim, horta, 

passarinhos, e no canto deste espaço o fumódromo, onde estavam fumando 

usuários e técnicos juntos. 

Enfim, apesar da precariedade dos recursos, há um bom espaço de 

circulação, mas pra quem chega a impressão que fica é de uma situação de 

pobreza, de falta de muitos recursos, e eu me indago: como estes profissionais 

fazem para se virar no dia a dia de trabalho, com pessoas, homens e mulheres, 

por 6 a 8 horas, com tão poucas opções e trancados neste lugar? 

Em toda minha visitação ao CAPS fomos acompanhadas sempre por 

algum usuário, que tentavam participar da conversa, mas não conseguiram, 

pois a técnica que me acompanhava, falava entusiasmada, sem perceber que 

eles também queriam me apresentar. 

Indago-me: será que é o entusiasmo com minha presença, ou os usuários 

acabam não tendo espaço para se expressar como os “visitantes”? Será este 

um lugar em que os técnicos que “mandam” ou os usuários podem participar 

da vida cotidiana? 

Nos dias que se seguiram, observando as oficinas que aconteciam no 

pátio - crochê, máscaras - me aproximei de uma técnica que conduzia as 

atividades em uma oficina e disse; “Puxa, aqui você acaba desenvolvendo 

muitas habilidades!” E ela comentou que quando chegou no serviço não sabia 

tocar numa agulha, mas completou dizendo que, se você não tiver um olhar 

sobre a saúde mental, você não fica no CAPS, pois se você olhar para as 

atividades não tem nada que ver com aquilo para o que você foi formado. 

Como assim? O que é ser técnico de saúde mental? Por que as 

atividades de oficina não têm nada a ver com seu trabalho? Falta de visão 

sobre o serviço ou falta de uma discussão compartilhada e negociadas entre 

todos os técnicos? 

Fui até a oficina de máscaras, puxei uma cadeira e me sentei. Uns dez 

pacientes sentados junto com a assistente social que conduzia a atividade, uns 

oito usuários acompanhavam atentamente cada passo, ela distribuía os 

materiais e enquanto eles confeccionam, conversavam sobre medicamentos, 

vale-transporte, delírios, etc.  
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Essa é a função da oficina, um a espaço de informalidade com foco no 

terapêutico? 

Um outro dia, acompanhando uma oficina de cinema, um grupo de dez 

pessoas assistiam um filme, uns sentados em cadeiras comuns, outros 

deitados no chão, e a assistente social conduzia o grupo parando o filme, 

perguntando, esclarecendo, e depois no final abriu para colocações de modo 

que cada um foi comentando, uns com lucidez ou nos seus delírios, de modo 

que virou um grupo de reflexão, e a partir dos comentários, alguns se 

colocavam, e a técnica fechou voltando a algumas cenas e aplicando a 

situações corriqueiras da vida no seu cotidiano. 

Também nessa etapa de conhecer as atividades, acompanhei uma 

abordagem, e foram tantas as situações expostas, que a enfermeira que 

atendeu a abordagem comentou que estava até “meio tonta” ao se deparar 

com aquela situação de extrema vulnerabilidade: mãe com transtorno mental, 

quatro filhos, três meninos que vivem na rua pedindo esmola e a filha mais 

velha, de 13, que a acompanhou na abordagem junto com a agente de Saúde 

do CRAS, que já está envolvida com um traficante no bairro. A técnica relatou 

do sentimento de impotência diante de uma situação desta complexidade, pois 

são tantos problemas que solicitariam outro tipo de assistência, que acaba 

'desaguando' tudo aqui no CAPS, e “a gente se sente impotente. porque muitas 

vezes não temos pra onde os encaminhar. a rede não funciona; Temos outros 

equipamentos, mas são serviços isolados, um não sabe do outro, as 

informações não chegam, não existem conexões entre as redes na internet, 

tudo é lento, moroso, e quando a resposta chega, coitado, quem tinha que se 

matar já se matou. A vontade que dá é levá-los pra casa”. 

Como os trabalhadores lidam no seu dia a dia ao conviverem com o 

sofrimento do outro e com o seu próprio? Existe espaço para compartilhamento 

entre os trabalhadores? Existe algum tipo de apoio e assistência ao 

trabalhador, dentro e fora do CAPS? 

Na circulação pelos espaços no CAPS encontro uma técnica no corredor, 

que conversava com a mãe de uma usuária; me aproximei, ela me incluiu na 

conversa, e assim que a mãe saiu ela virou para mim, suspirou e disse: “Você 

percebe? Essas pessoas vêm aqui em busca de socorro, nos procuram na 

expectativa de serem socorridas [...], é duro que muitas vezes não temos 
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respostas e nem tempo pra elas, que lá fora tem que dar conta da situação, e 

outros familiares nos procuram porque querem se livrar da situação. Eu 

entendo que o lado deles é muito difícil, conviver direto com essas situações é 

desestruturante, adoecem junto, ... mas veja, um dia por mês temos reunião 

com as famílias lá no CISAM. Mandamos bilhetinhos pelos usuários, quem 

aparece? Três, quatro familiares? Outra técnica, que se junta a nós, 

complementa: é muito difícil ter a família participando do processo, querem 

largar nas costas da gente. Outra se coloca: Pensa bem, pessoal, a sobrecarga 

desta família. Eles precisam de suporte, de apoio, de atenção. O bom é se de 

fato fôssemos abertos aqui no CAPS para atender as famílias, orientá-las, 

senão elas vão continuar pensando que quem ajuda, de fato, é o HP, ... mas 

não temos tempo, espaço. 

Um outro dia, quando cheguei o pessoal estava a maior correria na sala 

da coordenação, cada um preenchendo um formulário específico, APACS27, 

relatório do técnico de referência... Um usuário estava impaciente, agitado e foi 

chamar várias vezes na porta, queria ser atendido naquele momento e ouço 

um comentário, que escapa naturalmente por uma trabalhadora '[...] P. você 

está muito bocudinho... não se aquieta pra você ver... se continuar assim. tá na 

hora de internar... já... já...”.  

Neste meu trânsito tateante, vou ouvindo os comentários circulantes pelo 

caminho: “Professora, vê bem a loucura que é isso aqui, às vezes tenho 

vontade de sentar e chorar, ... Tenho um usuário que está de alta na 

emergência psiquiátrica e tá ligando desesperado para vir pra cá, porque não 

tem ambulância, e se ele não vier logo, fica nervoso, surta e, já sabe, levam pro 

HP e daí adeus, pra tirar de lá é um deus-nos-acuda! Veja aquela usuária: 

chegou aqui esta hora (8 horas), você acredita que ela dormiu na rua?!. Saiu 

daqui ontem às 17 horas e a irmã dela trancou o portão e não deixou ela entrar 

em casa. O pior é que essa usuária tem toda condição de morar sozinha, mas 

como é tutelada... Como convencer a promotoria?”. Aponta do outro lado e diz: 

“Aqueles dois doidos ali estão namorando e também temos que cuidar, senão 

vão transar na frente de todos. Vê que loucura!... Seja bem-vinda ao CAPS 

                                                           
27

 Autorização de Preenchimento de Alta Complexidade: formulário que deve ser preenchido 
pelo técnico e assinado pelo usuário para garantir repasse de recurso financeiro para o CAPS 
a partir da Portaria nº 2.867, de 27 de novembro de 2008. 
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real! É com isso que lidamos aqui: vidas destruídas, pessoas que não sabem 

que são gente e perderam o direito de querer, não sabem querer, nós 

precisamos despertar neles o desejo de querer viver, querer ser gente, ter 

dignidade... Eles foram esquecidos e desaprenderam a viver. Quando saem do 

HP e chegam aqui, chegam como zumbis.  

Essas cenas, de entrada, já trazem uma amostra muito real do que é 

trabalho no CAPS, evidenciando saberes, estigmas, discursos e práticas, 

sentimentos, enfim é um espaço habitado por tantas questões que expõem as 

contradições da sociedade, as injustiças sociais e a aflição dos trabalhadores, 

que, mesmo de mãos amarradas, precisam buscar saídas para as questões 

que se apresentam no dia a dia de trabalho. 

Enfim, desde o princípio da minha entrada no CAPS, cada contato eram 

aulas de “realidade”; mas mantendo a postura de desconfiança, sigo indagando 

sobre essa realidade que se apresenta: O que faz este serviço ser considerado 

“porta aberta”? Quais mecanismos produzidos neste espaço contribuem para 

um processo de desinstitucionalização? Em que este lugar difere do 

funcionamento do hospital psiquiátrico? Estar nesse lugar capacita o usuário a 

ser sujeito? Essas demandas solicitam quais tipos de intervenção? Por que 

existe um cuidado excessivo em manter delimitado o saber de cada técnico? E 

a abordagem interdisciplinar? O que faz das oficinas uma atividade 

terapêutica? Como pensam esses trabalhadores? Como foram inseridos no 

serviço? Existe capacitação? Como são organizadas as atividades?  

Estas questões englobam muitas outras, que poderão ser ou não 

respondidas ao longo da pesquisa. 

Analiso que são muitos os fios da trama que vão se desvencilhando à 

minha frente, e neste momento sinto a necessidade de retomar o objeto da 

pesquisa, para delimitar, dentro de todo esse emaranhado, quais serão os fios 

a que devo me ater, e opto por em paralelo entre a observação e o 

acompanhamento das atividades, concentrando minha atenção na busca do 

trabalho prescrito: redação do manual do CAPS, com formulários diversos, 

roteiro das atividades, projetos e planilha de oficinas, descrição de funções.  
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3.3 O trabalho prescrito: o plano do aparente 

 

O trabalho prescrito, entendido aqui como aqueles aspectos que são 

predefinidos e referem-se às sua características particulares, vinculados a 

regras e objetivos e à descrição das tarefas, fixados pela organização de 

trabalho. Deparo-me com a ausência dessa prescrições, parecendo existir 

muito mais um acordo e uma gestão “improvisada” no dia a dia, na organização 

das atividade, que são combinadas no espaço das reuniões de equipe ou na 

informalidade entre os profissionais; contudo, naquele momento, no CAPS não 

existia nenhuma informação impressa, ou em arquivos on line, sobre o 

regulamento deste CAPS, com o conjunto de suas atribuições.  

Como explicada por uma técnica, esta falta de informações se deve à 

própria história da implantação do CAPS II em Maringá. Segundo ela, como 

esse serviço sempre funcionou como extensão do CISAM, “a sensação que dá 

é que efetivamente o CAPS nunca existiu, sempre funcionou como um 

apêndice do CISAM, dividindo a mesma coordenação, a verba, os recursos”. E 

complementou, com muita naturalidade: “Essas informações que precisa estão 

no CISAM, pois toda a história do CAPS está lá”. 

Indago então: que invisibilidade é essa? Que dependência é essa? O 

CAPS está habilitado há oito anos, então por que essa sensação de “não 

existência”? Por que tal dependência existe? Por que não existe uma luta e um 

apreço dos trabalhadores do CAPS por reescrever essa história? 

Aparentemente existe muita desmotivação, desvalorização, desqualificação, e 

certo imobilismo por parte de alguns trabalhadores. Por quê? 

Sigo firme neste propósito e vou atrás da história do CAPS no CISAM. Fui 

muito bem recebida e as informações existentes foram colocadas à minha 

disposição: a monografia28 de especialização da coordenadora do CISAM, que 

trata do percurso da Saúde Mental no município até o período 2000 e o “ Manual do 

CAPS Canção”. Em linhas gerais as informações e descrições do Manual do CAPS 

dessa CAPS, reproduz, com poucas adequações e especificidades, as mesmas 

informações do Manual do CAPS do Ministério da Saúde. 

                                                           
28

 SILVA, A. M. P. da. Serviço Municipal de Saúde Mental de Maringá: considerações e 
retrospectiva histórica. 2000. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização)-Universidade 
Estadual de Maringá, Maringá, 2000. 
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O que veio à tona neste momento foi o profundo grau de dependência, 

de controle ou de indiferenciação entre o CAPS e o CISAM, de modo que o 

cartão-ponto até aquela data (maio/2012) ainda era mantido no CISAM29, assim 

como a avaliação de desempenho30 dos trabalhadores do CAPS e a reunião 

com familiares31, que aconteciam nas dependências do CISAM. Além disso, 

por causa de alguns problemas da equipe, alguns trabalhadores se reportavam 

diretamente a coordenação do CISAM, não reconhecendo a coordenação do 

CAPS. Quem mantém tal dependência? 

Conquanto eu não esteja aqui tratando de uma análise institucional, citar 

esses aspectos e correlacioná-los com meu interesse de pesquisa implica em 

entender como se dão as relações de trabalho neste espaço, quais implicações 

para os trabalhadores e para a construção deste lugar chamado Centro de Atenção 

Psicossocial. A impressão que passa é que no interior das relações se trava uma 

luta desigual, em que uns lutam para manter a dependência para com o CISAM e 

outros querem avançar no projeto de construir o CAPS, mas são, de alguma 

maneira, “atados” nestes meandros, que impossibilitam a organização do trabalho e 

o avanço do serviço, tal como foi pensado.  

Mantenho as impressões em suspenso e volto-me para a leitura manual. 

Tomo algumas questões centrais (papel/função do CAPS) como um primeiro 

roteiro de investigação e observação na comparação entre o prescrito e o real, 

observando na prática do serviço lacunas e descompassos, com o cuidado de 

não cair numa posição de crítica “paralisante”, mas ir lendo junto com os 

trabalhadores, indagando e aprendendo sobre este lugar e sobre o que é 

trabalhar neste contexto, e ainda quais as possibilidades de escrever uma nova 

história sobre o CAPS. 

Do prescrito sobre o CAPS, encontrei as informações a seguir, que 

pouco difere do manual do CAPS do Ministério da Saúde. 

                                                           
29

 Como a distância é em torno de 1 quilometro e não há transporte, os trabalhadores têm que 
se deslocar a pé para “bater o ponto”. 
30

 Processo avaliado como muito negativo, por se resumir a aspectos estritamente quantitativo 
e despertar animosidade, rivalidade e um processo destrutivo na equipe. 
31

 As reuniões com familiares eram realizadas uma vez ao mês, com participação média de 3% 
dos familiares, e a partir de janeiro de 2013 passaram a ser realizadas no CAPS, no formato de 
uma reunião mais informal, a qual os profissionais chamam de “chá com as famílias”, uma vez 
ao mês, ainda com pouca adesão. 
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O CAPS II funciona durante o período diurno, das oito às dezoito horas, 

e atende atualmente, em média, 170 usuários/mês, em regime semi-intensivo e 

intensivo. A equipe é constituída de nove profissionais de nível universitário 

(quatro enfermeiros, dois psicólogos, um assistente social, dois terapeutas 

ocupacionais) e cinco não universitários (dois auxiliares de serviços gerais, dois 

técnicos administrativos e um motorista). Vale destacar que o CAPS tem vago 

o cargo de médico psiquiatra32, função que é desempenhada por residentes de 

psiquiatria do curso de medicina da Universidade Estadual de Maringá, que 

realizam consultas um vez por semana no CAPS.  

Todos os profissionais são contratados mediante concurso público - 

portanto são estatutários -, e trabalham em um regime de seis horas diárias, de 

segunda a sexta-feira, no turno manhã ou tarde, exceto as zeladoras e o 

motorista, que cumprem oito horas diárias.  

As atribuições dos profissionais são as mesmas descritas no Manual do 

CAPS, proposto pela divisão de Saúde Mental do Ministério da Saúde. 

A demanda é adulta, havendo usuários com transtornos mentais 

secundários ou doenças orgânicas, transtornos psicóticos, do humor ou da 

personalidade, além de retardo mental, psicoses e neuroses graves. Busca-se 

amenizar e tratar as crises para que estas pessoas possam recuperar sua 

autonomia e se reinserir nas atividades cotidianas.  

Pelo que está descrito no manual: 

 

[...] O CAPS trabalha bastante articulado com a rede de serviços da 
região, pois têm a função de dar suporte e supervisão à rede básica 
também, além de envolver-se em ações intersetoriais - com a 
educação, trabalho, esporte, cultura, lazer, etc. - na busca de 
reinserção dos seus membros em todas as áreas da vida cotidiana 

[...]
33

. 

 

                                                           
32

 Nos três últimos concursos não tiveram candidatos inscritos. 
33

 Essa reprodução do manual do CAPS/Brasil/MS, é apontada como um ideal, sendo que até 
aquele momento CAPS funcionava “para dentro de si” no cuidado diário com o usuário, 
enfrentando muitas dificuldades na articulação com a rede e com a comunidade no espaço da 
intersetorialidade. 
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Figura 2 - Fluxograma das redes de  

contato e encaminhamento do CAPS Canção. 

 

Esse fluxo de atendimento ainda está em fase de implantação, 

enfrentando muita dificuldade de comunicação entre os serviços, de modo que 

cada um funciona de forma isolada e independente. Segundo relato dos 

profissionais, existe ainda muita falta de informação que circule entre os 

profissionais que compõem os diferentes serviços e sobre o próprio CAPS, 

sendo frequentes equívocos nos encaminhamentos por desconhecimento do 

serviço. Destacamos também que o relacionamento do CAPS com as RTs se 

resume no fluxo de atendimento normal dos usuários, mas hierárquica e 

administrativamente as RTs estão diretamente subordinadas ao CISAM. 

As ações desenvolvidas pelo CAPS que constam no manual são as 

seguintes: consultas de psiquiatria individual. atendimentos de psicologia 

individual e grupal; atendimento de enfermagem individual e grupal; 

dispensação de medicamentos (farmácia do CISAM); oficinas terapêuticas 

(horta, jardinagem, pintura, bordado, découpage, beleza, cozinha terapêutica e 

outros); atendimento de terapia ocupacional individual e grupal; grupos 

informativos; grupos de orientação a familiares; atividades culturais externas 

(passeios, teatros, cinema, exposições, etc.); visita domiciliares; reuniões da 

RTs 
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equipe (reunião administrativa, discussão de plano terapêutico e atualização 

teórica/rotina); orientação ao PSF e outros.  

O fluxograma de atendimento no CAPS segue aos seguintes 

procedimentos: 

 Recepção se refere ao momento em que o usuário ou familiar 

entra em contato com o CAPS para agendar o atendimento, que é 

feito conforme a disponibilidade de horário e a agenda dos 

técnicos.  

 Abordagem e acolhimento – A abordagem consiste numa 

entrevista estruturada durante a qual o profissional coletará dados 

de vida do usuário como condições físicas e psíquicas, 

constituição familiar, relacionamento familiar e social, tratamentos 

já realizados, escolaridade, situação socioeconômica, medicação 

em uso e outros dados. A abordagem será realizada por um 

profissional graduado da equipe técnica. O acolhimento consiste 

em apresentar ao usuário e seu familiar o serviço e seu 

funcionamento, as características físicas do imóvel, as rotinas e 

normas do serviço, as oficinas e grupos em andamento e outras 

informações consideradas necessárias.  

 

Vale destacar que as atividades de abordagem e acolhimento não são 

distintas. No CAPS investigado funcionam como atividades “sinônimas” e 

acontecem simultaneamente, e também não existe um protocolo a ser seguido, 

cada técnico segue sua própria orientação: uns só fazem a entrevista, outros 

apresentam o serviço e outros se limitam a preencher o formulário, sem 

interagir com o familiar e usuário. 

 Plano terapêutico singular: é elaborado na reunião da equipe para 

discussão de casos, que acontece uma vez por semana, no 

intervalo do almoço (uma hora), quando os dois turnos se 

encontram. O técnico que fez a abordagem informa a equipe sobre o 

caso atendido, e após discutirem as especificidades do caso, do 

transtorno, define-se a modalidade de atendimento (intensivo, semi-

intensivo, não intensivo), em qual oficina ele poderá ser incluído, e 
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em concordância com usuário e seu familiar, decidem o dia e o 

horário em que o usuário passará a frequentar o CAPS. 

 

Sobre o planejamento das atividades no CAPS - que funcionam como 

mais como um roteriro de atividades- estão expostas como no quadro a seguir: 
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Como exposto, as atividades diárias estão organizadas numa rotina 

que envolve o café da manhã, acolhimento, oficinas, almoço, descanso, 

alongamento e oficinas. 

Os usuários que chegam circulam pelo CAPS, ou sentam e 

esperam. O técnico que entra às sete horas prepara o café da manhã. No 

horário do café todos se põem em fila pra pegar sua xícara de café e uma 

fatia de pão ou bolo. Depois eles se sentam em círculo na varanda para 

as atividades de alongamento, que são sempre conduzidas por um 

técnico, e após essa sessão de alongamento são distribuídas as tarefas 

do dia. A seguir, o técnico expõe o que tem para ser feito e solicita a 

participação, que nem sempre é espontânea, é quase sempre induzida. 

Também nesse momento são feitos os informes gerais e propostas as 

oficinas do dia; uns já participam cotidianamente dessas oficinas, outros 

são aleatórios e outros não participam de nenhuma oficina e ficam livres 

para circular pelo CAPS. 

Outras atividades como, por exemplo, passeios, visitas, cinemas no 

espaço da cidade são feitas, em média, duas vezes ao ano. As 

assembléias (profissionais, usuários e familiares) ainda são objeto de 

muita discussão no CAPS, ora acontecem, ora deixam de acontecer, pois 

não se constitui em uma reivindicação dos usuários e dos familiares, mas 

muito mais, uma necessidade dos trabalhadores, que entendem que este 

é instrumento importante de participação e inclusão dos usuários como 

participantes do serviço e um exercício de cidadania.  

 

3.4 Do prescrito ao Real: adentrando para além da aparência 

 

Nesta etapa, em que reúno as informações que permitem ter uma 

compreensão geral do funcionamento do CAPS, volto-me mais 

atentamente para a compreensão do trabalho em ato, no exercício de 

avançar do trabalho prescrito para o trabalho real. Isto se deu ao entrar no 

bonde e percorrer, junto com os trabalhadores, as trilhas, curvas, becos, 

caminhos complexos do cotidiano de seus fazeres, no exercício constante 

de mudar de lugar, de olhar, e aproveitar os movimentos e contradições 

que se apresentavam para fazer e refazer a rota.  
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No exercício de passar do prescrito ao real no trabalho, a questão 

passava a ser: como tudo isso é operacionalizado no ato do trabalho? 

Qual a distância que separa o prescrito do real? Como se dá a 

organização do trabalho? E as relações de trabalho? Como este devir 

constitui mulheres e homens, trabalhadores de saúde mental? Quais 

enfrentamentos este trabalho impõe?  

Passo a acompanhar as oficinas, a fazer junto as atividades, a 

participar das reuniões de equipe, das reuniões com os familiares, num 

ambiente de espontaneidade, confiança na interação com usuários e 

trabalhadores, o que permite adentrar num espaço para além da 

aparência, do abstrato para o concreto vivido por esse coletivo. 

Deste modo sinto-me convidada a participar da outra cena, os 

espaços da informalidade: na cozinha em torno da mesa para um 

cafezinho, nos desabafos dos corredores, na organização dos pequenos 

eventos e passeios, no fumódromo, na horta, enfim, em espaços que 

possibilitassem conversas informais fora do script de trabalho, em que os 

trabalhadores falavam sobre seus fazeres, davam verdadeiras aulas 

sobre o que aprenderam lidando e sendo ensinados pelos sujeitos sobre 

a loucura, o desafio de muitas vezes não terem nada nas mãos nem na 

mente e terem que se valer de si mesmos para criar, improvisar. Alguns, 

neste entusiasmo, mesmo em sofrimento, buscavam saídas criativas, 

porque construíram um sentido em torno do seu fazer.  

Também me deparei nesses espaços com o choro silencioso de 

trabalhadores que se sentem despreparados para a função, não 

compreendem o contexto do seu trabalho; alguns sofrem pelo medo, 

insegurança, solidão; e outros, pela desvalorização, pela desumanização 

do trabalhador, pela desassistência, sentem-se apáticos, indiferentes, 

desmotivados, desqualificados, realizando as atividades numa repetição 

quase mecânica de seus atos. 

Qual suporte esses trabalhadores têm para lidar com tal cotidiano? 

Conversando sobre isso, a resposta que veio foi: “Nenhum, cada um se 

vira como pode, quem pode contar com algum companheiro/amigo na 

equipe desabafa, quem não tem se cala, vive o sofrimento e suas 

angústias na solidão”. Nesse momento fui informada de que este grupo 
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passou pela experiência de supervisão somente durante um ano, e isto há 

dois anos; porém essa supervisão, que deveria ser clínica e institucional, 

transformou-se em supervisão somente clínica, o que desencadeou um 

processo que gerou muito conflito e desestabilizou ainda mais o grupo, de 

modo que atualmente eles não contam com nenhum espaço para troca, 

para o cuidado, para a busca de saídas coletivas. 

Esses trabalhadores têm reuniões de equipe, que acontecem duas 

vezes por semana, no intervalo do almoço, em que os dois turnos se 

encontram, uns com pressa de sair e outros com a pressa de assumir, 

mas mesmo assim nem todos participam. Uma dessas reuniões é para 

discutir estudos de casos e definir o “projeto terapêutico singular”, ou seja, 

o técnico que fez a abordagem relata rapidamente o “caso”, e após breve 

discussão se definem o dia e horário e a oficina de que o usuário irá 

participar. Também vem pra essa roda alguma discussão ou informação 

sobre um problema isolado de algum usuário ou mudança do plano 

terapêutico. 

A outra reunião é para informes gerais e discussão sobre o serviço e 

o planejamento de atividades, mas não existe nenhuma formalidade; 

existe até o registro em atas, mas essa ata não é lida, e assim os 

assuntos se perdem e não há continuidade, de modo que não existe um 

processo de construção do processo de gestão do trabalho. Observei que 

alguns trabalhadores não têm interesse pela reunião, pois enquanto um 

colega expõe dada situação, há conversas paralelas, ou um ou outro se 

engaja em outra atividade, ou simplesmente ignora, demonstrando total 

ausência do ambiente da reunião. Destas reuniões participam somente os 

técnicos, não participam as auxiliares de serviços gerais, e um auxiliar 

administrativo, quando participa, apenas lavra a ata. 

Observo e avalio: essa dificuldade nos espaços coletivos seria 

descaso ou estratégia de defesa? Seria esse um caminho para uma nova 

estratégia de pesquisa? Com o coletivo? Como aproveitar o momento que 

se apresentava para avançar nos objetivos da pesquisa? Haveria a 

possibilidade de constituir um grupo de reflexão ou apoio para ouvir esse 

coletivo?  
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Muitas questões eram delicadas, pois se tratava de pessoas em 

situações de extrema complexidade e fragilidade, com relações 

interpessoais carregadas de mágoa, dor, destruição, que, no caso de uma 

intervenção com o grupo, solicitaria um envolvimento em nível de 

intervenção, incompatível com o objetivo, o tempo da pesquisa e a minha 

postura como pesquisadora; mas como ouvir esse coletivo? Como incluí-

los para ouvi-los juntos? 

Passo, então, a observar atenta e intencionalmente como esse 

coletivo se movimenta no seu dia a dia, como e quando essas pessoas 

conversam entre si. Exceto o horário de almoço, os momentos são raros, 

pois são solicitados o tempo todo. Mudo meu horário e passo a ficar até o 

final do expediente. 

Em vários eventos observo que no final do expediente, quando os 

usuários vão embora, as trabalhadoras que fecham este turno raramente 

se sentam literalmente para respirar na sala de TV, em meio a falas 

isoladas, suspiros compartilhados, muitos monólogos, comentários soltos. 

Sento-me com elas e começo a participar desses momentos, “o respiro do 

dia”, e espontaneamente passamos a conversar sobre o dia de trabalho. 

Começaria a surgir ali uma oportunidade de “roda de conversa”? 

Daí surgiu a ideia das “rodas de conversa” com esse grupo (cinco 

trabalhadoras) no final do expediente. Foi numa dessas rodas 

espontâneas que propus a ideia, que foi aceita prontamente pelo grupo.  

Tomando por base o modelo do formato das rodas de conversa de 

Campos (2000); essas rodas passaram a acontecer uma vez por semana, 

das 16:30 as 18:30 horas, no período de maio a agosto de 2012. O 

objetivo era criar um espaço de diálogo, de fala e de escuta, de reflexão e 

de discussão sobre o dia a dia de trabalho no CAPS.  

Tivemos ao todo oito encontros e nos dois primeiros a roda girou 

com todos falando ao mesmo tempo, sem ouvir a si e ao outro; mas 

depois, gradativamente, elas passaram a se ouvir e a ouvir a outra, e 

começamos a ensaiar trocas, diálogos e reflexões sobre seus fazeres, 

concepções e frustrações. Nessas conversas passei a funcionar como 

uma articuladora, alguém que movia o grupo para a atividade reflexiva, na 

tentativa de provocar uma análise que encorajasse o grupo a pensar 
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outras saídas para as situações que se apresentavam, pois essas 

trabalhadoras estavam muito frágeis com tanta carência nas várias 

esferas (falta de recursos para o desenvolvimento do trabalho, projetos 

engavetados, problemas entre colegas da equipe, falta de repasse de 

verba) que o grupo sentia-se de fato como vítima, sem potência para 

pensar na possibilidade de luta, de transformação. 

As falas se apresentavam como “palavras emocionadas”, 

expressando coletivamente o labor, a dor, o prazer, o desgaste, o 

cansaço, o riso - enfim, a roda girava. 

A roda girou, e do individual para o coletivo, introduziu o grupo em 

discussões e reflexões sobre a reforma psiquiátrica, a compreensão da 

rede de saúde mental no município, com seus impasses e desafios: o que 

é um CAPS, no que ele se diferencia de um hospital psiquiátrico, 

especificidades do trabalho no CAPS e a importância dos trabalhadores 

neste processo.  

Houve muitos relatos sobre a sensação de despreparo quando da 

inserção no serviço. Alguns experimentaram sensação de medo, 

insegurança, outros de impotência por não saberem lidar com as 

situações que aconteciam, fato que eles atribuem à falta de preparo e 

capacitação, tanto na formação (nenhuma delas ouvira falar de reforma 

psiquiátrica e CAPS durante a graduação) quanto na inserção no serviço, 

pois prestam concurso público para a área de saúde e após aprovação é 

que ficam sabendo as áreas para as quais serão designadas.  

Estas rodas produziram um conteúdo riquíssimo para o conjunto da 

análise e desvelaram muitos aspectos ocultos do dia a dia de trabalho 

que provocaram discussão, embates, mas também acolhimento, escuta e 

solidariedade. 

Esse processo introduziu o grupo num outro momento: a 

possibilidade de começar a “sonhar” com algumas mudanças. Na roda a 

vida começou a se mover e elas passaram a considerar algumas 

possibilidades: como criar grupos de estudos dentro da CAPS? Como 

inserir o novo trabalhador? Como viabilizar uma “biblioteca” no CAPS, 

rodas de leitura, oficina de cinema para os trabalhadores, para discussão 

de filmes sobre temas do trabalho?. Nesse processo de refletir “por que 
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fazemos assim?”, outros assuntos vieram para a roda, como o sentimento 

de “inexistência do CAPS”, a dependência do CISAM e a imensa 

dificuldade que viam em romper com ela, “pois parece que já 

acostumamos a funcionar assim”. 

Esse movimento funcionava apenas no “pequeno grupo”, pois 

quando se deparavam com a dura realidade de trabalho, a resistência dos 

colegas, a incompatibilidade de visão sobre o serviço, o nível de interesse 

e envolvimento de cada trabalhador pelo serviço, pelo trabalho, a vida 

como que se esvaía, e de novo o grupo começava a se ater nas 

impossibilidades.  

Oscilando, assim, da potência para a impotência, essas rodas se 

constituíram numa estratégia de pesquisa que dentro dos objetivos da 

pesquisa funcionou como um espaço em que foi possível juntar um grupo 

de trabalhadores e criar um espaço de fala, escuta, trocas e 

compartilhamento no coletivo, produzindo, com todas as limitações, 

acolhimento, cuidado, aprendizado e solidariedade.  

Conforme fora combinado, essas rodas seguiram até julho/2012, e 

por causa do intervalo das férias de algumas participantes e da 

pesquisadora encerramos esta etapa e ficou acordado que no semestre 

seguinte avaliaríamos se continuaria ou não o grupo. 

No retorno das férias houve algumas mudanças que impossibilitaram 

a continuidade das rodas de conversa: a coordenadora do CAPS afastou-

se por motivo de doença e uma das participantes da roda de conversa foi 

escolhida pela coordenação do CISAM para assumir a coordenação do 

CAPS. Isto resultou em outros desdobramentos, desestabilizações e 

rearranjos internos do grupo, de modo que, de novo, “cada um voltou para 

sua toca”. 

Esse momento exigia cuidado, pois qualquer aproximação minha já 

poderia ser interpretada como tomada de posição por um ou por outro 

lado, e um impasse estaria colocado. 

Com a observação atenta e do nível de relacionamento entre a 

pesquisadora e os pesquisados, outras possibilidades foram se 

apresentando: nos encontros ocasionais que ocorriam nos vários espaços 

do CAPS, ao cumprimentar, ao parar para ouvir notícias, desabafos e 
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queixas, pelo próprio vínculo estabelecido com os trabalhadores, 

começaram a ocorrer quase que depoimentos voluntários sobre si, sobre 

o serviço, e nesses contatos comecei a tecer acordos para “formalizá-los” 

nos moldes de “entrevistas”, pois compreendi que este momento 

solicitava contatos mais individualizados, para, num espaço de diálogo, 

ajudá-los a pensar e pesar o que queriam para o CAPS? O que 

significava aquele momento? Por que a figura do coordenador gerava 

esse sentimento de repulsa?  

Assim, no período de agosto a outubro de 2012 foram realizadas 

“entrevistas” com os trabalhadores. Essas entrevistas foram gravadas 

com a autorização de cada entrevistado e, posteriormente, foram todas 

transcritas para serem utilizadas no conjunto da análise. Como fora 

previamente definido com os participantes, no corpo da pesquisa, ao citar 

trechos das falas, essas seriam feitas com a garantia de total anonimato, 

havendo concordância em que sempre se referissem ao conjunto de 

trabalhadores, ou seja, ao coletivo investigado, salvo algumas exceções 

em que foi autorizada a menção da categoria profissional, com expressa 

ciência e autorização dos trabalhadores. 

 

3.5 Uma parada para “balanço”: ensaio da pré-análise 

 

Considerando o processo de investigação construtiva/interpretativa 

de González Rey (1999) e utilizando como recurso metodológico os 

“Núcleos de apreensão dos sentidos” propostos por Aguiar e Ozella 

(2006)34, em que os autores citam a necessidade de o pesquisador 

recorrer à análise como um processo construtivo-interpretativo, 

esclarecendo que a análise não se dá num momento estanque e 

separado do processo de investigação, mas no curso da pesquisa - 

avaliei que, neste momento, pela quantidade de informações, era 

necessário reuni-las, agrupá-las num primeiro esforço de síntese, para 

redirecionar o seguimento da pesquisa e realizar um salto qualitativo em 

direção ao processo de construção do conhecimento.  

                                                           
34 Psicologia Ciência e Profissão, Brasília, DF, v. 26, n. 2, p. 222-245, jun. 2006.  
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Assim foram reunidas todas as informações obtidas: registros de 

observação dos diários de campo e transcrição de todas as entrevistas e 

relatos das reuniões.  

Iniciei uma leitura horizontal e intencionada, abrindo todas as telas 

ao mesmo tempo, na busca por identificar o que era comum, o que se 

repetia nas falas individuais e nos espaços coletivos, num ensaio para 

levantar os primeiros pré-indicadores, ou seja, as palavras, expressões e 

frases que se repetiam, recortando-os do todo para agrupá-los por 

similaridade ou contradição de conteúdo e neste exercício vão se 

delineando as primeiras unidades temáticas. 

Não obstante, paralelamente a este primeiro exercício de pré-

análise, o grupo já passa a viver um novo momento, agora já de maior 

acomodação à nova coordenação. Como esta e outros integrantes da 

equipe nutriam o desejo de repensar o CAPS e os projetos para propor 

um planejamento para o serviço, propus-me a participar com o grupo 

neste processo, contribuindo com algumas reflexões embasadas no 

propósito da pesquisa. A proposta foi prontamente aceita pela equipe e 

ficou acordado que, numa intercalação com o espaço das reuniões da 

equipe, eu participaria junto com o grupo na discussão dessa proposta de 

repensar o CAPS.  

Qual seria minha participação? Como poderia participar, 

contribuindo com este momento, mas sem caracterizar um intervenção, já 

que esta, pelo tempo da pesquisa, não poderia assumir este compromisso 

com o grupo? 

Reunindo o conjunto dos pré-indicadores que versavam sobre a 

temática acima e as informações sobre o CAPS dos documentos oficiais e 

do próprio manual do CAPS Canção, elaborei uma “quadro sintético” 

deste material, reunindo nas falas dos trabalhadores opiniões, percepções 

e sentimentos que mesclavam o prescrito e o real no trabalho. 

Aproveitando os espaços da reunião de equipe, retomamos as rodas de 

conversa, mas agora, com a equipe toda e num formato diferenciado, com 

planejamento de tempo, horário e conteúdo, recorrendo a outros recursos 

para apresentação: slides e filmes/documentários de curta metragem, 

com o objetivo de sensibilizar o grupo para a discussão do tema, abrindo 
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caminho para introduzir a leitura do quadro sintético, produzido como um 

“recurso reflexivo” do pensamento do coletivo sobre a questão. 

Para a primeira roda de conversa, selecionei um tema que aparecia 

com frequência na pré-análise: O CAPS: interrogando as distâncias 

existentes entre os discursos e as práticas cotidianas no serviço? 

Para introduzir a discussão recorri à apresentação dialogada 

mediante a utilização de slides sobre a Política Nacional de Saúde 

Mental, a Rede de Atenção Psicossocial e depoimentos curtos com a 

explicação do que é um CAPS, seu papel e função na rede. Novidade 

para alguns e assunto já conhecido para outros, a questão gerou debate, 

discussão e desabafos, com alguns comentários dos mais “velhos” de 

casa: “isso é só no papel, na prática não funciona”; “Não adianta pensar 

de novo em querer fazer de um outro modo, não existe vontade política” - 

intercalados com falas dos que ainda acreditam, e não foram tomados 

pela desesperança e querem continuar lutando: “pessoal, se nós 

tomarmos as rédeas nas mãos pra mudar esta história, a gente 

consegue”; “ Não porque ao ler a política, a gente se assusta com a 

distância, que a gente vai parar, nós já avançamos muito”, “nosso 

problema é a falta de respaldo de apoio dos gestores, mas quem sabe se 

pensarmos num projeto de equipe mesmo, isso aqui não avance?”; “no 

manual diz assim.. mas por que não funciona? Por que não tem a ver 

conosco?”; outro argumentava: “precisamos nos alinhar com a política. 

Não é porque as pessoas que estão na gestão não têm visão de saúde 

mental que a gente vai cruzar os braços e fazer deste serviço uma 

extensão do HP, como muitos querem Outros moderadores se colocam: 

“o que precisamos fazer é começar pequeno, precisamos de um 

planejamento, de definir o que é prioridade pra o serviço, para começar a 

pensar nossas mudanças”, “porque trabalhamos muito, mas precisamos 

fazer com esse serviço seja conhecido, se cada um seguir aqui numa 

direção, com é que fica?”. Outros ainda que nunca tinham lido sobra a 

Reforma psiquiátrica, sobre a política, tiraram muitas dúvidas, 

perguntaram, etc. Momento muito rico do grupo, em que, em dado 

momento, a coordenadora, assumindo a direção da reunião, começou a 

delinear junto com o grupo alguns encaminhamentos. 
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Para contribuir com este momento do grupo, recortei do conjunto da 

pré-análise, alguns trechos das falas dos próprios trabalhadores que 

versavam sobre a temática em discussão, que foram impressas e 

entregues a eles, para leitura coletiva - como segue: 

 

[...] Quando pensamos a Reforma Psiquiátrica parece que está 
tão longe de nós, por que há uma lacuna grande entre as 
esferas federal, estadual e municipal, de modo que há uma 
distância muito grande entre quem faz a lei e quem vai 
executar, somando a tudo isso que estamos num “fogo 
cruzado” de jogos de poder, de jogos de interesse, em que se 
corre pra implementar políticas pra ficarmos bem na média 
nacional; mas olhe para nós, que condições de trabalho 
temos? Mas por outro lado, somos responsáveis por este 
trabalho. O CAPS é um equipamento fantástico. Com toda a 
falta que temos, a gente sabe que isto aqui funciona. 
Presenciamos isso no nosso dia, pessoas que saem totalmente 
cronificadas do HP, chegam aqui e vão melhorando dia a dia. 
Com o pouco que temos e fazemos, a gente vê que funciona. 
Essas pessoas estavam desprovidas de tudo, só delas saírem 
do hospital e estarem nesse espaço, como há melhora! Muda a 
expressão, o olhar, aqueles que não falavam passam a se 
comunicar. Agora tem os casos crônicos que não vão melhorar, 
aí o jeito é cuidar deles, como se isso aqui fosse uma creche 
de adulto. 
Quando avaliamos o contexto mais amplo, sabemos que 
estamos longe de muita coisa que é preconizado pela Política, 
porque é muito complicado sair da esfera Federal, passar por 
tantos filtros, até chegar aqui: falta recurso, falta capacitação, 
assistência para nós trabalhadores. “lutamos e remamos contra 
a maré”. 
Aqui é um Centro de atenção Psicossocial. O nome já diz, é um 
local que deveria ter condições para dar atenção. O que é dar 
atenção? É olhar para as pessoas, chamá-las pelo nome, 
acolhê-las em seu sofrimento. Mas por que as vezes perdemos 
isso? O que acontece? O trabalho no dia a dia pode se tornar 
mecânico, ficamos transpassados de tanto ouvir e viver 
situações que não se resolvem, que deixamos muitas vezes de 
olhar as pessoas, nós as incluímos na nossa rotina. Que 
reabilitação nós fazemos? Que trabalho de inserção nós 
fazemos? Mal dá tempo de cuidar das coisas daqui, é tanta 
burocracia, rotinas, que não dá tempo de criar. E tem outro 
problema: como vamos inserir estas pessoas na sociedade? 
Como fazer isso numa sociedade que não as quer? 
Trabalhamos com pessoas que foram esquecidas, e que 
parece que precisam permanecer escondidas. Como driblar 
tudo isso? Quais são as saídas? 
Por outro lado, o CAPS é um serviço em construção, ainda que 
este CAPS tenha oito anos de funcionamento, ainda estamos 
engatinhando. No início foi um desbravamento, ninguém 
entendia direito o que estava acontecendo, mas havia pessoas 
com visão, militantes da causa, só que o tempo passou, uns se 
aposentaram, outros desistiram e poucos estão na ativa. 
Podemos fazer alguma coisa? [...] 
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Neste contexto, a utilização de suas próprias falas os aproximou do 

que estavam discutindo sobre a política, para discutirem questões muito 

pontuais sobre o CAPS: “o que é”; “qual sua função?”;”Por que não 

cumpre sua função?”. Enfim, a roda girou, todos falaram, questionaram, e 

no final, a coordenadora os direcionou a pensar num planejamento 

estratégico, propondo para os próximos encontros, seguir avaliando como 

estamos, o que queremos e como podemos mudar. 

Enfim, esse coletivo parou para conversar sobre o serviço, o que 

deflagrou um processo intenso de discussão sobre a rede e o papel e 

função do CAPS, o qual se desdobrou em outras reuniões, que seguiram 

discutindo o mesmo tema e buscando alternativas.  

Dentro das prioridades, foi discutido um projeto de matriciamento, 

com a questão: “Como diminuir as distâncias entre as UBSs e o CAPS, ou 

como levar o CAPS as UBSs?”. Com a disponibilidade de uns e a 

indisponibilidade de outros, foi iniciado um mapeamento de todos os 

usuários do CAPS por região. Esse mapeamento orientou o cronograma, 

o planejamento e as ações de matriciamento: cada dupla de técnicos iria 

uma vez por semana a uma UBS, para discutir com a equipe os casos 

dos respectivos usuários atendidos no CAPS. Foi um início para pensar 

outras parcerias no território, na perspectiva da intersetorialidade. 

Nesse exercício de repensar o CAPS, outras questões vieram à tona 

para pensar o que funciona, o que deixou de funcionar e por quê. Isso 

levou o grupo a rever algumas atividades do CAPS que, embora 

estivessem sugeridas no manual do CAPS, foram perdidas em algum 

momento, como, por exemplo, a reunião com familiares e a assembléia 

dos usuários e familiares, que a partir dessas discussões foram 

repensadas. Por exemplo, ao invés de fazer a reunião de famílias no 

CISAM, a proposta foi fazer um “chá com as famílias” no CAPS. Quanto à 

assembléia, já iniciaram um movimento de retomada e já organizaram 

uma primeira reunião com os usuários para começar a discutir os seus 

direitos. Outra questão muito interessante neste processo foi a de “bater 

ponto” no CISAM: embora não houvesse consenso, por voto da maioria 

conseguiu-se trazer “o ponto” para o CAPS. E assim segui-se neste 

movimento... 
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Citando mais um roda de conversa quando a pesquisa já se 

encaminhava para seu encerramento, surgiu um momento para 

conversarmos com a equipe toda sobre “O trabalho e o trabalhador de 

saúde mental no CAPS”. 

Para trazer esse tema para a roda, utilizei como recurso a 

apresentação do documentário “A casa dos mortos”35 e em seguida a 

síntese das suas próprias falas sobre o trabalho no CAPS. O objetivo 

desta escolha era, a partir dos contrastes, valorizar o trabalho no CAPS, 

para gerar um sentimento positivo sobre o trabalho realizado. Se o CAPS 

é uma aposta em direção à desconstrução dos manicômios, qual nosso 

papel enquanto trabalhadores neste processo?  

A apresentação do vídeo gerou grande sensibilização na equipe: uns 

se comoviam, outros se indignavam diante das cenas de violência, 

injustiça, inexistência social e caos humano. Houve um debate intenso 

sobre a diferença do tratamento no CAPS e nos hospitais psiquiátricos e 

começaram a traçar paralelos nesta direção e, aproveitando a ocasião, 

leram alguns registros de suas próprias falas, como o trecho que se 

segue: 

 

[...] Este é um trabalho bem diferenciado. Este lugar é diferente 
de um hospital, lá é rotina rígida, é o lugar do silêncio; se o 
paciente está fazendo barulho é só aumentar a medicação; não 
existe o paciente, existe uma massa indiferenciada de pessoas 
que são tratadas do mesmo modo, sem direito a nada: não são 
ouvidos, não falam, não têm expressão; portanto, o trabalho 
também é diferente: precisamos medicar, seguir as rotinas 
rígidas e mantê-los silenciosos. 
Agora aqui a construção é diferente. Ainda que o manicômio 
esteja dentro de nós, precisamos perceber isso, porque a 
proposta do CAPS é outra. Trabalhar num CAPS significa 
doação de si, emprestar-se para o outro, ouvir... ouvir..., 
delírios, desabafos, cantorias, choro; é conviver com o ruído, é 
estar disponível o tempo todo, não há pausa, não há descanso, 
existe um desgaste psicológico enorme: “Você sente-se 
totalmente sugado no final do dia. “É um trabalho em que você 
usa de si para acalmar o outro, ajudá-lo a manter-lo na 
realidade”. 
Esse trabalho é diferenciado, porque você tem uma 
proximidade ímpar com o 'paciente', é solicitação contínua, 
ouvir de fato, estabelecer relação terapêutica. Mas por outro 
lado é um trabalho desgastante, porque quando você trabalha 
do hospital, você tem onde se esconder, tirar um tempinho para 

                                                           
35

 www.acasadosmortos.org.br 
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respirar, ir ao banheiro; aqui não, você é solicitado o tempo 
todo. É muito barulho, ruídos, solicitação contínua. É lidar com 
a vida em movimento, e isto dá trabalho, mas dá sentido 
também, porque a gente testemunha aqui o avanço de alguns 
usuários que se redescobrem como gente, passam a querer, 
passam a sonhar, ainda que estejamos tão longe do que é 
proposto e não haja de fato o investimento necessário no 
modelo psicossocial, vemos que só de estar fora de um 
hospital, a proposta do CAPS tem mudado vidas e nós temos 
contribuído pra isso[...] 

 

Essa discussão os levou a discutir o trabalho no CAPS, 

reconhecendo a positividade do trabalho; mas também encaminharam a 

discussão para conversar sobre o sofrimento de lidar com o sofrimento do 

outro, o que gerou silêncio, reflexão, suspiros e, por fim, abriu espaço 

para que vários trabalhadores se manifestassem e expusessem seus 

sentimentos, suas dores, solidão e a interface de tudo isso com suas 

vidas fora do trabalho. Foi publicizada a necessidade de eles criarem no 

próprio local de trabalho um espaço de acolhimento, de escuta, de trocas, 

de solidariedade, para, além de pensar e discutir o trabalho em si, tentar 

criar um espaço de cuidado para os trabalhadores, já que percebiam que 

tudo ali era voltado para os usuários e a própria organização do serviço. 

Discutiu-se sobre a (im)possibilidade de se fazer isso se o CAPS tem que 

atender durante todo dia se não há espaços para reunião deste tipo, e 

sobre como fazer isso sem apoio de um profissional.  

A questão que se apresentava para o grupo nesse momento era 

como resgatar um tempo para si, como construir dentro do CAPS espaços 

para o cuidado dos trabalhadores, para um processo de educação 

permanente e continuada. Essa roda seguiu com as discussões nesta 

direção. 

Enfim, este espaço das rodas de conversa funcionou como uma 

estratégia de pesquisa para provocar movimento no grupo no sentido de 

dar significado ao serviço e às próprias atividades dos trabalhadores. As 

rodas serviram ainda como parâmetro para reflexão do “trabalho vivido”, 

tendo a função de introduzir o grupo nas discussões sobre a função do 

CAPS, o CAPS no território, na comunidade, na rede, e de certa forma, 

potencializar o grupo para pensar em possíveis ações e mudanças fora e 

dentro do CAPS. 
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Concluindo, minha intenção com essa estratégia não foi dar 

destaque às ações e intervenções que se seguiram junto com o processo 

de pesquisa, mas descrever como, aproveitando o movimento do grupo, 

utilizei os recursos que melhor se adequavam a cada momento, no 

esforço de apreender o fenômeno acontecendo na pesquisa em processo. 

Nesse período já se aproximava o término da pesquisa no CAPS e 

me deparei com a dificuldade de ter que encerrar a pesquisa. Recuperei a 

sensatez para me lembrar do proposto na introdução desta tese: “Esta 

tese representa apenas o início de um ciclo de trabalho”. Trabalhando 

minha própria resistência, fui gradativamente me desligando, e em 

10/12/2012 participei da última reunião com a equipe, em que encerrei 

oficialmente a pesquisa no CAPS Canção.  

Concluindo este capítulo, fui tomada por uma sensação de que a 

exposição da trajetória da pesquisa ainda não cumpriu o objetivo de 

retratar a riqueza desta experiência singular vivida por mim, como 

pesquisadora, e inscrita para sempre em minha história. 

Na sequência, o próximo capítulo, foi inspirado nas sugestões da 

banca no Exame de Qualificação, de reunir todos os fragmentos de 

memória, cenas vividas e observadas por mim, como pesquisadora, para 

construir uma narrativa que representasse o real da atividade de trabalho 

no CAPS Canção, dando vida e movimento ao “concreto vivido”. 

   A sugestão foi acatada e nesta rota segui, esforçando-me para 

num mergulho profundo, trazer para a cena o que significa, em realidade, 

o trabalho num CAPS, como se verá adiante. Embora, incorrendo em 

repetições, elas foram necessárias para criar um texto com fluidez e certa 

autonomia em relação aos demais capítulos. 
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Capítulo 4 

 

Espelhos da realidade 

 

 

Quando me aproximei do portão, notei que havia um cadeado. 

Parecia separar aquele mundo do mundo lá fora. O “mundo” do lado de 

dentro, a que me refiro, é uma das unidades do CAPS. Era meu primeiro 

dia na unidade, onde passaria os próximos dez meses conhecendo de 

perto o dia a dia dos usuários e profissionais. Meu objetivo era mergulhar 

naquela realidade. Conhecer o “lado de dentro” da casa e conviver 

durante este período com as pessoas que circulavam neste espaço. Meu 

olhar, a partir de então, estaria voltado para o cotidiano de trabalho, para 

os trabalhadores, a fim de compreender como o que está preconizado na 

Política voltada ao funcionamento destes centros se aplica à realidade do 

seu dia a dia. 

 

A presença daquele cadeado me instigou Aproximei-me, enquanto 

uma funcionária veio me atender. Tratei de me apresentar e comentei, 

num tom brincalhão: “É a porteira?”. No mesmo tom, ela respondeu: “Não, 

aqui não tem porteiro. Somos porta aberta!”. Pensei comigo, então, no 

porquê daquele cadeado. Talvez fosse parte daquele “mundo louco”. Só 

depois descobriria que o aparato estava sendo usado por causa de um 

usuário fujão. E que porta aberta, antes de ser uma menção literal da 

funcionária, significava a disponibilidade daquelas pessoas em atender 

quem procurasse pelo serviço.  

 

Era a entrada para uma nova realidade a ser explorada. E o clima, 

que muita gente espera - e talvez até eu esperasse – ser sisudo, era, 

antes, de descontração. Alguns usuários fumavam ali pela frente, outros 

tocavam violão numa rodinha. Olhares curiosos me acompanhavam. E 

eu, ainda sem intimidade com o lugar, com as pessoas, discretamente me 

achegava. Me aproximava com quietude daquela realidade para observá-

la, compreendê-la. Conforme fosse vivendo meus dias ali, certamente 
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deixaria a superficialidade da aparência para alcançar a complexidade da 

essência. 

 

No caminho até a sala de coordenação, onde a coordenadora da 

unidade me esperava para nossa primeira reunião, muitos usuários se 

aproximavam e me cumprimentavam. Perguntavam se eu era doutora, ou 

se vinha me tratar. Numa dessas, um usuário veio conversar comigo e me 

incluiu em seu delírio. Me abraçou forte, queria saber se me lembrava do 

acidente que sofremos juntos. “O carro bateu e você ficou com a ‘cara’ 

toda quebrada. Por que você está assim?”, perguntou-me. Confesso que 

fiquei meio perdida. Compreender o desatino de alguém que você não 

acompanha, que nunca viu antes, que sequer imagina a história que o 

levou até ali... Mal deu tempo de pensar Imediatamente fui “socorrida” 

pela zeladora, que chegou junto, entrou no delírio dele e “resolveu” com 

muita naturalidade a situação: “Esqueci de te contar. Ela fez plástica. Viu 

como ficou perfeita?”. A partir daí, a caminhada até a sala da 

coordenação transcorreu sem interrupções. 

 

A posição estratégica da sala compensa o fato de ser apertada e 

sem ventilação. Dali não se vê muita coisa, mas se ouve de todos os 

lados. Enquanto a coordenadora me recebia para apresentar a unidade e 

o trabalho ali desenvolvido, um usuário que já estava na sala insistia em 

participar da nossa reunião. Ela deu duas opções a ele, que rapidamente 

escolheu puxar uma cadeira, sentar ao meu lado e ficar em silêncio, 

pintando sua tela.  

 

Um dos primeiros comentários nessa apresentação foi sobre as 

dificuldades do CAPS. Além das condições bastante precárias de 

trabalho, falta estrutura física, alimentação, salas de descanso, espaços 

para lazer e o que ela apresentava com certa preocupação era o 

despreparo do novo profissional, que, ainda hoje, muitas vezes chega 

para trabalhar sem saber sequer o que é um CAPS. Talvez neste 

momento já apontando as distâncias que separam as instituições 
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formadoras da realidade dos serviços e me convocando a participar neste 

processo. 

 

A coordenadora garante que, nestes centros, respeita-se acima de 

tudo a ética profissional. Um não entra no território do outro, ninguém 

interfere no trabalho de ninguém. Os papéis são bem definidos e o 

profissional é livre para atuar. Não ferindo os princípios éticos, ninguém 

interfere na atividade um do outro. O que, para estes profissionais parece 

denotar respeito, no entanto, penso eu, este excesso de cuidado, pode 

significar uma quebra na própria  proposta do CAPS de 

interdisciplinaridade, trabalho em conjunto, dotado de trocas. Como se 

encaixaria ali essa visão psicossocial? Se os trabalhadores vivem no 

“isolamento”, se não há solidariedade, compartilhamento, como ensinar 

isso aos usuários?  

 

Era visível também o quanto são tênues os limites que separam as 

prioridades. Neste mundo tão particular, em que as necessidades são 

muitas e as soluções para elas nem sempre vêm na mesma proporção, 

tantas coisas se misturam, desafiando o profissional a conviver com o 

improviso, “testando” estratégias, “inventando” metodologias. Ele é o 

profissional, o “técnico dotado de preparo”, mas o quanto esta técnica o 

embota, impedindo-o de se portar como um aprendiz? . Alguns 

profissionais argumentam que o “louco” é seu condutor, e a loucura, seu 

ensinamento. Ruídos, conversações, tudo acontece ao mesmo tempo e 

se mostra extremamente urgente. Tão urgente quanto à necessidade de 

adaptação de quem ali trabalha. Adaptação? Será que este trabalho 

solicita esse ajuste ao que esta posto? E a inventividade? A construção? 

Como estes paradoxos se entrecruzam? 

 

E isso fica cada vez mais evidente conforme a gente se permite 

entrar nessa realidade. Como nenhuma discussão numa sala pode se 

propor a substituir o campo, fui a ele, disposta a conhecer um pouco 

deste contexto de trabalho. Iniciei pela exploração do espaço físico, para 

dali dali extrair minhas impressões.  
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Passeando pela realidade  

Na sala de TV, algumas pessoas assistiam novela, enquanto outras 

dormiam. Na cozinha ampla, que também funciona como refeitório, alguns 

usuários participavam do preparo das refeições. Na sequência, me 

deparei com um galpão, equipado com carteiras velhas que, juntas, 

formavam uma mesa grande, totalmente fora do prumo - o que 

certamente dificultava a realização de atividades como desenho, por 

exemplo. As cadeiras, também velhas e sem qualquer uniformidade, 

davam a impressão de que vieram cada uma de um lugar diferente.  

 

Os objetos, em si, carregam o significado da precariedade, do 

improviso diário. Situações capazes de estressar qualquer profissional em 

seu dia a dia de trabalho, mas que, aqui, surpreendentemente, não tiram 

de alguns trabalhadores o entusiamo em incentivar os usuários a 

participar das atividades. O profissional que acompanhava as aulas de 

pintura e artesanato era prova disso. Enquanto as tarefas aconteciam, 

muita conversa se desenrolava: um contava pela centésima vez o delírio 

sobre a morte da mãe, outro perguntava sobre o próximo ponto, outro 

dizia que ia desistir porque não conseguia fazer – tudo acompanhado do 

ruído da paciente que dormia no sofá ao lado, roncando alto. 

 

 Saindo do galpão, me deparei com uma área verde, agradável, com 

jardim, horta, passarinhos. No canto deste espaço ficava também o 

fumódromo, onde usuários e técnicos, juntos, apreciavam seus cigarros. 

A caminhada era sempre acompanhada por algum usuário que tentava 

participar da conversa. Curiosos, eles queriam saber o que eu fazia ali. Eu 

explicava e, pouco a pouco, conforme a técnica que estava junto comigo 

os ignorava, eles desistiam de interagir. Também deste espaço era 

possível ver a nova residência terapêutica masculina, que é bem ao lado 

e da mesma proprietária que aluga o imóvel onde funciona o CAPS. 

Chegamos ao pátio, onde aconteciam as oficinas; por meio delas os 

usuários aprendem crochê, máscaras e outras artes. Me aproximei da 

técnica que conduzia uma das atividades: “Puxa! Aqui, você acaba 
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desenvolvendo muitas habilidades... ”, comentei, despretensiosamente. 

Ao que ela respondeu: “Quando cheguei neste serviço, não sabia nem 

tocar numa agulha. Se você não tiver um olhar sobre a saúde mental, 

você não fica no CAPS, porque, se você olhar para as atividades, vai 

perceber que não têm nada a ver com aquilo para o que você foi 

formado”.  

 

Estava claro que, a exemplo daquela profissional, muitos outros não 

compreendem exatamente seu trabalho ali. Mas, a despeito disso, a 

habilidade de alguns deles em lidar com realidades tão complexas é 

mesmo digna de louvor. São capazes de se desdobrar para tentar 

compreender e lidar com o universo da loucura, para dar expressão a ela. 

Conseguem estabelecer uma ponte com os usuários em seus delírios, 

transitando entre os delírios e a realidade, deixando-as, de algum modo, 

mais à vontade com a própria existência. Na oficina de máscaras, puxei 

uma cadeira e me sentei para observá-los. Havia uns dez usuários 

sentados junto com a assistente social que conduzia a atividade; oito 

deles acompanhavam atentamente cada passo, ela distribuía os materiais 

e, enquanto eles confeccionavam, conversavam sobre assuntos que 

compreendiam de medicamentos a vale-transporte, de sonhos a delírios.  

 

Entre estes profissionais há àqueles que nos seus gestos, 

expressões,são capazes de materializar a palavra amor, dedicação, 

cuidado, jogando e re-jogando consigo mesmos no ato de produzir 

cuidado. Mas, ainda que o afeto seja fundamental, é também necessário 

avaliar até que ponto trabalhadores acabam transformando cuidado em 

dependência, e tratando como incapazes pessoas que estão ali 

justamente para adquirirem autonomia. Ao chegar para conversar com um 

grupo de três moças cuidadoras das RTs (Residências Terapêuticas) e 

que iam até o CAPS para acompanhar seus “pacientes”, elas explicavam 

a rotina e referiam-se a eles como “meninas” e “meninos”. Em meio a 

nossa conversa, um deles se aproximou pedindo algo à cuidadora. 

Tranquilamente, e dotada de uma postura maternal, ela respondeu: “Filho, 

sente ali e espere”, enquanto limpava a boca dele com um guardanapo e 
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o tomava pela mão. É como se as cuidadoras se sentissem responsáveis 

por, de alguma forma, cuidar de crianças despreparadas para a vida, nem 

que seja esta uma vida limitada.  

Ao passo que o tratamento infantilizado me levava a pensar sobre 

essa questão, animava-me perceber que, no contraponto, que também 

neste cotidiano, de acordo com a peculiaridade de cada profissional, 

também existe uma preocupação em inserir o usuário em realidades e 

discussões como um exercício de inserí-los nas rodas, convidá-los a se 

colocar, no exercício de ter voz e de se posicionar. Na oficina de cinema, 

a assistente social conduzia o grupo de dez pessoas parando o filme, 

abrindo para perguntas, esclarecimentos e, no final, para colocações. O 

curioso é que cada um ia comentando, uns com lucidez, outros em seus 

delírios, mas de modo a tornar, aquele, um grupo de reflexão. Depois do 

filme, a partir dos comentários, a técnica voltava a algumas cenas e 

mostrava sua aplicação às situações do cotidiano.  

 

Vulnerabilidade 

De fato, meus dias no CAPS me mostraram o quanto os 

profissionais ficam sensíveis às situações que os desafiam para além da 

sua área de atuação. Nessa etapa de conhecer as atividades, 

acompanhei uma abordagem. A enfermeira que atendeu o caso estava 

desnorteada ao se deparar com aquela situação de extrema 

vulnerabilidade: mãe com transtorno mental, quatro filhos, sendo três 

meninos que viviam na rua pedindo esmola e a menina mais velha, de 13 

anos - que acompanhou a abordagem junto com a Agente de Saúde do 

CRAS - envolvida com um traficante do bairro.  

 

A técnica me falava sobre o sentimento de impotência frente a uma 

situação de tamanha complexidade. Eram tantos problemas que seria 

preciso solicitar outro tipo de assistência. “Acaba 'desaguando' tudo aqui 

no CAPS. A gente se sente impotente porque muitas vezes não temos pra 

onde encaminhá-los, a rede não funciona; temos outros equipamentos, 

mas são serviços isolados, um não sabe do outro, as informações não 

chegam, não existem conexões entre as redes na internet, tudo é lento, 
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moroso e, quando a resposta chega, coitados... Quem tinha que se matar 

já se matou. A vontade que dá é levá-los pra casa”, desabafou, num 

relato emocionado. 

 

A família, aliás, também acaba virando responsabilidade do 

profissional. Ou pelo menos é assim que ele se sente, sabendo da 

importância em tratar do problema como um todo e do fato de que, se 

uma pessoa adoece, a família adoece junto – e igualmente solicita 

cuidado e atenção. Enquanto circulava pelos espaços do CAPS, encontrei 

uma técnica no corredor que conversava com a mãe de uma usuária. Me 

aproximei, ela me incluiu na conversa. Assim que a mãe saiu, ela 

suspirou e me disse: “Você percebe? Essas pessoas nos procuram na 

expectativa de serem socorridas. É duro porque muitas vezes não temos 

respostas e nem tempo pra elas, que lá fora têm que dar conta da 

situação”. É comum também familiares que procuram o CAPS porque 

querem se livrar do problema. “Eu entendo que o lado deles é muito difícil. 

Conviver direto com essas situações é desestruturante, a pessoa adoece 

junto. Mas, veja, um dia por mês temos reunião com as famílias lá no 

CISAM. Mandamos bilhetinhos pelos usuários, e quem aparece? Três, 

quatro familiares...”, relatou. 

 

O que se nota é que, quando não sofre por não poder dar conta da 

família, o profissional padece pela omissão dela. Tanto que é comum 

ouvir os técnicos reclamarem a falta de participação dos familiares ou, 

ainda, a ausência de estrutura para orientá-los, a fim de demonstrar sua 

responsabilidade no cuidado com o familiar. 

 

O excesso de responsabilidades e até mesmo a correria imposta 

pelo dia a dia, que obriga a dividir o tempo entre o cuidado com os 

usuários e os trâmites necessários para o funcionamento da instituição, 

como o preenchimento de relatórios e outras atividades corriqueiras, 

também incorrem em estresse e impaciência dos profissionais. “Você está 

muito bocudinho. Não se aquieta pra você ver. Se continuar assim, tá na 

hora de internar, já, já”, disse, em determinada ocasião, uma 
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trabalhadora, diante da dificuldade em lidar com a impaciência de um 

usuário que tentava chamar a atenção da equipe.  

 

As consequências do internamento não são, portanto, apenas para o 

usuário. “Quando saem do HP e chegam aqui, chegam como zumbis”, 

desabafou uma das técnicas. O trabalho que assumem estes 

profissionais, a partir daí, é o que me pareceu mais desafiador: a 

necessidade de resgatar algo de dentro de pessoas que, a essas alturas, 

não sabem mais lidar com seus desejos e necessidades. Pessoas que 

não controlam seus impulsos; que sequer sabem quem são. “É com isso 

que tratamos aqui: vidas destruídas, pessoas que não sabem que são 

gente e que perderam o direito de querer; nós precisamos despertar nelas 

o desejo de querer viver, querer ser gente, ter dignidade... Elas foram 

esquecidas e desaprenderam a viver. Agora, me diga uma coisa: como 

que, aqui entre nós, existem pessoas que defendem o HP?”, questionou-

me uma das técnicas em uma de nossas muitas conversas, em um 

momento de necessário desabafo. 

 

Por trás das “máscaras” 

Nos dias que se seguiram no CAPS me senti convidada a participar 

de um pouco de tudo. E, em um destes dias, me aproximei do que parecia 

ser um pequeno agrupamento de pessoas ao redor de uma mesa 

confeccionando máscaras de carnaval, sob as orientações de uma 

terapeuta ocupacional (TO). Aparentemente, a técnica dava orientações 

sobre cada passo da atividade para os usuários acompanharem. 

 

Foi neste momento que me peguei pensando em algo que me 

incomodava, de certa forma, desde o início deste percurso – e que ainda 

não relatei aqui. Afinal, que nomenclatura é essa, que trata tais pessoas 

como “usuários”? Em comum eles têm o fato de usarem medicações, 

mas, seria isso suficiente, e até necessário, para tratá-los de forma tão 

classificatória, ou até indiferenciada? Creio que não.  
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Ao me aproximar do grupo, fui convidada a confeccionar uma 

máscara para mim também. E, enquanto recebia as orientações sobre 

como fazê-la, comecei a ouvir suas histórias. É na conversa com essas 

pessoas que começo a compreender o que é uma oficina terapêutica. E 

vejo claramente que, para além de “usuários”, o que se trata aqui é de 

pessoas, com nome e data de nascimento. Francisco, Luís, Maria, Joana, 

Solange, Mário. Cada um com sua história. E, quase sempre, uma história 

triste.  

 

A fisionomia inexpressiva, o fazer mecânico, talvez sejam marcas 

das dificuldades por que passaram. A terapeuta confeccionava uma 

máscara e encorajava cada um a fazer a sua, mas não havia iniciativa; 

eles apenas seguiam as orientações, cada passo feito por ela. Poucos 

riam espontaneamente, tampouco dialogavam. Será que a ideia era 

somente apenas mantê-los ocupados? Vejo que não, a técnica persistia, 

encorajava, estimulava. Uns seguiam fazendo, outros desistiam e, no 

meio disso tudo, saíam resmungos aqui e palavras sem sentido ali. 

Atenta, a técnica ia ensinando a “arte” e, ao mesmo tempo, dando 

atenção a um ou e a outro - enquanto seguia dialogando naquele discurso 

incompreensível.  

 

Um dos usuários, M., apontou para mim, dizendo que eu era a 

Madonna. “Por que você pintou o cabelo?”, perguntou-me, querendo 

saber se eu também me lembrava que ele estivera em “meu” último show, 

sentado na primeira fila. A TO interveio: “M., essa é a professora”. “Mas 

ela também é a Madonna”, respondeu o paciente, categoricamente. 

 

Os delírios e dificuldades em fazer coisas simples, como segurar 

uma tesoura, ficavam evidentes em uma simples oficina como esta. 

Consequências comuns de histórias difíceis “sanadas” com medicação 

pesada. “Percebe meu desespero?”, comentou comigo a terapeuta. 

“Nossa luta é diminuir a medicação pesada, que os embota, que os dopa 

e os impede de fazer coisas mínimas. Eles ficam comprometidos em 

todos sentidos, atenção, movimentos. Não têm iniciativa, por isso, é 
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preciso muita paciência para ensinar o passo a passo, desenvolver as 

habilidades mínimas. Esse momento é para interagirmos com eles, e eles 

entre eles, para tentar promover uma sociabilidade. É difícil, mas, 

devagarinho, vão avançando”.  

 

O desabafo foi logo interrompido por um usuário que pergunta à 

técnica: “Ô, S., por que me internaram? Por que internam as pessoas?”. 

Ela devolveu a questão: “Por que você foi internado?”. “Eu não sei. Acho 

que é porque minha mãe morreu e eu chorei muito, comecei a ouvir 

vozes, tinha pesadelo com cemitério e tava com muito medo. O que é 

medo? Por que tenho medo?” E repetia muitas vezes as mesmas 

perguntas... 

 

N., outra usuária, entrou na conversa dizendo ter medo de ser de 

novo trancada no HP. E contou sua história, falando da maldade da irmã 

ao deixá-la por 24 anos no sanatório. “Eu odeio aquele lugar, lá eles me 

amarravam, é horrível, eu passava frio e tinha que tomar banho gelado às 

5 horas da manhã. Aquilo não é vida, não. Lá a gente morre de 

pneumonia”. Ao que completou outra usuária: “Você nem sabe o que 

passei lá, eles dão tanto remédio, entopem a gente de comprimido, que a 

gente deixa de viver. Levei muito choque, foi resposta a muitas orações 

que eu não desintegrei de vez. Hoje, não. Você vê como tô limpinha? 

Pinto meu cabelo, faço minhas unhas, mas sofro muito porque não posso 

ir visitar minha mãe, só acompanhada pela chefe geral”, contou.  

 

Enquanto isso, outra usuária, obesa, dormia pesadamente no sofá, 

roncando muito alto. A cena não era nova, mas o barulho me incomodava 

cada vez mais. E parecia que só eu percebia aquele som; as pessoas 

continuavam conversando e fazendo as atividades como se nada 

estivesse atrapalhando. Enquanto eu imaginava como era possível tanta 

“insensibilidade” àquele barulho todo, alguém ligou uma música e uma 

usuária começou espontaneamente a dançar. M., o que me chamava de 

Madonna, deixou a máscara de lado, levantou e foi se embalando até o 

jardim, gritando: “Como sou feliz! Viva a liberdade. Eu sou livre!”. A 
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técnica me explicou. Desde que ele entendeu que estava fora do HP, 

mesmo morando numa situação complicada na casa do irmão, que o 

rejeita declaradamente, criou esse “grito de guerra” por poder vir para o 

CAPS – que ele diz ser a verdadeira casa dele. 

 

“Aqui, eles falam coisas tão naturalmente, de uma forma que 

certamente não falariam dentro de um consultório”, afirmou a terapeuta. 

Ali ela me apontava a finalidade das oficinas – a de máscaras e tantas 

outras que conheceria nos dias que se seguiram - como muito mais que 

uma simples forma de ocupá-los. Trazia em si, uma finalidade terapêutica: 

um espaço de troca, de fala e escuta. Uma oportunidade de interação 

para um técnico interessado em ajudar alguém que precisa – e que, ali, 

acaba “entregando” boa parte do material que o profissional utiliza para 

auxiliá-lo.  

 

A música e seus “milagres” 

Além das máscaras, também fui convidada a conferir como os 

usuários fazem música. A assistente social (AS) me explicou que, por 

meio desta oficina, eles conseguiram montar um conjunto musical 

chamado “Delirius”. São dez integrantes. Cada um toca um instrumento e, 

um deles, além de tocar, compõe as músicas. 

 

Naquele dia, o ensaio era na varanda da residência terapêutica, que 

fica ao lado do CAPS. Cada um pegou seu instrumento, uns iam afinando 

as cordas, outros apenas esperavam. A assistente social incentivava a 

começar o ensaio: “O que vamos cantar hoje?” 

 

A AS ficava como “maestra”, prestando atenção nos instrumentos, 

pedindo pra afinar um, ajeitar outro. Até que começaram a cantar. O canto 

saía meio “pra dentro”, desanimado. Até que a assistente mandou parar 

tudo. “Que é isso? Vocês cantam tão bem! Vamos fazer uns exercícios de 

voz”.  
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A insistência é explicada pelo benefício que a música traz para estes 

usuários. Um deles, recém-saído de um internamento, mal conseguia 

soltar a voz. E as oficinas estavam ajudando a reverter esse quadro. Aos 

poucos, conforme a assistente social insistia em animá-los, eles se 

soltavam, e soltavam a voz junto. Era comum embaralharem as músicas, 

pararem no meio de uma canção por conta de um delírio ou se 

desorganizarem em suas posições, mas o ensaio seguia, e aos poucos ia 

ficando cada vez mais animado. As expressões pouco a pouco mudavam, 

ficavam mais leves, e eles se deixavam envolver pela música. “Pessoal, é 

só o nome do nosso conjunto que é ‘Delirius’. Vamos segurar a onda, 

porque senão não dá pra concluir nosso ensaio”, lembrava a profissional 

a cada vez que alguém tirava o foco do que estava fazendo - investindo 

nas brincadeiras como mais uma alternativa de descontração. 

 

Percebi que em muitos momentos ela se emocionava. Vibrava com 

o desempenho deles, elogiava um, animava outro, corrigia posturas. O 

que ela sonhava, confessou: “era vê-los felizes e aceitos”. “Isso aqui 

implica em amar o que se faz. O meu sonho é ainda gravar um CD deles, 

é levá-los para a mídia, pra que eles mesmos mostrem que, apesar das 

limitações da doença, são capazes”, contou-me. Para ela, depois de tanto 

sofrimento e discriminação, eles se encolheram e passaram a acreditar 

que se resumem à esquizofrenia. “Eu digo pra eles: ‘e daí que vocês têm 

essa ou aquela doença? Eu também sou meio tam-tam e estou aqui 

ensinando e aprendendo com vocês’”. 

 

Essa interpretação dela foi, para mim, desveladora. Porque uma das 

coisas que me ficaram mais claras nessa vivência no CAPS é que, nesta 

singularidade, o que faz a diferença em termos de abrir possibilidades 

para cada usuário é a entrega, o envolvimento e a habilidade do 

profissional, como única aposta. Essa profissional que os conhece se 

indigna em vê-los taxados de incapazes e enxerga nos usuários 

possibilidades concretas de juntos, movê-los para a vida, saindo do 

entorpecimento. Dependerá esse processo somente da habilidade do 

profissional? E o contexto de trabalho no CAPS? 
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Enquanto eu me envolvia em minhas interpretações diante daquela 

cena, a assistente social pegou uma pasta e começou a me mostrar todas 

as composições de M., o usuário responsável pela criação das letras das 

músicas cantadas pelo grupo. “Essa pessoa tem uma história de 

sofrimento intenso, relações complicadíssimas; ele está na casa da 

família, é completamente ignorado. Mas, veja a capacidade dele!”, 

insistia. 

 

Para ela era claro – e ficava cada vez mais claro para mim também 

– que o profissional precisa acreditar em seu trabalho, e não pautar-se 

apenas pelo diagnóstico. Só assim é possível criar possibilidades. “ 

desabafou.  

 

O grupo da oficina de música chegou a sair da cidade para se 

apresentar em um asilo de um município próximo. Lotaram uma Kombi e 

lá foram eles, destemidos, dispostos a dar o pouco que têm para quem 

também tem muito pouco da vida. Testemunhei com alegria o momento 

em que retornaram da apresentação, e fiquei tocada pelo comentário de 

uma das usuárias, que exultava pelo passeio, pelo lanche que fizeram na 

estrada e, principalmente, por terem sido tão bem recebidos. Ela se 

emocionava ao me contar que foram abraçados pelos velhinhos, que 

insistiam para que voltassem mais vezes.  

 

Era a prova de que a percepção destes profissionais em tirá-los de 

suas limitações, sejam elas físicas, mentais, temporais ou espaciais, 

mostra-se para além do terapêutico, como possibilidade concreta de 

circular em outros espaços no exercício de ensaiar trocas solidárias. “Lá 

no asilo ninguém os olhou como doentes. Eles foram tratados como 

pessoas, os velhinhos acharam o máximo, aplaudiram, abraçaram, 

ficaram muito agradecidos com a visita deles. Ainda quero convencê-los a 

ir a escolas, praças”, insistia a assistente, vislumbrando os resultados de 

um trabalho que vai além do trivial, do atendimento por si só. “Isso aqui é 

um centro de atenção psicossocial”, dizia-me, enfatizando a palavra 



 115 

“atenção”. “Se não entendermos a visão, o propósito desse serviço, 

continuaremos reproduzindo espaços de segregação, de isolamento, e 

elegendo de novo a doença como nosso mote.”  

 

É na raiz dessa interpretação que reside a diferença entre espaços 

que promovam tratamento e que promovam vida, em sua essência. “E ter 

atitude e sensibilidade para pôr isso em prática é o que justifica a 

existência de espaços como o CAPS, não como uma casa, com lugar e 

endereço fixo, mas como um lugar social”, relata a técnica.  

 

Palco da vida 

Além das oficinas de máscaras e de música, os usuários também 

têm à disposição uma oficina de teatro. Funciona duas vezes por semana 

e, ainda que os participantes sejam mais ou menos fixos, existe uma 

abertura para novos integrantes. A terapeuta ocupacional coordena a 

atividade, com o suporte do professor de teatro do centro de cultura do 

município. Trata-se de um importante instrumento para trabalhar a 

expressão corporal, oral, a acuidade auditiva e sensorial. Cada encontro 

exercita um desses aspectos e, paralelo a isso, eles ensaiam as peças de 

teatro para apresentação em eventos alusivos à saúde mental. É um 

espaço rico no exercício de ouvir o outro e a si próprio, de enfrentar os 

desafios e de ser ajudado pelo grupo. 

 

Quando acompanhei um desses ensaios pela primeira vez, pude 

testemunhar como as interações promovem oportunidades incríveis, até 

mesmo àqueles que têm os quadros mais complicados. Um deles, tido 

como “paciente crônico”, que vive delirante, ao notar a tristeza de uma 

das participantes logo no início da atividade, perguntou-lhe: “Por que você 

está tão triste hoje? Fala pra mim”. Ela hesitou e, depois de alguma 

insistência, acabou respondendo que era porque estava cansada e 

pensava, insistentemente, em suicidar-se. A terapeuta ocupacional, com 

naturalidade, trouxe o “sofrimento da colega” para a roda, transformando-

o pauta de discussão. Mesmo sendo uma oficina de teatro, não se deixa 

escapar a oportunidade de trabalhar o que naquele momento está 



 116 

ocupando a cabeça das pessoas. “O bacana é ver como cada um se 

coloca, perceber que é a mesma situação que todos enfrentam ”, 

explicou-me a terapeuta. 

 

Ali, todo mundo era convidado a falar sobre o que estava sentindo e 

a dar sua opinião sobre o que o outro estava vivendo. Uma troca de 

angústias e experiências, um exercício necessário de pôr para fora o que 

sufoca. A roda de teatro vira roda de conselhos. Há sofrimento exposto, 

há riso, há acolhimento da dor, há cuidado. E ali há oportunidade para 

isso. Uma integrante leu uma poesia que trouxe para o grupo, sobre a 

beleza da vida interior. E começou a chorar, abrindo para todos o 

sofrimento que vivia: duas tentativas de suicídio, problemas conjugais. O 

sentimento de tristeza a levava a pedir ajuda.  

A expressão de tristeza em muitos olhares continuava quando o 

professor de teatro assumiu o ensaio e a aula efetivamente começou. Em 

meio aos treinos de postura, de tom de voz, de entonação, eles faziam 

cenas, paravam tudo, começavam de novo. Mas a terapeuta e o professor 

insistiam, colocando-se ao lado daqueles com mais dificuldade, 

encenando na frente deles, aquietando os mais agitados. Era um misto de 

empenho, perseverança, insistência, esperança e paciência para repetir 

muitas e muitas vezes as mesmas coisas.  

 

Valeu a pena. Surpreendentemente, no final do ensaio, muitos já 

conseguiam entender o contexto da peça e suas entradas em cena. Cada 

um foi para casa com o compromisso de memorizar seu texto. A 

despedida aconteceu num clima absolutamente diferente da chegada. Já 

se viam sorrisos, conversas alegres. E eu, que estava ali para observar, 

acabei convidada – ou intimada! – a interagir, quando um dos 

participantes me procurou pra dizer que ficou preocupado comigo porque 

fiquei muito quieta durante o ensaio. “Olha, isso aqui é um centro de 

atenção psicossocial. É pra nós, que vivemos muitos anos presos, 

aprendermos a viver em sociedade, entende? Então você promete que no 

próximo ensaio participa mais?”. Expliquei a ele o que eu estava fazendo 

ali, mas nos ensaios seguintes não escapei de ser chamada para a roda: 
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“Ela vai falar agora”. De fato, eu também estava ali sendo solicitada a 

participar, a aprender a conhecer sobre esta realidade. 

 

Revelações informais 

O cafezinho pode ser um dos momentos mais desveladores sobre o 

trabalho e as relações ali implicadas. Isso porque, quando os 

trabalhadores se despem do lado profissional e param para conversar 

informalmente, expressam o “real” deste contexto.  

Aproveitei uma dessas oportunidades para conhecê-los mais de 

perto. Eles me perguntavam informalmente sobre o meu trabalho e, no 

final, eu aproveitava para ouvi-los. O dia a dia no CAPS mistura paixão e 

cansaço pela profissão, mostra as divergências de opiniões e 

posicionamentos profissionais, expõe a indignação pela falta de 

valorização do trabalho e das condições para executá-lo. 

 

Nessa ocasião, uma das profissionais me disse: “Seu trabalho vai 

ser muito importante pra nós. Todos dizem que no CAPS é fundamental o 

trabalho em equipe interdisciplinar, mas aqui precisamos ser ajudados. 

São tantas diferenças, divergências de opiniões, que acaba rachando o 

grupo: de um lado ficam os que têm uma visão mais psicossocial; de 

outro, os que defendem o modelo biomédico. E às vezes é problema de 

relacionamento mesmo, de não ter perfil pra lidar com esse mundo”, 

expôs. 

 

A reforma psiquiátrica é assunto que, enquanto alguns ali dentro 

sequer ouviram falar, para outros é como ideologia ultrapassada, perda 

de tempo. E, para outros ainda, é fundamental: “Como trabalhar em 

equipe se falta consciência, se trabalhamos num grupo em que há visões 

tão diferentes?”, desabafou uma das técnicas. 

 

A despeito das diferenças, em alguns pontos todos concordam: um 

deles é que falta atenção sobre os trabalhadores. Falta valorização do 

profissional e falta também investimento em infraestrutura. “Todos 

projetos são voltados pra os usuários. Os trabalhadores são esquecidos. 
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E, na verdade, nós mesmos acabamos esquecendo de nós”, disse um 

dos profissionais. “Adoro isso aqui, mas é barra lidar com esse dia a dia. 

Onde você coloca suas frustrações? Aqui há muito sofrimento psíquico, 

mas cada um se resolve de modo individual. Não existe saída coletiva”, 

expressou outro, complementando com uma reclamação sobre a 

precariedade da estrutura: “Faltam recursos, vivemos de restos. Parece 

que, por lidarmos com aqueles que a sociedade não quer, qualquer coisa 

serve pra nós”.  

 

Para estes trabalhadores, o discurso sobre as políticas públicas para 

a saúde mental não condiz com a prática. O papel deles é transformar as 

pessoas ali atendidas em sujeitos de direitos, mas a meta, pelo menos no 

que diz respeito à parte que cabe ao Estado e ao engajamento coletivo, 

fica mais distante quanto mais escancarada se torna a realidade. “Como 

vamos fazer isso se nós, trabalhadores, não temos as mínimas condições 

de trabalho? Se trabalhamos numa equipe rachada, em que não há luta 

engajada, não há coletivo, não há solidariedade? Então vamos produzir o 

quê? No mínimo, vamos manter essas pessoas excluídas da sociedade”, 

afirmou outra profissional, com certo tom de ironia. 

 

No grupo que conversa percebo uma avalanche de sentimentos, 

suspiros, olhares que se entrecruzam num rápido momento de 

cumplicidade. Se a falta de valorização profissional é consenso, também 

o é o motivo que os mantém ali: a sensibilidade pela situação das 

pessoas atendidas. “O problema aqui não é lidar com os usuário. Essas 

pessoas foram tão judiadas, maltratadas, despidas de si, e são tão 

carentes que com um simples gesto de afeto, de atenção, já ficam felizes 

e satisfeitas. Estamos muito aquém do que seria um trabalho no CAPS, 

mas só por estarem fora de um HP, no convívio com a família, circulando 

em outros espaços, a gente já vê a diferença que faz. O problema aqui é 

de relacionamento com os pares, que desgasta demais, e de uma gestão 

que não nos enxerga”, desabafou um dos profissionais.  
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Neste momento, uma técnica que ainda não havia falado nada se 

manifesta. “Sabe, no dia a dia aqui a gente sofre, mas eu aprendi a ser 

mais gente. Eles (os usuários) são de uma sensibilidade tocante. O que 

eu aprendi aqui é que sei muito pouco sobre a loucura, e eles têm me 

ensinado. Às vezes fico envergonhada, porque tendemos a reduzi-los à 

doença, esquecendo que eles têm sonhos, desejos. Eles perderam-se de 

si. E o nosso trabalho é imenso em ajudá-los a se achar de novo.” 

 

A responsabilidade que traz nobreza ao trabalho, porém, também 

estressa, entristece, sufoca. “Não dá pra disfarçar, isso aqui também traz 

muito sofrimento. É estar disponível o tempo todo, ouvindo, sendo 

interrompida, tem hora que me perco e nem sei o que estou falando. Por 

outro lado você tem que estar alerta, com o radar ligado o tempo todo. É 

diferente de estar fechadinha na sua sala centrada numa pessoa. Aqui é 

vida em ebulição”, disse outra técnica. E essa ebulição acaba 

promovendo uma intimidade que poucas vezes se consegue formalmente. 

Sem perceber, numa conversa qualquer, os usuários deixam sair 

informações importantes, já que a relação com estes profissionais é bem 

menos formal e muito mais espontânea: “Paro pra fumar meu cigarro junto 

com eles e começo a escutar a prosa. Entro na conversa, e não é que 

eles me contam, naturalmente, que estão trocando o medicamento entre 

si? Quando que iam falar isso num espaço de consulta?”, complementou 

a profissional. 

 

A falta de treinamento e orientações específicos também é citada. 

“Pra mim, o maior sofrimento foi quando entrei aqui, não entendia qual 

seria meu trabalho. Tive noções de políticas públicas na graduação, mas 

nada sobre reforma psiquiátrica, fiz estágio obrigatório no HP. Quando 

prestei o concurso e soube que ia trabalhar aqui fiquei muito perdida. Não 

tive nenhuma informação. Até li o manual do CAPS, mas, na prática, eu 

tinha que resolver quando era abordada. Ficava desesperada, tinha 

vontade de sumir. Foi muito angustiante, chorava, tinha pesadelos. Sofri, 

viu? Até você entender leva um tempo. Depois você acostuma”, contou 

outra profissional. 
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Difícil, pelo jeito, é tentar se prender ao que se aprende na 

graduação para lidar com os desafios do dia a dia. “A realidade aqui é 

outra. Uma realidade que as universidades não conseguem alcançar. Os 

cursos de capacitação não contemplam nossa necessidade. É muito raro 

ser oferecido um curso pra nós, mas, quando isso acontece, há uma 

distância. O que se fala não se encaixa na nossa necessidade”, explicou 

outra técnica. Lembrei-me das confissões daquela técnica com quem 

conversei logo no início das minhas visitas, durante o crochê, sobre ter-se 

uma visão sobre a saúde mental para lidar com coisas que qualquer um 

ali sequer imaginou que um dia lidaria. 

 

Poucas situações te desafiam mais ao aprendizado do que tais 

relatos. Se esses profissionais precisam aprender “na marra” o que fazer, 

sem manuais ou professores, é porque um conhecimento já foi ou está 

sendo produzido sobre esse “novo modo” de trabalhar com pessoas em 

sofrimento psíquico. Como apreendê-lo, sem aprisioná-lo, como verdades 

a serem seguidas? 

 

Limites invisíveis 

Aliás, quando você está com os ouvidos e mente abertos para 

apreender algo, cada situação passa a se chamar oportunidade. Um dia 

cheguei ao CAPS no horário do almoço. Fui convidada a sentar e 

participar da conversa. Dei uma rápida olhada e fiquei em dúvida: onde 

sentar? De um lado, a mesa dos técnicos; de outro, a dos “usuários”. 

Parece ser uma separação bem espontânea e natural. Alguns técnicos 

almoçando juntos, conversando, rindo e, do outro lado, um contraste para 

quem chega e olha de fora: os “usuários” sentam todos juntos numa outra 

mesa e comem em total silêncio, cada um olhando para o seu prato.  

 

Perguntei-me: será que isso é pré-estabelecido? Não. Não é. Cada 

um, naturalmente, parece saber qual seu lugar. Talvez seja óbvio que as 

pessoas escolham com quem querem almoçar. Mas, de todo modo, isso 

me instigou. Como é difícil fugir dos moldes das “instituições”: ainda que 
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não seja declarado, os lugares são bem definidos e existe uma norma 

invisível, fielmente seguida. Na hora de pegar o alimento, 

espontaneamente os usuários fazem fila e são servidos por um técnico. A 

explicação é que a comida é pouca e precisa ser regulada. “Se deixar que 

se sirvam à vontade, vai faltar comida”, explicou-me um dos 

trabalhadores.  

 

Inspirada nessa cena passei a observar como se dá a relação entre 

técnicos e usuários e a ocupação de seus respectivos lugares. E me dei 

conta também de que os espaços de circulação são bem delimitados. 

Existe uma espécie de “lei” que define o lugar de cada um ali dentro e, 

sutilmente, define também a hierarquia que deve ser respeitada: o técnico 

é tido com aquele que sabe e conduz. 

 

Na sala dos técnicos dificilmente entra um paciente. Eles ficam do 

lado de fora, esperando ser atendidos. Na cozinha, que também é o 

refeitório, usuários só podem entrar no horário das refeições. A porta fica 

fechada e, quando um usuário quer alguma coisa, tem que bater e pedir. 

A posição de “autoridade” é assumida por alguns técnicos inclusive no 

tom de voz ou em olhares e gestos impositivos: “O que você quer?”, ou 

“Já te disse que é pra você fazer assim!” são frases comuns. O jeito de 

chamar também denuncia a postura: “Fulano! Venha pra cá agora!”. 

 

Na hora do lanche, ou se usa um sino ou um atendente sai gritando: 

“Hora do lanche!”. Na varanda, com bandeja na mão, os “pacientes” 

fazem fila pra pegar seu copo de suco e seu pedaço de bolo. Sentam e 

comem em silêncio. Durante a reunião da manhã, todos são chamados 

para fazer alongamento e participar da distribuição das tarefas. Enquanto 

um técnico conduz as instruções de alongamento, os “pacientes” 

acompanham.  

 

Como observadora, fico com a impressão de que, dependendo do 

técnico que conduz a atividade, tudo fica muito mecânico. Existem 

diferenças na condução de técnico pra técnico; uns orientam mais, dão 
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mais atenção, tentam descontrair, enquanto outros apenas reproduzem 

as instruções, sem olhar sequer para os pacientes. 

 

Todas as manhãs, depois do alongamento, são apresentadas as 

atividades do período. Para cada uma pergunta-se quem irá participar. 

Poucos são voluntários, o técnico que conduz é que sugere e incentiva: 

“J., você ajuda no cozinha?”, ou “A., você ajuda na horta?”. Uns se 

recusam, outros parecem não ouvir. Outros, ainda, ficam apenas 

circulando pelo CAPS, ou sentam num cantinho e fumam, enquanto há os 

que conversam e os que ficam olhando pro nada, como se esperassem a 

vida passar. 

 

Às vezes me parecia que, em muitos momentos, cada um fazia seu 

“mundo ”, como uma barreira protetora para si. Enquanto havia os que se 

envolviam, havia no contraponto os que se isolavam. Presenciei situações 

em que o técnico se focava tanto na atividade ministrada que parecia nem 

perceber que os usuários iam desistindo. E seguia fazendo sozinho, 

absorto em seus pensamentos. Indício de que, ali, todos, de alguma 

forma, ficam mais próximos de seus universos particulares - e nem 

sempre conseguem transpor a linha que os separa do universo dos 

outros. 

 

Reunião com familiares 

Já relatei aqui, nas palavras de uma técnica, a dificuldade em 

mobilizar as famílias para participar das reuniões com familiares, que 

acontecem uma vez por mês. E até por isso decidi participar de uma 

delas. Os encontros acontecem no CISAM, no final do expediente. 

Saímos do CAPS eu, a terapeuta ocupacional e uma enfermeira. Fiquei 

curiosa pra entender como eram essas reuniões. De tanto ouvir falar 

nelas, imaginava quase que um evento, com vários participantes – a 

despeito das reclamações da falta de adesão dos familiares – e, por 

conseguinte, capaz de abrir portas e trazê-los para um “chão comum”, em 

que poderiam se ouvir e visualizar novas alternativas.  
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Mas não foi bem assim. Me deu a impressão, primeiramente, de que 

a adesão da equipe é optativa, já que não existe um compromisso da 

participação de todos. Também achei que haveria mais familiares. Mas, 

comprovando o que eu já tinha ouvido falar, de fato poucos 

compareceram. As técnicas me explicaram que todo mês é a mesma 

coisa: todos recebem o convite que é enviado pelo usuário, mas poucos 

vêm. Neste dia havia apenas quatro pessoas. 

 

No corredor que antecede a sala de reuniões encontramos duas 

mães que, ao cumprimentar as técnicas, já entraram na sala conversando 

sobre questões que haviam ficado pendentes sobre os filhos, usuários do 

CAPS. O semblante de uma das profissionais entregava o cansaço do 

dia. Ela lutava para encontrar em si disposição para ouvir, dar orientações 

e exceder em muito seu horário de trabalho. E eu pensava em como é 

possível transpor todas essas barreiras – da falta de compromisso de 

tantas famílias, da exaustão – e fazer o acolhimento necessário. Como se 

daria, daquela forma, a integração entre as famílias, de forma que se 

ajudassem? Que atenção poderia ser construída entre elas? Afinal, essa 

responsabilidade não é apenas do profissional. E ele se vê ali incumbido 

de uma carga da qual não pode dar conta individualmente.  

 

Com o que conseguiam extrair de si, do tempo, do espaço, a reunião 

de alguma forma acontecia. E o curioso é que, o que se pretendia ser um 

grupo de auxílio, acabava virando um momento de atendimento individual: 

ainda que as famílias estivessem juntas, cada qual falava do seu 

problema, era ouvida, orientada e, terminado o atendimento, ia embora. 

Quem ficava por último, ficava sozinho. 

 

Os relatos dos profissionais sobre os usuários nem sempre eram 

aceitos pelos familiares. Quando uma técnica se dirigiu a uma mãe para 

falar dos constantes desmaios do filho e sugerir uma avaliação médica, 

ela rapidamente retrucou, esclarecendo a situação e explicando que 

esses “eventos” fazem parte de uma forma de brincadeira do filho, um 

jeito de chamar a atenção. “Semana passada fui num culto com ele. 
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Quando a pastora chamou para orar, ele foi lá na frente e, enquanto a 

pastora orava, ele caiu e fingiu que desmaiou. Foi muita oração, 

interseção, até que ele se levantou, sentou do meu lado e não parou mais 

de rir”, contou a mãe. Ela fala que o menino é muito esperto e sabe como 

manipular e enrolar quem quiser – mas, na sequência, desaba em sua 

fragilidade. “Ele fala demais. Repete, repete tanto, que tem hora que 

tenho vontade de sair correndo dele”, desabafou a mulher, para, só então, 

estabelecer o diálogo com a profissional e receber suas orientações.  

 

Outra mãe, preocupada e também exausta, contava que o filho dava 

muito trabalho e que ela fazia de tudo pra integrá-lo. Como ele tem boa 

aparência, é mais aceito. “Dá até pra enganar que é normal”, disse. “Mas 

tem sido um problema”. O menino, que joga futebol, fica de cama por dias 

a cada vez que o técnico ameaça tirá-lo do time. E a mãe tem medo de 

expor a situação do garoto ao treinador. “E se ele for cortado? O futebol é 

a vida dele.” Uma das profissionais se propôs a conversar com o usuário, 

enquanto a mãe foi orientada a procurar o professor e colocá-lo a par da 

situação. 

 

Situações como essas, aparentemente simples, quando 

evidenciadas na vida dessas pessoas com transtornos mentais tornam-se 

verdadeiros abismos. Familiares perdidos, profissionais exaustos. A rotina 

vira um constante lidar com o imprevisível e com o que, muitas vezes, não 

tem – e nem terá - uma resposta ou solução definitiva.  

 

Escola da vida  

Os voluntários também exercem papel importante nas atividades 

desenvolvidas no CAPS. Na oficina chamada cozinha terapêutica vivi 

essa experiência. Nesta atividade, alguns usuários têm a tarefa de 

preparar um prato específico, e devem inclusive calcular a quantidade de 

ingredientes, cortar, descascar. O pretexto de cozinhar, claro, vem não 

apenas para desenvolver habilidades, mas também para tornar este mais 

um espaço de escuta, trocas e compartilhamentos. 
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A voluntária que neste dia auxiliava os participantes observou a 

presença de um jovem novo, que havia entrado há poucos dias no CAPS. 

Como ela não o conhecia, decidiu se aproximar. “Gosta de cozinhar?”, 

perguntou. “Mais ou menos.” Seus lábios eram trêmulos ao falar. “Quais 

medicamentos você toma?”, continuou a voluntária. Ele listou alguns. 

Mostrando-se interessada, ela indagou então que reações ele tinha. 

“Sinto muito sono, dores no corpo, tremores”, disse o garoto.  

 

Rapidamente, ela tomou uma faca, alguns legumes e passou a 

dividir a tábua com ele. Ela lhe oferecia um espaço, e buscava conseguir 

o mesmo dele, uma forma de ser convidada a conhecê-lo melhor. “Sabe, 

L., vou te contar um pouco da minha história”, falou a voluntária. “Eu 

passei por uma experiência também, com meu filho de 21 anos. Fazia 

faculdade na época, começou igualzinho ao Tarso, personagem de uma 

novela que passou. Via coisas, falava sozinho, se escondia com medo de 

alguém que o perseguia. Foi bem difícil pra todos nós em casa até 

percebermos que era doença... E com você, o que aconteceu?”, 

perguntou-lhe. “Ah, comecei a ficar muito confuso, via vultos, ouvia vozes 

que me condenavam, me ameaçavam. Vejo sempre um carro branco que 

me persegue, só que hoje eu percebo que é delírio, então, pergunto pro 

meu companheiro se o carro tá ali de verdade e ele me ajuda. Ele fala 

que, ainda que eu veja, eu posso sair dali. E como acredito nele, consigo 

sair”, contou o usuário. A voluntária tentava animá-lo, contando de forma 

bem-humorada alguns fatos passados com o filho.  

 

Neste momento, aquele jovem aparentemente tão frágil confessou 

que, a despeito de seus medos, o que o incomoda mesmo são os 

medicamentos. “Já tive muita vontade de parar de tomar.” Com uma 

sensibilidade impressionante, a voluntária olhou firmemente para ele e 

falou, carinhosamente: “Meu querido! Não faça isso. Você pode até falar 

pro seu médico ver outro medicamento, mas você precisa tomar remédio 

direitinho. É muito importante cuidar de sua medicação, essa doença 

precisa ser controlada pra que sua mente funcione bem”. O conselho, 

como que de mãe, era baseado em própria experiência. “Sabe, eu já 
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falhei muito com meu filho. Na minha ignorância, achei que ele estava tão 

bem que, por conta própria, comecei a diminuir a dose do medicamento. 

Eu não tinha conhecimento da gravidade da situação. Até que suspendi o 

medicamento, ele entrou em surto e piorou muito.” 

 

A usuária que mexia as panelas no fogão e até então ouvia 

silenciosamente a conversa decidiu se manifestar: “Olha, isso que ela 

está dizendo, L., é muito importante. Aconteceu comigo. Depois de um 

tempo em tratamento, estava me sentindo tão bem, trabalhando, feliz da 

vida, que achei que estava curada. Suspendi a medicação, comecei a 

piorar e não me dei conta. Tive um surto tão grave que tentei suicídio. Por 

pouco não morri e isso me rendeu um ano internada no HP. Vocês viram 

como cheguei aqui, agora sou outra pessoa. Nem pense em fazer isso”, 

disse ela. 

 

Ao que a voluntária concluiu, incluindo-se na situação daqueles 

jovens, como quem sentia na pele o que descreviam: “Precisamos fazer 

de tudo pra não entrar em surto, pois em cada surto perdemos alguns 

neurônios. Vocês sabem o que é neurônio?”, indagou-lhes. Todos 

responderam que não. A explicação foi criativa. Usando tudo o que tinha 

na mesa - legumes, “cabelo” de cebolas, cheiro verde – a voluntária fez 

um arranjo que representava o cérebro e explicou que, em uma pessoa 

com esquizofrenia, falta a química que possibilita a sinapse. “O 

medicamento tem essa função. A sensação de bem estar vem porque ele 

faz aquilo que nosso cérebro não pode fazer.” 

 

Com didática e criatividade, ela arrancava sorrisos daqueles 

participantes, levava-os a interagir, perguntar, rir, compartilhar - e dava 

novo ânimo a eles. “O papo tá bom, mas, vamos voltar a cozinhar?” Ainda 

me impressionava perceber como um trabalho grandioso podia ser feito 

durante um ato tão simples.  

 

Corrida contra o tempo 
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Teve um dia em que presenciei uma forte mobilização para evitar 

uma internação. No CAPS, alguns técnicos fazem de tudo para que um 

usuário não seja desnecessariamente internado no hospital psiquiátrico. 

Peitam famílias e até médicos, se preciso. Não é uma posição fácil. As 

famílias, cansadas de lidar com a situação, muitas vezes veem na 

internação como único recurso, enquanto os médicos, dotados do papel 

de tomar a decisão sobre o que fazer com o paciente, muitas vezes o 

fazem sem consultar a equipe.  

Neste dia, uma enfermeira recebeu um telefonema. Era de um 

parente de um usuário do CAPS avisando que o havia internado na 

emergência psiquiátrica do hospital municipal (EPHM). A enfermeira 

entrou em contato com o setor e foi informada que o “paciente” do CAPS, 

F., estava sendo encaminhado para o HP. Era final de turno, ela nos 

chamou - eu e outras duas profissionais - e nos colocou a par da situação.  

 

“De jeito nenhum, isso não pode acontecer! Se não fizermos nada, 

F. vai entrar no HP e, depois, pra tirar é muito difícil”, disse uma das 

técnicas. “Não vamos esperar de braços cruzados, vamos pra lá agora 

tentar impedir isso!”, exclamou a outra. Pegamos o carro e corremos para 

o HM. As técnicas desconfiavam que tratava-se de uma estratégia da 

pessoa que estava cuidando de F.. Um primo que, provavelmente, teria 

provocado uma situação para irritá-lo e, assim, ter o pretexto para o 

internamento. “F. estava bem no CAPS”, garantia uma das técnicas. 

 

Por pouco não chegamos tarde demais. F. já estava imobilizado 

dentro da ambulância. As técnicas conseguiram impedir que o motorista 

partisse e saíram em busca da médica que o atendeu, uma clínica geral. 

Uma das profissionais se identificou e explicou a situação, mas a médica 

estava irredutível: só cancelaria o encaminhamento se alguém da família 

assinasse o termo. Por sorte, uma das técnicas do CAPS conseguiu 

localizar uma tia de F., que concordou em assinar o documento.  

 

Foi possível evitar que F. fosse levado ao HP, mas o usuário teve de 

passar a noite no HM, em observação. As técnicas se revezaram para 
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acompanhá-lo. No dia seguinte, o paciente estava bem mais tranquilo, e 

já participando das atividades do CAPS.  

 

Fragmentos pelo caminho 

Além de situações como essa, o acompanhamento do trabalho das 

equipes do CAPS me rendeu outras observações importantes sobre as 

questões que acompanham estes profissionais em seu dia a dia. Qual o 

momento certo de dar alta para um paciente, por exemplo? Em uma das 

conversas que presenciei, a questão foi colocada pela coordenadora e 

diferentes posições foram defendidas: o avanço com o projeto de 

matriciamento para incluir as UBSs na roda do cuidado, principalmente a 

ESF, maior aproximação dos familiares e a discussão do projeto de 

intersetorialidade foram algumas observações pontuadas. O caso de uma 

usuária também foi discutido. Ela parecia ótima. De vez em quando usava 

até um jaleco branco pra fazer de conta que era técnica. Cozinhava bem 

e gostava de se apresentar como alguém que vinha para ajudar.  

 

Os técnicos defendiam que uma pessoa como essa, que já está bem 

estabilizada, teria toda condição de ter alta. No entanto, qual seria 

realmente o momento certo de “soltar” o paciente? O técnico de 

referência da usuária que servia de exemplo para a discussão acreditava 

que, no dia em que ela fosse ter alta, deveria participar da decisão. E que 

fatores como a vida da pessoa lá fora, e não apenas no âmbito do CAPS, 

deveriam ser levados em conta. A usuária em questão era extremamente 

zelosa por limpeza no CAPS, mas, nas visitas domiciliares, o que o 

técnico de referência percebia era exatamente o oposto. “O que acontece 

que o que ela faz aqui não se estende para sua vida lá fora? Concordo 

que o usuário volte para seu território, mas, em que condições? Para 

muitos usuários o CAPS funciona como uma ‘prótese paterna’, eles 

precisam disso aqui para sustentar seu equilíbrio lá fora”, argumentou o 

técnico. Ao que outro profissional rapidamente contra-argumentou: “Ainda 

que sejamos tão resistentes, precisamos conversar sobre a alta; o CAPS 

não foi pensado para produzir moradores, e temos pessoas aqui desde a 

fundação do CAPS. Há alguma coisa errada!” Não havia consenso. Mas, 
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no caso da usuária em questão, a decisão foi por mantê-la em regime 

semi-intensivo, duas vezes por semana.  

 

Em outra reunião de equipe, quando se propuseram a discutir sobre 

a realização das assembleias, nova polêmica – dessa vez expondo a 

visão de alguns profissionais que insistiam em reafirmar a incapacidade 

dos “pacientes” em enxergar-se como cidadãos dotados de direitos. 

“Muitos desses aqui (os usuários) são bem comprometidos, mas não 

entendem nada, não sabem o que querem. Como vão participar de 

assembleia?”, argumentou um dos técnicos. “Comem até manga podre 

que cai da árvore. Eles lá entendem de direitos?”, comparava outro, em 

tom de zombaria. Rapidamente, um terceiro os repreendeu: “Essas 

pessoas precisam voltar a querer. Temos que trabalhar com elas pra que 

saibam que têm direitos, elas precisam se apropriar de uma lei que foi 

feita para protegê-las. O espaço da assembleia é importante, sim”. A 

decisão, no final, foi por tentar implementar as assembleias. Mas a 

discussão expôs claramente as diferentes concepções entre os técnicos 

sobre o doente mental e a forma de inseri-lo em seus trabalhos.  

 

Ainda em um outro encontro, quando acompanhei duas técnicas 

conversando sobre a experiência de matriciamento na UBS, elas 

relembraram um fato curioso: o dia em que convidaram uma ACS para 

acompanhá-las numa visita à paciente que era conhecida como “louca do 

bairro”. A mulher vive sozinha e não aceita tratamento. A ACS de pronto 

recusou, mas, depois de alguma insistência e da explicação das técnicas, 

aceitou ir. Como tinha muito medo, porém, ficou escondida atrás de uma 

árvore. Não entendia como as técnicas não temiam aquela mulher; que 

no desejo de mostrar para a ACS como se pode abordar uma pessoa em 

tais condições, se dirigiram até a casa e conseguiram até mesmo trocar 

algumas palavras. A explicação, para as profissionais, era simples: “Essa 

pessoa em sofrimento entendeu que nós estávamos ali para ajudar”. 

Ficou até combinado que haveria uma nova visita.  
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O caso serviu para pensar sobre questões que pairam sobre o ser 

humano que vem antes do profissional: por que o medo, o abandono? O 

primeiro contato com a mulher conhecida como “louca do bairro” foi usado 

como um exemplo real, ilustrativo, para mostrar à equipe da ESF, como 

poderia ser articulado um projeto de matricamento, no acompanhamento 

das “casos” no território, abrindo espaço para a realização de uma oficina 

com os profissionais, a fim de elaborar um ensaio do que poderia ser feito 

na UBS. 

 

 

São muitas “histórias” e acontecimentos que se sucedem no dia a 

dia dos trabalhadores em um CAPS, contudo, trouxemos algumas cenas 

para desvelar um pouco mais do trabalho em ato, com seus paradoxos, 

múltiplas dimensões que se interconectam ou que se chocam desafiando 

os trabalhadores na tarefa de construir, muitas vezes, sem qualquer 

ferramenta em mãos, um “novo lugar social” para o louco e a loucura. 

 

 

 

 

  



 131 

CAPÍTULO 5 

 

CENÁRIO DA PESQUISA: UM CAMPO DE SIGNIFICADOS 

 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar o cenário em que a pesquisa 

foi desenvolvida como parte da metodologia de pesquisa, tendo por 

finalidade expor as informações oficiais veiculadas sobre o município e o 

modo como neste contexto se deu a estruturação da assistência em 

saúde mental, que veio resultar, na atualidade, no modo como a Política 

Nacional de Saúde Mental foi adaptada e implementada em dada 

realidade.  

Assim, estamos nos referindo ao plano do prescrito, dos significados 

produzidos, que criam a aparência do fenômeno, constituindo-se em 

elementos de fundamental importância no conjunto da análise desta tese.  

 

5.1 Política Pública de Saúde Mental no município de Maringá 

 

A cidade de Maringá é um município brasileiro do Estado do 

Paraná, de médio/grande porte, planejada e de urbanização recente, 

sendo a terceira maior cidade do Estado e a sétima mais populosa da 

Região Sul. É o município polo da Região Metropolitana de Maringá 

(RMM) e está localizada na Mesorregião Norte Central do Paraná, 

estando a 423, 60 quilômetros de Curitiba e 680 de São Paulo.  
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Figura 3 - Mapa representando a localização de Maringá. 

 

 

Destaca-se por ser um importante entroncamento rodoviário 

regional. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), Maringá possuía em 2012 uma população de 367.410 habitantes, 

com densidade populacional de 753 habitantes/km2, sendo que a 

concentração maior está na Região Norte do município (IBGE, 2012). A 

taxa de urbanização, que é a percentagem de população residente na 

área urbana, é de 98, 2%. No Paraná esta taxa é de 85,33%, e no Brasil, 

de 84,36% (Paraná, 2012).  

Conforme cita o Plano de Gestão 2010-2013 da Secretaria Municipal 

de Saúde de Maringá (2010), quanto ao saneamento básico, 99% dos 

domicílios de Maringá estão ligados à rede de água tratada e coleta de 

lixo, enquanto 85, 73% têm cobertura de rede de esgoto, o qual é 100% 

tratado; e a cobertura de energia elétrica nos domicílios é de 99%. No 

tocante ao IDH, o município ocupa a 23ª posição entre os municípios 

brasileiros, com índice 0,808, considerado pelo PNUD como “muito alto 

desenvolvimento humano”. 

A economia predominante na região é o comércio varejista e a 

prestação de serviços, principalmente nos setores de saúde, educação, 

alimentos e vestuário, a que se soma o aquecimento do setor imobiliário, 

com abertura de novos loteamentos, com predomínio de luxuosos 
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condomínios horizontais no entorno da cidade e do processo de 

verticalização no centro da cidade, com o aumento da oferta na 

construção civil. Além disso, por situar-se num entroncamento viário, vem 

crescendo nos últimos anos com a instalação de indústrias e grandes 

empresas Em função disto, atrai populações de várias regiões brasileiras 

à procura de novas oportunidades de trabalho. de acordo com o Instituto 

Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES, 2012). 

A economia maringaense que origina seu produto interno bruto (PIB) 

provém, em sua maior parte do setor de serviços, seguido pelo setor 

industrial e minimamente pelo setor agropecuário. No setor saúde, 

segundo o IBGE, os estabelecimentos se apresentam em sua maioria 

(84,3%) como pertencentes ao setor privado. Somente 14,3% são 

estabelecimentos de saúde municipais e 1,3% estabelecimentos 

estaduais, não havendo nenhum estabelecimento federal na área da 

saúde (IBGE, 2012). 

Planejada desde sua origem para ser polo comercial, apresenta um 

modelo de desenvolvimento bastante diferente e importante em âmbito 

regional. Sua influência não se restringe a aspectos econômicos, já que 

tem papel central no cenário político. A RMM foi criada em 1998 pela Lei 

Estadual n.º 83/98 e é composta por vinte e cinco municípios. Mota (apud 

DAMASCENA, 2010) destaca que o recorte da RMM é apenas 

institucional, porquanto não há espacialidade metropolitana que possibilite 

alto grau de interação entre os municípios que a compõem. 
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Figura 4 - Mapa da Microrregião Metropolitana de Maringá. 

 

 

Segundo Damascena (2010, p. 34), mesmo os municípios mais 

próximos 

 

[...] à cidade polo, apresentam naturezas variadas, populações 
com características diferenciadas e muitos problemas e 
demandas em comum. Entretanto, contam com raríssimas 
ações de políticas púbicas conjuntas para diminuí-las.  

 

A dificuldade em estabelecer ações políticas conjuntas eficazes para 

atender às demandas comuns atinge também a assistência à saúde. O 

município de Maringá é referência em oferta de serviços especializados 

para toda a RMM, sendo grande parte de caráter privado. Os serviços 

públicos, em sua maioria, não atendem formalmente à demanda de outros 

municípios.  

Não obstante, existe uma estratégia regionalizada de atenção à 

saúde empreendida entre os municípios da 15ª Regional de Saúde, da 

qual Maringá é pólo. Trata-se do Consórcio Público Intermunicipal de 

Saúde do Setentrião Paranaense (CISAMUSEP). Essa estrutura, que 
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conta com um Centro Regional de Saúde, restringe-se à oferta de 

consultas especializadas e exames para uma população de mais de um 

milhão de habitantes, considerando toda a região metropolitana e seu 

entorno.  

No âmbito da saúde mental, conta com oito residentes em psiquiatria 

para a oferta de consultas clínicas. No que se refere ao acesso aos 

serviços especializados em saúde mental, principalmente àqueles de 

atenção psicossocial, grande parte das ações desenvolvidas em Maringá 

são municipalizadas. As únicas estratégias de assistência que atendem 

moradores de outros municípios são a emergência psiquiátrica do 

Hospital Municipal, por meio da oferta de alguns leitos para internação, e 

o Hospital Psiquiátrico de Maringá (referência para internações de longa 

duração). Não há serviços especializados de atenção comunitária (CAPS, 

por exemplo) de caráter regionalizado, sendo que dos vinte e cinco 

municípios da RMM, apenas cinco possuem CAPS. Todos os outros não 

possuem serviço especializado de base territorial, desenvolvendo suas 

ações em saúde mental, quando o fazem, na rede básica de saúde. 

Maringá, atualmente, conta com muitas ações e estratégias no 

âmbito da saúde mental. O primeiro serviço destinado ao atendimento de 

pessoas com sofrimento psíquico implantado no município foi o Hospital 

Psiquiátrico “Sanatório Maringá”, fundado em 1962, o qual ocupa, ainda, 

função estruturante na rede de serviços de atenção à saúde mental no 

município.  

No que se refere ao atendimento ambulatorial, as primeiras ações 

ficaram a cargo do Estado, que a partir de 1974 passou a oferecer 

consultas psiquiátricas e psicológicas para os trabalhadores contribuintes 

da previdência no Centro de Saúde do Estado (SILVA, 2000).  

O atendimento à saúde mental no âmbito do SUS, de caráter 

universalizado, só passou a ser desenvolvido na década seguinte, pois os 

ecos da Reforma Psiquiátrica36 já se faziam ouvir por essas bandas e, 

como resultado disso, iniciou-se a inserção do profissional psicólogo nos 

antigos postos de saúde. Durante anos essa foi a principal estratégia 

                                                           
36

 Ver a Lei Estadual de Saúde nº 11.189/95. 
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assistencial. Não obstante, o aumento da demanda levou à necessidade 

de implementar novas ações e, por consequência, os diferentes gestores 

foram gradativamente ampliando o número de psicólogos nos postos de 

saúde, sendo tal ação inicialmente interpretada pelos gestores como se a 

Reforma Psiquiátrica se resumisse na inclusão do “profissional de saúde 

mental” nas UBSs, CRAS e demais serviços de “assistência”. 

Destacamos o profissional de Psicologia porque no município de 

Maringá o Departamento de Psicologia da Universidade Estadual de 

Maringá (UEM) teve papel determinante na criação da área de saúde 

mental nos serviços públicos, pois nesse momento, como ressonância 

das conferências nacionais de Saúde Mental, começava a haver alguma 

mobilização por alguns profissionais do Departamento de Psicologia para 

repensar as práticas dos psicólogos. Nessa direção foram incluídas as 

UBSs como locais para realização do estágio supervisionado em 

Psicologia, fato que gradativamente foi abrindo espaço para a contratação 

de psicólogos, que iniciaram a trajetória da saúde mental no município. 

Não obstante, como aponta Silva (2000), essa inclusão ainda vem 

reforçar o atendimento ambulatorial, pois a mudança curricular alinhada 

com os princípios do SUS e da Reforma Psiquiátrica não acontece, 

resultando na reprodução, dentro das UBSs, do atendimento clínico nos 

moldes do consultório, o que revela o descompasso entre a 

formação/capacitação para atuar no âmbito da política de saúde. Esse 

mesmo quadro se repete também nos demais cursos da área da saúde, 

como Medicina, Enfermagem e outros.  

Esse foi um dos problemas enfrentados no início da implantação da 

política de saúde mental do município de Maringá, e foi responsável por 

dificuldades tanto internas - já que os profissionais e estagiários não 

sabiam como atender à demanda da população - quanto externas, pois a 

própria população reconhecia essa insegurança e a ineficácias das 

práticas inicialmente empregadas por esses profissionais.  

Não obstante, com o desenvolvimento da política - marcado pela 

contratação de novos profissionais, pela oferta de campo de estágio para 

os alunos da UEM, pela parceria com essa instituição na realização de 

cursos de formação para a equipe e pelas reuniões constantes dos 
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profissionais, pôde-se aos poucos estabelecer diretrizes de ações que 

pudessem, ao menos, minimizar a falta de formação (SILVA, 2000).  

Como fruto de tudo isso tem-se a elaboração, em 1988, do Plano de 

Atuação dos Psicólogos da Secretaria de Saúde e Bem-Estar Social 

(SSBES). Essa foi a primeira tentativa de institucionalizar a política. O 

plano determinava ações em âmbito primário (atendimento nos postos de 

saúde), atendimento secundário, com a criação de um ambulatório de 

saúde mental para a oferta de serviço especializado e multidisciplinar, e 

ações ao nível terciário, que exigiria a criação de um hospital-dia para o 

atendimento de usuários em crise e com psicopatologias graves. Esse 

plano não foi efetivado pela administração municipal, mas a ação de 

construí-lo demonstra o engajamento dos técnicos no processo de 

estruturação de uma política mais efetiva. Os avanços alcançados se 

restringiram à contratação de mais profissionais e à inclusão gradativa de 

outras especialidades no âmbito da política de saúde mental (MARINGÁ, 

1989 apud SILVA, 2000). 

O aumento do número de profissionais não atendia à demanda por 

atendimentos especializados e complexos, por isso os profissionais 

mantêm a mobilização no sentido de se criar o ambulatório de saúde 

mental.  

Por outro lado, a implantação de um Ambulatório de Saúde Mental 

não dependia só do grupo de psicólogos, que por diversos momentos já 

havia mostrado a necessidade desse laboratório. Assim, tem continuidade 

o trabalho em UBSs permeado por estudos, pesquisas e cursos, na 

tentativa de melhorar a qualidade dos serviços oferecidos à população 

(SILVA, 2000).  

Em síntese, até o ano de 1992 Maringá possuía os seguintes 

serviços em saúde mental: atendimento nos postos de saúde (estratégia 

central); o Hospital Psiquiátrico “Sanatório Maringá”, credenciado pelo 

SUS; o Centro Regional de Especialidades, que, sob a administração do 

Estado, atendia às demandas de todos os municípios da 15ª Regional de 

Saúde; o Centro Comunitário de Saúde Mental; e a Unidade de Psicologia 

Aplicada da UEM (SILVA, 2000).  
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Nesse contexto, foi realizada, em 1992, a I Conferência Municipal de 

Saúde Mental, que teve como principal objetivo discutir a implementação 

da reforma psiquiátrica no âmbito da reforma sanitária brasileira, e assim 

reestruturar a política de saúde mental do município sob essas novas 

diretrizes. Para isso, dentre as muitas propostas aprovadas no relatório 

final destaca-se a criação do Ambulatório de Saúde Mental (MARINGÁ, 

1992).  

Até esse momento, todas as propostas de reestruturação da política 

na tentativa de implementar os pressupostos da reforma psiquiátrica 

partiam dos técnicos de saúde mental, que ora obtinham apoio da gestão 

municipal, ora não. O que se percebe (com base nos relatos de SILVA, 

2000) é que, à medida que se alteravam os gestores municipais, uma 

nova configuração era adotada. Havia desde novas contratações até 

remanejamento de psicólogos para outras secretarias, ameaça de 

privatização do serviço de saúde, riscos de demissões em prol da 

redução de gastos com as políticas sociais, entre outros.  

Tudo isso se devia, entre outras coisas, ao fato de a política de 

saúde mental nacional não ter sido estruturada e, por conta disso, não 

haver uma política de financiamento efetiva. Nesse momento o Ministério 

da Saúde ainda não garantia de forma eficaz o financiamento das ações, 

o que submetia a política de saúde às agendas e interesses dos gestores 

estaduais e municipais.  

Essa realidade, destacada por Arretche (2003), de submissão das 

ações das políticas públicas às agendas e interesses locais, alterou-se a 

partir da década de 1990, quando o Ministério da Saúde assumiu o papel 

de principal articulador da política de saúde e, por meio da estratégia de 

repasse de recursos condicionada à observância da legislação e projetos 

nacionais, garantiu a adesão maciça dos municípios aos princípios do 

SUS.  

Em 1994, finalmente, foi implantado o ambulatório de saúde mental 

“Centro Integrado de Saúde Mental (CISAM), com o objetivo de oferecer 

atendimento em âmbito regional. Não obstante, sua criação não foi 

suficiente para atender a toda a demanda por atendimento especializado, 

de modo que o problema de fila de espera não foi solucionado. 
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Como estratégia para superar essas dificuldades, alguns técnicos 

realizaram visitas à cidade de Santos, para conhecer a estrutura do 

atendimento que se tornou modelo de implantação da reforma psiquiátrica 

para todo o país. Nessas visitas eles concluíram que a experiência 

maringaense estava na contramão da política santista, já que grande 

parte dos atendimentos no CISAM era destinada às crianças com 

dificuldades de aprendizagem, sendo os casos de sofrimento psíquico 

grave atendidos no hospital psiquiátrico.  

A partir dessa constatação, os técnicos elaboraram a proposta de 

implantação, no município, de alguns NAPSs e de um serviço de 

emergência psiquiátrica para a assistência às demandas mais complexas, 

de modo a evitar as internações no hospital psiquiátrico; porém essas 

propostas não foram implementadas (MARINGÁ, 1996 apud SILVA, 

2000).  

No ano 2000 Maringá iniciou a implantação das estratégias do 

Programa Saúde da Família (PSF), o que representou uma reformulação 

assistencial pautada em ações preventivas junto à população. Segundo 

Silva (2000), a reformulação da atenção básica exigiu uma reavaliação da 

atenção secundária e terciária em todas as áreas, inclusive na da saúde 

mental, já que neste momento se questionava a Portaria nº. 224/2000.  

Para isso, a Secretaria Estadual de Saúde elegeu uma comissão, a 

qual, conjuntamente com a assessoria de uma empresa contratada, 

concluiu que o atendimento a nível secundário realizado apenas pelo 

CISAM não era suficiente para atender a toda a demanda e que o 

atendimento a nível terciário estava a cargo apenas do hospital 

psiquiátrico. Por isso foi sugerida, mais uma vez, a criação de novos 

serviços assistenciais.  

Em 2000, um novo ator veio compor o processo de reivindicações no 

âmbito da política de saúde mental: a Associação Maringaense de 

Saúde Mental. Composta por usuários e familiares, a associação exerce 

papel importante para a política municipal, por meio da participação nas 

esferas deliberativas e da manutenção de projetos de geração de trabalho 

e renda. Atualmente existem dois projetos de geração de trabalho e renda 

em Maringá, desenvolvidos em parceria entre alguns serviços de saúde 
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mental e a Associação: o Projeto Girassol (de artesanato) e o projeto 

Pescando Mentes, que produz boias para pescaria.37 

Em 2001, com a aprovação da Lei nº. 10.216, do então Deputado 

Paulo Delgado, foi instituída no município, pela Portaria nº. 010/2001, uma 

comissão especial de Saúde para elaborar uma proposta de 

reestruturação do serviço de saúde mental, com base na proposta da 

Reforma Psiquiátrica Brasileira. Fizeram parte desta comissão 

profissionais de diversas categorias (psiquiatra, psicólogo, farmacêutico, 

enfermeiro) e membros da Associação Maringaense de Saúde Mental 

(FRAZATTO, 2011). 

Foram utilizados como argumentos para a criação dos serviços os 

próprios dados do setor de auditoria da Secretaria de Saúde de Maringá, 

os quais demonstravam que nos anos de 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002 

as afetações psiquiátricas foram a principal causa de internações 

ocorridas em Maringá38, o que é justificado pela disponibilidade de leitos, 

enquanto 50% dos pacientes de clínica médica, pediatria e UTI eram 

internados nos municípios vizinhos. Com relação às internações ocorridas 

no Hospital Psiquiátrico de Maringá (364 leitos/SUS), citamos o ano de 

2002, quando 33, 41% das internações foram de residentes de Maringá, 

33, 67% de residentes na 15ª Regional de Saúde e 32, 92% de residentes 

em outras Regionais. De todas as internações, 51% foram por alcoolismo, 

internação que poderia estar sendo tratada no nível ambulatorial e/ou 

internação de curta duração, em hospital geral. 

Nesse processo de levantamento de dados, para dar sustentação às 

reinvindicações, em 2003, como fruto do empenho desse grupo de 

profissionais e de membros da Associação Maringaense de Saúde 

Mental, foi inaugurado o primeiro CAPS do Município (CAPS ad), para 

onde foram remanejados profissionais que atuavam no Programa de 

                                                           
37

 Em nossa compreensão, sem qualquer articulação com a perspectiva de Economia 
Solidária (SINGER, 2002), que tem como princípio, inserção social. 

38
 Situação que se mantêm até o momento, sendo que o HP ainda encabeça o número 

de leitos SUS, ocupando o primeiro lugar da tabela em oferta de leitos/SUS: dos 796 
existentes no município, 240 são ocupados pelo HP, conforme tabela no plano de gestão 
municipal 2014-2017, p. 27/Fonte- Gerência de Auditoria, Controle e Avaliação (GACA) e 
Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). 
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Atenção ao Alcoolismo e Outras Farmacodependências (PAAF) que 

funcionava no CISAM. O CAPSad39 conforme a Portaria Ministerial nº. 

336/GM, de 19 de fevereiro de 2002, tem uma capacidade prevista para 

atendimento de 190 pacientes, divididos entres os procedimentos do 

sistema intensivo, semi - intensivo e não intensivo.  

Em março de 2003, como resultado de exigências e negociações 

com o Ministério da Saúde que tinha uma meta para desativar estes leitos 

do hospício, o gestor local incluiu na pauta da 9ª Reunião Extraordinária 

do Conselho Municipal de Saúde de Maringá (Gestão 2001-2003), 

realizada em 02/04/03, a redução dos leitos psiquiátricos; assim, foi 

aprovado o descredenciamento de 10% dos leitos psiquiátricos do 

Hospital Psiquiátrico de Maringá. O Conselho Municipal de Saúde 

estabeleceu também nesta reunião um prazo de 90 dias para a 

implantação da Emergência Psiquiátrica Pública, a qual deverá atuar 

como porta de entrada do Sistema de Internação Psiquiátrica. Também 

estabeleceu que essa implantação estaria vinculada à redução de mais 

10% dos leitos do Hospital Psiquiátrico de Maringá. 

Em outubro de 2003 foi implantado o Serviço de Emergência 

Psiquiátrica, sendo porta de entrada para todas as internações 

psiquiátricas, ou seja, nenhum usuário seria internado sem passar por 

avaliação e encaminhamento da equipe da Emergência Psiquiátrica. A 

Emergência Psiquiátrica foi criada com a função de atender a todos os 

usuários em crise (Maringá/Região e Macrorregião).  

Devido ao grande número de usuários de todas as Regionais que 

procuravam internação no município de Maringá, pela inexistência 

pactuada na área de psiquiatria, sentiu-se a necessidade de discutir com 

o Estado e organizar as referências nesta área a nível macrorregional. 

Essa discussão culminou com o estabelecimento da referência pela 

Deliberação n.º 217/2003 – CIB/PR, que definiu o fluxo das internações 

psiquiátricas no município, o qual ficaria sob a responsabilidade da 11ª, 

                                                           
39

 Conforme dados fornecidos pela coordenação, hoje atende, em média, 268 
pessoas/mês, e está previsto no Plano municipal 2014-2017 que o CAPS ad passará a 
funcionar como CAPS ad III em 2014. 
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13ª e 15ª regionais de Saúde, cuja localização está mostrada no mapa 

abaixo.  

 

Figura 5 - Mapa representativo das  

regionais de saúde do Estado do Paraná. 

 

A Portaria n.º 007/2003 da Secretaria de Saúde formaliza e torna o 

Serviço de Urgência e Emergência Psiquiátrica da Secretaria Municipal de 

Saúde de Maringá referência para o atendimento psiquiátrico, que passa 

a ser a única porta de entrada para a internação hospitalar psiquiátrica. 

Atualmente do total de todas as internações psiquiátricas ocorridas na 

Emergência Psiquiátrica do município, 30% são encaminhadas para o 

Hospital Psiquiátrico, enquanto as demais são referenciadas para 

atendimento nos municípios de origem e, em casos de residentes em 

Maringá, são contrarreferenciados aos CAPSs, UBSs/PSF e ambulatório 

de saúde mental. 

Em maio de 2004, em observância às recomendações da Portaria 

nº. 336/GM, de 19 de fevereiro de 2002, foi implantado mais um serviço 

extra-hospitalar em Maringá, o CAPS II, um serviço de atenção à saúde 

mental intermediário entre o CISAM e o Hospital Psiquiátrico que atende 

adultos com transtorno mental severo (esquizofrenia, psicoses e 

transtorno bipolar), em regime intensivo, ou semi-intensivo.  
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Em 2006 foi implantada a primeira Residência Terapêutica de 

Maringá, conforme orientações de regulamentação referidas nas Leis 

Federais n.º 10.216/2001 e nº. 10.708/2003. 

O município de Maringá aderiu também ao Programa de Volta para 

Casa, foi criado pelo Ministério da Saúde com o objetivo de auxiliar na 

reintegração social de pessoas acometidas de transtornos mentais, 

egressos de longas internações, segundo critérios definidos na Lei 

Federal n.º 10.708/03, que prevê o pagamento do auxílio-reabilitação 

psicossocial. Os documentos que regulamentam o Programa “De Volta 

para Casa” são a Lei Federal n.º 10.708, de 31 de julho de 2003, e a 

Portaria n.º 2077/GM, de 31 de outubro de 2003. O beneficio proposto se 

dá através do pagamento mensal de um valor estabelecido pelo Governo 

Federal ao beneficiário ou seu responsável legal, quando for o caso, com 

duração de um ano. O benefício poderá ser renovado mediante avaliação 

da equipe municipal e do parecer da Comissão de Acompanhamento do 

Programa “De Volta para Casa”.  

O município conta também com a Comissão de Internação 

Involuntária, conforme orientação e definição da Portaria n.º 2391/GM, de 

25 de dezembro de 2002, que regulamenta o controle das internações 

psiquiátricas involuntárias (IPI) e voluntárias (IPV) de acordo com o 

disposto na Lei Federal nº. 10.216/2001, e os procedimentos de 

notificação da comunicação das IPIs e IPVs ao Ministério Público pelos 

estabelecimentos de saúde integrantes do SUS. Toda IPI deverá ser 

avaliada por uma comissão – a Comissão Revisora das Internações 

Psiquiátricas Involuntárias. Esta comissão foi nomeada pela Portaria n.º 

01/2004 da Secretaria da Saúde, em 21 de janeiro de 2004, e desde 

então tem desenvolvido o trabalho de acompanhamento das IPIs, do 

Hospital Psiquiátrico de Maringá e da Emergência Psiquiátrica.  

Em 2008 foi implantada a segunda Residência Terapêutica de 

Maringá, para onde foram transferidos mais cinco usuários moradores do 

Hospital Psiquiátrico de Maringá. Em 2011 deu-se a implantação da 

terceira Residência Terapêutica. 

Com a implantação dos referidos serviços e o trabalho da equipe de 

saúde mental, foi possível ao município, no período de 2002 a 2009, 
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reduzir de 364 leitos/SUS do Hospital Psiquiátrico de Maringá para 240 

leitos/SUS; contudo, a implantação de leitos psiquiátricos em hospitais 

gerais tem enfrentado grande desinteresse dos hospitais privados40, o que 

parece resultar na concentração dos leitos SUS no HP.  

Também em 2011 foi habilitado o CAPSi, um Centro de Atenção 

Psicossocial que atende crianças e adolescentes de três a dezoito anos; e 

2012 foram habilitadas duas equipes de consultório de rua, co-ligadas ao 

CAPS ad. 

A tabela, a seguir, resume os tipos de serviço especializados em 

Saúde modo como estão distribuídos no espaço da cidade:  

 

Tabela 1 - Serviços especializados em saúde mental do  

município de Maringá por tipo e número, em 2012. 

SERVIÇO NÚMERO 

CAPS 03 

Consultório de rua 02 

Residências terapêuticas 03 

Serviço de Emergência Psiquiátrica 01 

Hospital Psiquiátrico 01 

Ambulatório de Saúde Mental (CISAM) 01 

Fonte: DATASUS (2012).  

 

Conforme o mapa a seguir, os serviços estão assim distribuídos no 

espaço da cidade: CISAM - Centro integrado de saúde mental 

(Ambulatório de SM); CAPS II - Centro de Atenção Psicossocial; CAPS ad 

- Centro de Atenção Psicossocial álcool e drogas; CAPSi - Centro 

Integrado de Atenção psicossocial infantil; HM/EP - Hospital 

                                                           
40

 Lembramos que a Lei Estadual de Saúde 11.189/95 que prevê que não se criem mais 
hospitais gerais no Estado do Paraná. Apesar disso, no governo do então governados 
Roberto Requião, foi inaugurado mais de dez hospitais públicos, sem qualquer referência 
à criação de leitos psiquiátricos, o que nos leva pensar se esse “desinteresse em nível 
estadual” poderia explicar de alguma forma por que os hospícios no Paraná continuam 
sobrevivendo. 
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Municipal/Emergência Psiquiátrica; HP - Hospital Psiquiátrico de 

Maringá41; ASM - Associação de Saúde Mental. 

 

 

Figura 6 - Mapa da cidade com a distribuição  

dos serviços de saúde mental no território. 

 

O município conta com 28 (vinte e oito) unidades básicas de 

Saúde, todas ofertando atendimento psicológico e sete Núcleos de Apoio 

à Saúde da Família - NASF, sendo que cada equipe conta com 01 

psicólogo para o desenvolvimento das ações em saúde mental.  

A seguir, o fluxograma de saúde mental no município de Maringá. 

 

                                                           
41

 Ainda que no desenho da Política Nacional de Saúde Mental os hospitais psiquiátricos 
não façam parte da Rede de atenção em Saúde mental, neste município o HP é incluído 
como componente da rede. 
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Figura 7 - Fluxograma de Saúde Mental. 

 

Essa é a atual rede de assistência à saúde mental do município de 

Maringá, a qual, embora apresente limites, pode ser considerada de 

qualidade no que se refere ao número de serviços e à abrangência da 

assistência, se comparada aos diversos outros municípios do Estado.  

Os serviços são, em grande parte, municipalizados. Na grande 

maioria dos casos, para os moradores de outros municípios com 

demandas mais complexas, o Hospital Psiquiátrico é a referência 

assistencial, de modo que esse hospital ocupa, ainda, uma função 

“estruturante” na política de saúde mental de Maringá e da 15ª Regional 
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de Saúde do Paraná, garantindo autonomia no que se refere à oferta de 

leitos de internação psiquiátrica para a demanda municipal e regional. 

Cabe ainda destacar algumas particularidades do município de 

Maringá-PR no que se refere aos aspectos de infraestrutura física dos 

CAPSs, que ocupam prédios alugados em diferentes pontos da cidade, e 

à própria política de financiamento dos CAPS, com incentivo para 

construção para que esses serviços tenham sede própria e espaços mais 

adequados às necessidades dos serviços. O arranjo feito neste município, 

para customizar esse empreendimento, foi traçar um projeto arquitetônico 

reunindo todos esses serviços num mesmo lugar, um ao lado do outro, 

como um Centro Integrado de Saúde Mental (CISM). 

 

“[...] Implantar o Núcleo Integrado de Saúde Mental para 
fortalecer a integração da rede de serviços substitutivos, com 
sede própria, agregando o CAPS II, CAPS ad e CISAM em um 
único lugar” (MARINGÁ 2010-2013, p. 40). 

 

Este projeto, embora, tenha sido apresentado  na reunião do 

Conselho Municipal de Saúde do dia 18/08/2009, enfrentando poucos 

questionamentos por parte conselheiros municipais, com exceção da 

conselheira representante da Comissão de Saúde (CMS)42, que 

expressou clara discordância a essa idéia. Em 22/06/210, na reunião do 

Conselho Municipal de Saúde, quando o Plano municipal de Saúde 

2010-2013 foi colocado em votação, ainda com todos os questionamentos 

apresentados em oposição ao CISM (incentivo ao preconceito contra 

pessoas com transtorno mental, dificuldade de acesso, volta à 

segregação e asilamento, retrocesso no processo da Reforma 

Psiquiátrica no município, contrariando os princípios centrais da Reforma 

Psiquiátrica Brasileira, esse projeto foi aprovado com treze votos 

favoráveis à centralização dos serviços e quatro votos contrários.  

Como resultado dessa aprovação, foram disparados os processos 

de encaminhamento para sua concretização, que se encontra em fase de 

                                                           
42

 Maria Lúcia Boarini, professora do Departamento de Psicologia da Universidade 
Estadual de Maringá. 
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construção; e embora o CAPSi já funcione neste espaço, a inauguração 

de todos os CAPSs está prevista para este ano de 2014.  

Abaixo apresentamos o mapa da cidade, com a localização do 

CISM. 

 

CISM – Centro Integrado de Saúde Mental (CISAM, CAPS CANÇÃO, CAPS ad, CAPSi); HM/EP - 

Hospital Municipal/Emergência Psiquiátrica; HP - Hospital Psiquiátrico de Maringá; ASM - 

Associação de Saúde Mental de Maringá. 

 

Figura 8 - Distribuição dos serviços de Saúde Mental na cidade pós 

implementação do Complexo de Saúde Mental. 

 

No plano preliminar Municipal de gestão, 2014-201743, portanto está 

prevista a inauguração do CISM; e inclui como metas, a transformação do 

CISAM em CAPS III, do CAPS ad em CAPS ad III, do Consultório de Rua 

- hoje vinculado ao CAPS ad - em Consultório na Rua vinculado à UBS 

até 2014; a implantação da Unidade de Acolhimento até 2015 e a 

construção do Condomínio Residencial Terapêutico, para proporcionar 

sede própria às Residências Terapêuticas, juntando-as num único lugar, 

na proximidades do CISM. 

                                                           
43

 No prelo. 

CISM 
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Salienta-se, também, que em 2013 foram dados os primeiros passos 

para conformação de Rede de Atenção Psicossocial às exigências do 

Ministério da Saúde (RAPS), cuja organização e implementação deverão 

se dar nos próximos anos de gestão, com a articulação dos serviços 

existentes e a implantação dos novos. 

Assim, fechamos esse capítulo nos restringindo neste momento 

apenas às informações descritas nos documentos oficiais e em pesquisas 

já desenvolvidas por outros autores citados ao longo do texto, para 

retomarmos essas informações no conjunto da análise. 
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CAPÍTULO 6 

 

METODOLOGIA DA ANÁLISE:  

SINTESE DAS MÚLTIPLAS DETERMINAÇÕES 

 

 

Agora o difícil caminho: como dar conta da análise do conjunto de 

informações reunidas? São muitos os fios que compõem essa trama, e a 

experiência de conviver com os trabalhadores no seu cotidiano de 

trabalho produziu uma infinidade de elementos que, muito além de 

“dados”, trazem em si uma multiplicidade de dimensões impossíveis de 

ser consideradas em sua totalidade, pois muito do que vi, ouvi, vivi e 

aprendi na trajetória de todo o processo investigativo é, em muitos 

aspectos, indescritível.  

Parafraseando a Professora Bader Sawaia, diria que é uma “tarefa 

quase impossível!”44 

No intuito de buscar alternativas para cumprir essa tarefa, citamos 

Marx, no método no caso da economia política, para pensar o caminho do 

método no estudo de determinada realidade, destacando na citação 

abaixo o caminho da análise, como “a viagem do modo inverso”: 

 

[...] de determinações Quando estudamos um dado país do 
ponto de vista da Economia Política, começamos por sua 
população, sua divisão de classes, sua repartição entre 
cidades e campo [...]; os diferentes ramos de produção, a 
exportação e a importação, a produção e consumo anuais, os 
preços das mercadorias, etc. Parece que o correto é começar 
pelo real e pelo concreto, que são a pressuposição prévia e 
efetiva; assim, em Economia, por exemplo, começar-se-ia pela 
população, que é a base e o sujeito do ato social de produção 
como um todo. No entanto, graças a uma observação mais 
atenta, tomamos conhecimento de que isto é falso. A 
população é uma abstração se desprezarmos, por exemplo, as 
classes que a compõem. Por seu lado, essas classes são uma 
palavra vazia de sentido se ignorarmos os elementos em que 
repousam, por exemplo: o trabalho assalariado, o capital, etc. 
Estes supõem a troca, a divisão do trabalho, os preços, etc. o 
capital, por exemplo, sem o trabalho assalariado, sem o valor, 
sem o dinheiro, sem preço, não é nada. Assim se 

                                                           
44

 Tese de doutorado” A construção da consciência no processo de construção da 
existência”. PUC/SP, 1987. 
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começássemos pela população teríamos uma representação 
caótica do todo e, através de uma determinação mais precisa, 
através de uma análise, chegaríamos a conceitos cada vez 
mais simples; do concreto idealizado passaríamos a 
abstrações cada vez mais tênues até atingirmos as categorias 
mais simples. [...] Chegando a esse ponto teríamos que 
voltar a fazer a viagem de modo inverso, até dar de novo 
com a população, mas desta vez não como uma 
representação caótica de um todo, porém como uma rica 
totalidade e relações diversas (MARX, 1978, p. 116). 

 

Esse é o caminho do método, e como explica Paulo Neto (2011), 

esta “viagem de volta” é que caracteriza, segundo Marx, o método 

adequado para a elaboração teórica. Nessa “viagem em sentido inverso”, 

as “abstrações mais tênues” e as “determinações mais simples” vão 

sendo carregadas das relações e das dimensões que objetivamente 

possuem e devem adquirir para reproduzir, no plano do pensamento, as 

múltiplas determinações que constituem o concreto real. Daí a explicação 

de Marx, sobre esse caminho: 

 

[...] o último método é manifestadamente o método 
cientificamente exato. O concreto é o concreto porque é a 
síntese das muitas determinações, isto é a unidade no diverso. 
Por isso o concreto aparece no pensamento como processo de 
síntese, como resultado, e não como ponto de partida, ainda 
que seja o ponto de partida efetivo [...] o método que consiste 
em elevar-se do abstrato ao concreto não é senão a maneira 
de proceder do pensamento para se apropriar do concreto e 
produzi-lo como concreto pensado” (MARX, 1978, p. 116-117). 

 

Nesta viagem de caminho inverso nosso olhar estava centrado no 

conjunto de significados e sentidos que emergiram no processo de 

investigação e tiveram o papel de funcionar como os principais 

“sinalizadores” ao fazer o caminho de volta. 

Essa proposta, ao tomar como referência os pressupostos teóricos 

e metodológicos de Vigotski, que se baseiam no Materialismo Histórico-

Dialético, evidencia a discussão dos sentidos e significados e a relação 

entre pensamento e linguagem como questões preliminares para 

apreender as mediações sociais constitutivas do sujeito, saindo assim da 

aparência, em busca do processo, do não dito, do sentido: 

 

[...] o nosso objetivo/tarefa consistirá em compreender a 
gênese da subjetividade [...] e recorrendo a Vigotski, podemos 
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afirmar que as palavras/signos são nosso ponto de partida para 
empreender a constituição da subjetividade, um ponto de 
partida entendido aqui, como um momento do desenvolvimento 
teórico (AGUIAR, 2009, p. 130). 

 

No texto “Pensamento e Palavra”, Vigotski ([1934], 2001) afirma 

que a chave para o estudo da consciência humana está na relação entre 

pensamento e linguagem, fato que o leva a considerar a palavra como 

microcosmo da consciência humana. Deste modo, o vínculo entre tais 

processos se forja e se transforma no desenvolvimento histórico da 

consciência. Segundo o autor, essa mútua constituição baseia-se na 

premissa de que a linguagem “não é um mero reflexo especular da 

estrutura do pensamento (VIGOTSKI [1934] 2001, p. 412) e de que “ o 

pensamento não se exprime na palavra, mas nela se realiza”, podendo, 

muitas vezes ”o pensamento fracassar”, não se realizando como palavra. 

Desta forma, para se poder compreender o pensamento (entendido 

aqui como sempre emocionado), temos que analisar seu processo, que 

se expressa na palavra com significado; e ao apreender o significado da 

palavra, vamos entendendo o movimento do pensamento. 

Segundo Vigotski, (2001), o significado, no campo semântico, 

corresponde às relações que a palavra pode encerrar; já no campo 

psicológico, é uma generalização, um conceito. Na verdade, o homem 

transforma a natureza e a si mesmo na atividade e é fundamental 

entender que este processo de produção cultural, social e pessoal tem 

como elemento constitutivo os significados. Desta maneira, a atividade 

humana é sempre significada: o homem, no seu agir, realiza uma 

atividade externa e uma interna, e ambas as situações operam com os 

significados. 

Os significados referem-se, assim, a produções históricas e sociais, 

aos conteúdos instituídos - mais fixos, compartilhados -, que são 

apropriados pelos sujeitos, configurados a partir de suas próprias 

subjetividades. Muito embora sejam mais estáveis, “dicionarizados”, eles 

também se transformam no movimento histórico, momento em que sua 

natureza interior se modifica, alterando, consequentemente, a relação que 

mantém com o pensamento, entendido como um processo. 



 153 

Aguiar e Ozella (2006), ao discutirem significado e sentido, afirmam 

que é preciso compreendê-los como constituídos pela unidade 

contraditória do simbólico e do emocional. Desta forma, na perspectiva de 

melhor compreender o sujeito, os significados constituem o ponto de 

partida: sabe-se que eles contêm mais do que aparentam e que, por meio 

de um trabalho de análise e interpretação, pode-se caminhar para as 

zonas mais instáveis, fluidas e profundas, ou seja, para as zonas de 

sentido.  

Com isso Vigotski ([1934], 2001) propõe a adoção de um caminho 

metodológico distinto, elegendo o significado da palavra como unidade de 

análise da relação histórica entre pensamento e linguagem, embora, essa 

não fosse a principal tese da investigação sobre esses processos, mas 

sim, a que os significados das palavras se modificam e se desenvolvem 

na ontogênese. Segundo o autor,  

 

[...] o sentido de uma palavra é a soma de todos os fatos 
psicológicos que ela desperta em nossa consciência. Assim o 
sentido, é sempre uma formação dinâmica, fluida, complexa, 
que tem várias zonas de estabilidade variada. O significado é 
apenas um dessas zonas de sentido que a palavra adquire no 
contexto de algum discurso e, ademais, uma zona mais 
estável, uniforme e exata (VIGOTSKI [1934], 2001, p. 465). 

 

O mesmo autor também chama a atenção para o fato de o sentido 

ter múltiplas zonas que, variando em estabilidade, fazem com que sua 

formação não se dê aleatoriamente. Esse paradoxo é assim explicado por 

Smolka (2004, p. 12): 

 

[...] Os sentidos podem ser vários, mas dadas certas condições 
de produção, não podem ser quaisquer uns. Eles vão se 
produzindo nos entremeios, nas articulações das múltiplas 
sensibilidades, sensações, emoções e sentimentos dos sujeitos 
que se constituem em tais interações; vão se produzindo no 
jogo das condições, das experiências, das posições, das 
posturas e decisões desses sujeitos; vão se produzindo numa 
certa lógica de produção, coletivamente orientada, a partir dos 
múltiplos sentidos já estabilizados, mas também de outros que 
vão se tornando possíveis. 

 

Como consideram (BARROS et al., 2009), ao seguir essa orientação 

na apreensão dos sentidos, a investigação psicológica abandona a busca 
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por “descobrir” sentidos acabados, supostamente guardados no 

pensamento do sujeito e prontos para serem exteriorizados pela 

linguagem, para se ater mais detalhadamente nos aspectos acima 

citados. Em nosso entendimento, o sentido, nesta perspectiva, não é só 

uma questão semântica, epistemológica ou cultural, mas uma condição 

humana que implica modos de ser e existir constituído através das 

relações sociais, em que uma gama de signos está em jogo. À priori, 

esses signos não estariam nem na mente, nem na natureza, nem em 

instâncias transcendentais, o que vem reforçar que o sentido é produzido 

nas práticas sociais, através da articulação dialética da história de 

constituição do mundo psicológico com a experiência atual do sujeito. 

Essa discussão é pertinente, pois, à medida que no caminho da 

análise buscamos saturar o objeto pensado com as determinações 

concretas, como diz Paulo Neto (2011, p. 53), citando o Professor 

Florestan Fernandes, compreender o sentido sob essa perspectiva nos 

oferece caminhos no processo de apreendê-lo para além da fala, também 

nos prevenindo, como posto por Furtado (2011), de tomá-lo de modo 

isolado, pois ambos 

 

[...] os campos dos sentidos e dos significados são produzidos 
pelo conjunto dos seres humanos numa determinada condição 
histórica e social. Ambos têm a mesma raiz e fazem parte do 
mesmo movimento dialético. O campo dos significados é a 
particularidade do processo histórico e o campo dos sentidos é 
a sua singularidade. Faces diferentes da mesma moeda. Não é 
possível conceber que o repertório e memória social tenham 
vida própria, mesmo que assim pareça quando Vigotski afirma 
ser o campo de significados “dicionarizado” (FURTADO, 2011, 
p. 90). 

 

Destarte, segundo Furtado (2011), ao trabalharmos com essas 

categorias, precisamos perceber que a relação entre ambas é muito tênue 

e que podemos correr o risco de tomá-la, a determinado nível de 

consciência, como definida a priori, com conteúdo definido idealmente 

pelo campo superestrutural (jurídico, filosófico, político, artístico, moral), 

expressando um campo de valores e crenças de manutenção das 

relações de produção, transformando em verdade a aparência do 

fenômeno social e ocultando as contradições. 
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Considerados esses aspectos sobre as categorias sentido e 

significado, seguimos, ao fazer o caminho de volta, duas direções: a 

análise das falas dos trabalhadores, como expressão da singularidade do 

trabalho no cotidiano do CAPS, como um campo de sentidos, em sua 

articulação com o campo dos significados, que como já referido, 

contemplou os discursos produzidos nas conferências de Saúde Mental 

no que se refere aos trabalhadores e a particularidade do contexto sócio- 

histórico em que se desenvolveu a pesquisa.  

Assim, para a análise das falas recorremos à metodologia de análise 

proposta por Aguiar e Ozella (2006), intitulada “Núcleos de significação 

como instrumento para a apreensão dos sentidos”45, como uma 

ferramenta para organização, ordenamento e classificação do conjunto de 

informações reunidas como resultado da transcrição das entrevistas, das 

rodas de conversa, das reuniões e dos registros dos diários de campo. 

A noção desses sobre de pré-indicadores e indicadores nos orientou 

no processo de recortar as partes para depois reuni-las num todo 

coerente, em torno de unidades temáticas que nos levariam à constituição 

dos núcleos46 de sentido. Este processo foi desenvolvido em três etapas, 

não como processos estanques e separados, mas interconectados: Pré-

indicadores, Indicadores e Núcleos de sentido. 

Como explicam Aguiar e Ozella (2006), para a organização dos pré-

indicadores partimos da primeira unidade que se destaca no texto: a 

palavra com significado. Nesta pesquisa, após a transcrição de cada 

entrevista e de todo material das rodas de conversas, grupos de reflexão 

e espaços de informalidade, reunimos um corpus contendo o conjunto das 

falas dos trabalhadores, já que nossa análise não recai sobre a análise da 

fala individual de cada sujeito, mas do coletivo investigado.  

                                                           
45

 Recorremos a esta metodologia apenas para dar conta de organizar todo material 
reunido ao longo do processo investigativo, contudo não a utilizamos em sua íntegra. 
Para este fim, consultar: dissertação de mestrado – Júlio Ribeiro Soares, Vivência 
pedagógica: a produção de sentidos no formação do professor em serviço, Programa de 
Pós-Graduação em Psicologia Social, PUC/SP, 2006, sob a orientação da Professora 
Wanda Maria Junqueira de Aguiar.           

46
 Optamos por essa designação inspirados na própria noção de núcleo dada pelo 

sentido etimológico da palavra - do latim nuclĕo, que é o elemento primordial ao qual se 

juntam outros para dar forma a um todo. 
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Iniciamos uma leitura horizontal e intencional de todo esse conjunto, 

abrindo todas as telas ao mesmo tempo, na busca por identificar as 

palavras, frases e expressões que se repetissem no conjunto, recortando-

as do todo para agrupá-las por similaridade ou contradição de conteúdo.  

 

Esses conteúdos são chamados de pré-indicadores e, 
geralmente, apresentam-se em grande número e irão compor 
um quadro amplo de possibilidades para a organização dos 
núcleos. Os pré-indicadores são, portanto, trechos de fala 
compostos por palavras articuladas que compõem um 
significado, carregam e expressam a totalidade do sujeito e, 
portanto, constituem uma unidade de pensamento e linguagem 
(AGUIAR; OZELLA, 2006, p. 230).  

 

Desse modo, a fase de aglutinação dos pré-indicadores oferece um 

conjunto de elementos que oferecem as pistas para os possíveis 

indicadores que reúnem em torno de si sentidos e significados que 

permitem inferir, considerando-se os objetivos propostos, os possíveis 

núcleos de sentido que podem ser constituídos. 

No exercício de constituição dos núcleos retornamos ao corpus da 

pesquisa, para então apreendermos as falas recortadas no conjunto do 

texto, articulando-as com o campo da totalidade para utilizá-las na 

discussão dos núcleos de sentido que se constituíram, articulando-as com 

o campo da totalidade e da particularidade considerado nesta pesquisa.  

Segundo Aguiar e Ozella (2006), os núcleos devem ser construídos 

de modo a sintetizarem as mediações constitutivas do sujeito, as quais 

constituem o sujeito no seu modo de pensar, sentir e agir. 

Neste processo de organização dos núcleos de sentido – que tem 

como critério a articulação de conteúdos semelhantes, complementares 

e/ou contraditórios – é possível verificar as transformações e contradições 

que ocorrem no processo de construção dos sentidos e dos significados, 

o que possibilitará uma análise mais consistente, que nos permita ir além 

do aparente e considerar tanto as condições subjetivas quanto as 

contextuais e históricas.  

Os núcleos de sentido devem, sobretudo, expressar aspectos 

essenciais do sujeito - neste caso, do coletivo dos trabalhadores do CAPS 

-, superando tanto os pré-indicadores como os indicadores, e devem, 
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assim, ser entendidos como um momento superior de abstração, com 

avanço em direção ao concreto pensado e às zonas de sentido. Com os 

indicadores em mãos, retomamos o conjunto de informações sobre a 

particularidade do contexto sócio-histórico do município e os discursos da 

saúde mental produzidos nas Conferencias Nacionais de Saúde Mental, 

para organizar o “formato” final dos núcleos de sentido. 

Destacamos ainda, que utilizamos a noção de “núcleos de sentido” 

para expressar a ideia de dinamicidade e movimento, em que gravitam 

em torno de si muitos elementos que compõem o fenômeno, num 

processo dialético em que se entrecruzam e se interconectam múltiplas 

determinações da realidade que agora, saindo da aparência, expressam 

no exercício de análise o concreto como concreto pensado. Este foi o 

caminho que nos possibilitou, no esforço de síntese das múltiplas 

determinações, constituir três núcleos de sentidos, os quais expressam o 

campo dos sentidos e significados interconectados pela particularidade do 

contexto sócio-histórico da realidade investigada.  

 

6.1 Sentidos da loucura: entre o velho e o novo no caminhar da 

assistência em saúde mental 

 

Neste núcleo analisamos em primeira instância a particularidade do 

contexto sócio-histórico do município investigado para compreender sua 

articulação com a loucura47 neste contexto e a estruturação da assistência em 

saúde mental. Num segundo momento pensaremos as repercussões deste 

processo sobre os fazeres/saberes em saúde mental e, articulando essas 

duas instâncias de análise, traremos para o plano do concreto o modo como a 

dimensão subjetiva da loucura se materializa no espaço urbano, para 

pensarmos nos imensos desafios postos aos trabalhadores em saúde mental, 

numa perspectiva de atenção psicossocial. 

                                                           
47

 O estudo da história da fundação da cidade num viés crítico em articulação com a 
loucura se caracterizou como uma atividade de pesquisa, na busca por compreender 
questões intrigantes sobre o modo como os serviços substitutivos foram estruturados e 
funcionam numa relação muito harmônica e conciliatória com o HP.  
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Assim, este núcleo se propõe a desvelar algumas faces de como a 

dimensão subjetiva da loucura produzida em dado contexto sócio-

histórico vai inscrevendo no tecido social modos de pensar, justificar e 

lidar com as crenças, estigmas e preconceitos sobre o louco e seu “não 

lugar” na sociedade. Esses conjuntos de crenças e valores, pela 

repetição, vão sendo naturalizados e ganham o estatuto de “verdade”, 

que, por sua vez, dada a sua inscrição no campo simbólico e imaginário, 

ganha o status de ideologia, no sentido empregado por Chauí, a saber: 

 

[...] a ideologia é um conjunto lógico, sistemático e coerente de 
representações (ideias, valores) e de normas ou regras (de 
conduta) que indicam e prescrevem aos membros da 
sociedade o que devem pensar e como devem pensar, o que 
devem valorizar e como devem valorizar, o que devem sentir e 
como devem sentir, o que devem fazer e como devem fazer. 
Ela é, portanto, um corpo explicativo (representações) e prático 
(normas, regras de conduta, preceitos) de caráter prescritivo, 
normativo, regulador, cuja função é dar aos membros divididos 
em classes uma explicação racional para as diferenças sociais, 
políticas e culturais, sem jamais atribuir tais diferenças à 
divisão da sociedade em classes [...] (CHAUÍ, 2001, p. 131). 

 

Estes aspectos são desvelados na análise deste núcleo ao se 

buscar apreender esse campo de significados/sentidos que produz 

elementos constitutivos dos modos de pensar, fazer e gerir a assistência 

em saúde mental no município investigado. Isso quer dizer que, 

ultrapassando o plano da aparência, do cumprimento de leis e portarias 

na implantação e estruturação dos CAPSs, o formato como estes foram 

pensados tanto no plano da materialidade quanto no do simbólico, 

evidencia a estreita relação com um conjunto “lógico, sistemático e 

coerente de representações e normas de conduta” produzido numa 

cidade planejada que desde seus primeiros desenhos já traz em si uma 

lógica de exclusão. 

Daí a necessidade de os envolvidos com a saúde mental, nos 

diferentes lugares que ocupam (na especificidade desta pesquisa, os 

trabalhadores dos CAPS) prosseguirem lutando e sustentando a crítica 

permanente ao instituído, de modo a garantirem seus lugares como 

educadores e disseminadores deste processo de desconstrução 

manicomial, e, juntamente com diferentes atores, deflagrarem 
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saberes/fazeres com potência para mudar o modo de conceber e pensar 

sobre a loucura enraizado em tal contexto. 

De modo inverso, há o risco de os próprios trabalhadores serem 

cooptados e, além de reproduzirem o discurso do instituído, encarnarem o 

papel de “defensores” daquilo que deveriam desconstruir, tecendo em 

suas práticas uma “perfeita” conciliação entre o “velho” e “novo” na 

implementação do novo modelo da assistência em saúde mental.  

Embora as justificativas possam ser até plausíveis, elas são 

descabidas, por isso é necessário um esforço em fazer uma análise da 

realidade tal como se apresenta, na tentativa de clarear um pouco mais 

nossa visão sobre que lugar é esse que chamamos de Centro de Atenção 

Psicossocial no município investigado, quais sentidos/significados 

atravessam as práticas cotidianas do trabalho neste contexto, quais 

desafios são postos aos trabalhadores e como podemos nos deixar afetar 

e manter-nos sensibilizados na luta não só pela desospitalização, mas, 

sobretudo, pela desinstitucionalização da loucura, tendo a clara 

percepção de nosso papel como profissionais da saúde mental.  

Este é um desafio e um alerta aos trabalhadores da saúde mental, 

que necessitam manter uma crítica constante, por meio de um processo 

permanente de repensar e questionar até que ponto suas práticas não 

estão postas a serviço da manutenção de tal ideologia. Pelo exposto nas 

cenas e nas falas que se seguem, este processo é muito sutil e pode 

facilmente enlaçar e capturar esses mesmos trabalhadores como 

executores do “mandato social” sobre o louco.  

 

6.1.1 Desvelando o contexto sócio-histórico em sua interconexão com a 

loucura 

 

Fazendo um giro na contramão da história oficial circulante sobre a 

cidade em articulação com a dimensão da loucura e do lugar do louco na 

cidade, trazemos a história contada por historiadores comprometidos em 

relatar “a história não contada”, descortinando a história oficial veiculada e 

trazendo à cena fatos contextualizados, que cumprem a função de 

produzir reflexão e consciência sobre ideologias e discursos cristalizados 
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que bloqueiam as possibilidades de se implantar e consolidar, de fato, 

uma rede de atenção psicossocial nos moldes do proposto em lei.  

Tomamos o município de Maringá para ilustrar como, para cumprir 

uma lei, o processo de estruturação de uma rede de serviços substitutiva 

ao hospital psiquiátrico é extremamente complexo, pois está estritamente 

imbricado, entrelaçado com as especificidades da história local e dos 

ideários produzidos sobre a loucura neste território, os quais, atendendo 

aos anseios da classe dominante e do poder local, determinam os limites 

em que tais mudanças podem se operar.  

Maringá foi uma cidade projetada no contexto da modernização e da 

mais longa experiência liberal do país, fazendo valer a utopia 

desenvolvimentista amplamente veiculada em todo o território nacional 

pelo ambicioso Plano de Metas do governo Juscelino Kubitschek (1956-

1961), que produzia certa euforia ideológica, centrada na ideia de um 

breve futuro glorioso, sintetizado na frase “50 em 5”.  

Corroborando essa ideia, Tomazi (1997) afirma que o Norte do 

Paraná, seguindo a linha do modelo progressista de urbanização, 

distinguiu-se pelas representações do progresso, da civilização, da 

modernidade, de uma colonização racional e de uma ocupação planejada 

e pacífica, de riqueza e pioneirismo. 

Assim, a cidade de Maringá é construída seguindo rigorosamente os 

traçados do seu planejamento e alinhada a esse ideal do liberalismo 

vigente da “ordem e do progresso”. 
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Figura 9 - Vista parcial da cidade de Maringá. 

 

Segundo Campos (2001), Maringá, fundada em 1947 e 

emancipada em 1951, traduz a inspiração de Le Corbusier (cidade 

radiosa) e Ebenezer Howard (cidade-jardim), e foi planejada pelo 

engenheiro Jorge Manuel Macedo de acordo com a mais avançada 

concepção de cidade existente na época. Foi planejada para ser bela e 

pensada para os ricos, portanto foi excludente desde seus primeiros 

traçados, ao definir rigorosamente como e por quem cada espaço seria 

habitado. Afirma o autor: 

 

[...] Incorporando a ideologia que estandardizava a ordem e o 
progresso, obedecendo às funcionalidades que buscavam 
homogeneizar e racionalizar seus habitantes, a cidade de 
Maringá, experimentou um ordenamento de espacialidade 
urbana, a qual traduzia a máxima que sempre acompanhou e a 
qualificava como uma cidade de futuro promissor. Dessa forma 
os novos valores segmentados pela ideia de trabalho racional, 
foram adotados pela elite local, como instrumentos formadores 
do novo homem, adequado aos pré-requisitos impostos pela 
modernização, qualificação profissional e mentalidades 
empreendedoras (CAMPOS, 2001, p. 18). 

 

Em todos os registros da história oficial de Maringá se destaca o 

papel da Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, uma empresa 

privada, como a grande empreendedora, responsável por comercializar as 

terras da região, construir estradas e implantar núcleos urbanos e criar a 

figura do pioneiro, mas se reportando apenas à figura dos migrantes 
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abastados, proprietários de bens, ocupantes de cargos políticos ou 

administrativos, enquanto os migrantes compostos por trabalhadores 

rurais que, expulsos do campo, vinham para a cidade, os nordestinos 

retirantes e os que vinham em busca do trabalho foram apagados da 

memória “artificial” circulante. 

Segundo Tomazi (1989), a função deste mito foi a de internalizar 

valores e atitudes que visavam à manutenção de uma estrutura social 

desigual e de uma estratégia de poder sempre se referindo ao passado.  

Também Leal (2011), ao fazer uma análise crítica da história 

veiculada sobre a cidade, chama a atenção para o discurso ideológico 

que impera nas narrativas históricas do município, as quais apresentam o 

trinômio café/Companhia Melhoramentos/pioneiro como as dimensões 

que resumem toda a história local. Mostra o autor que as narrativas 

construídas levam a pensar que a Companhia Melhoramentos Norte do 

Paraná foi a formadora e indutora deste empreendimento chamado 

Maringá, existindo quase um “endeusamento”, com bajulação e exaltação 

da iniciativa privada e o tino empresarial dos grandes pioneiros, enquanto 

a importante participação da instância pública não aparece nestes 

registros, e quando aparece, é como estorvo ou impedimento à realização 

da iniciativa privada. 

Segundo se relata, para empreender e construir o projeto “Maringá” 

a CMNP adquiriu as terras dos posseiros, e por interesses imobiliários e 

especulativos, desenvolveu uma intensa propaganda com o slogan 

“certeza de lucro e garantia de propriedade privada”, vendendo essas 

terras para ricos proprietários dos estados de São Paulo, Minas e Paraná, 

os quais se instalaram na cidade investindo “todos os seus bens” na 

construção deste “Eldorado” e “juntamente com os políticos e 

trabalhadores ‘dignos’”, constituíram-se como a elite local, sustentando o 

ideário da “ordem e do progresso”. 

Acompanhando este movimento, também aportavam à cidade 

homens e mulheres que buscam emprego ou perseguiam o sonho de dias 

melhores. Assim a cidade, em intenso desbravamento, foi recebendo uma 

concentração urbana que trouxe, além de implicações no tocante à falta 

de estrutura, uma rápida proliferação de bolsões de pobreza. 
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Campos (2001) comenta que uma diversidade de personagens 

passou a figurar na paisagem da cidade, distante do perfil esperado pela 

elite local, que se intitulava defensora da ordem moral e dos bons 

costumes da “população possuidora de hábitos regulares e de uma vida 

digna” e considerava que a presença da população pauperizada 

ameaçava o progresso e a ordem estipulada pelos mandatários locais. 

Na análise de Caniatto (2008), por este motivo a elite gestora deste 

“Eldorado” insistiu em políticas higienizadoras que encontraram respaldo 

na imprensa local, a qual passou a veicular artigos e matérias de primeira 

página afirmando que a “bela e pujante” cidade do Norte Paranaense 

estava sendo invadida por “figuras incomuns”, pessoas que, em sua 

concepção, não estavam aptas a habitar os espaços desse imaginário 

social. 

Campos (2001) conta que foram engendradas “campanhas de 

moralização” e uma “operação limpeza”. Esta última atingiu de forma maciça 

a classe trabalhadora, supostamente desqualificada para o trabalho urbano. 

Alguns aspectos dessa ideologia societária foram divulgados no artigo 

“Ordem na Polícia: operação limpeza”, publicado no “O Jornal de Maringá”: 

 

[...] devido a certa indulgência por parte dos responsáveis pelos 
respectivos setores, os maus elementos estão proliferando na 
cidade, o que está em desacordo com a moralidade e os 
costumes que se propôs a se manter e se manterá a qualquer 
custo. Assim, já se deu início à verdadeira 'blitz' policial, com a 
qual, enceta a 'operação limpeza' no propósito de sanear, de 
uma vez por todas, e na medida possível o ambiente citado. 
Mulheres de baixo mundo, vadios, ébrios, desordeiros, 'gatos 
oportunistas', mendigos profissionais, menores abandonados, 
delinquentes juvenis, playboys e playgirls, enfim desajustados 
de toda ordem vão estar na mira policial, que não vão dar 
tréguas a essa espécie de gente que só serve para atrapalhar 
a vida de quem trabalha e desmoralizar a cidade que mais 
cresce do Brasil (CAMPOS, 2001, p. 318-319). 

 

Como analisa Caniatto (2008), a grande massa de trabalhadores 

expulsos do campo, do seu meio de sustentação, além de desqualificados 

para o trabalho urbano, passariam também por certa desqualificação 

social: enquanto desempregados, desabrigados e desamparados pela 

sociedade, eram marginalizados e colocados na “mira” para serem 

extirpados. 
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Na avaliação feita por Campos (2001, p. 325),  

 

[...] as evidências permitem dizer que não somente o local que 
surgiu a cidade foi transformado, mas os valores atribuídos ao 
modelo de urbanização, representado pelo modelo de cidade 
moderna, higiênica e saudável, contribuíram para o 
esquadrinhamento de homens e mulheres, os pobres 
representavam o avesso da norma material anunciada pela 
CMNP.  
 

O mesmo autor, recorrendo aos historiadores TOMAZZI 

(1989), MOTA (1996) e GONÇALVES (1996) evidencia que, já naquele 

momento, existia, por parte das elites locais, reivindicações solicitando a 

criação de instituições para o confinamento dos “desclassificados” e 

“desajustados” de toda espécie, que poluíam a imagem da cidade. 

Campos (2001) explica que no bojo desta trama se construiu em 

Maringá, em 1962, um local específico para o “controle” dos “insanos” e 

“delinquentes”: o Sanatório Maringá. Destacamos. seguindo as publicações 

da época e o bonde da história, que essa instituição foi criada para abrigar 

homens e mulheres considerados no discurso oficial como contestadores da 

ordem, marginais perigosos, invariavelmente desqualificados para o trabalho 

e a convivência social, pois não conseguiam acessar os valores e práticas 

considerados ideais pelos padrões da cidade.  

Desse modo, o Hospital Psiquiátrico de Maringá, como todos os outros, 

veio se somar a outras instituições de repressão e controle social 

destinadas a disciplinar a mão de obra excedente, a mão de obra fabril, a 

pobreza, a reprodução da raça negra e a ativa e rebelde pretensão do 

livre-arbítrio humano de desqualificar os valores morais e sociais 

dominantes no tocante ao padrão de conduta sexual, ao gênero, à opção 

política e ideológica, etc. 

Esses aspectos são fundamentais para se compreender a parceria 

entre o poder público e o Hospital Psiquiátrico, uma instituição privada que 

parece ainda ocupar no imaginário social quase um “papel” de “salvador da 

Pátria”. Nas cenas e em falas avulsas circulantes entre alguns profissionais 

foram registrados alguns discursos que defendem e justificam o Hospital 

Psiquiátrico como necessário e como componente indispensável da rede de 

saúde mental, não podendo ser esquecido, pois, afinal, “é o precursor da 
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saúde mental no município”. Tanto assim é que em todas as feiras alusivas 

aos eventos de saúde mental, inclusive, no dia 18 de maio, “Dia Nacional da 

Luta Antimanicomial”, no dia 10 de outubro, “Dia Nacional de Saúde Mental”, 

essa instituição participa, com lugar, vez e voz, nos stands, no palco, etc. 

Para ilustrar essa parceria, seja por falta de informação seja por 

manobra de “conformação”, como é público, no dia 24/09/2012, em 

comemoração dos 50 anos do Hospital Psiquiátrico de Maringá, o prefeito 

daquela gestão compareceu, abrindo o evento com as seguintes palavras:  

 

Estamos aqui para comemorar os 50 anos de uma das 
instituições mais respeitadas de Maringá e que é referência no 
tratamento humanizado para o Paraná, e também, agradecer 
pelo excelente serviço prestado a comunidade. Considerando 
que os problemas de saúde mental é um dos que mais cresce 
no mundo atual, o Hospital Psiquiátrico é uma instituição que 
deve ser respeitada por cuidar destas pessoas, 
restabelecendo-lhes a saúde mental. Por isso é uma satisfação 
muito grande para nós, estarmos aqui para prestigiar este 
evento (MARINGÁ. Assessoria de Comunicação/PMM, 2012).  

 

Trazendo para a cena fatos e atos como esses, percebemos a 

profunda imbricação do Hospital Psiquiátrico com o poder municipal e a 

sintonia com a rede de atenção psicossocial, para mostrar que, ao 

conviver com uma situação de parceria tão amigável e conciliatória, é 

muito grande o risco de, gradativamente, trabalhadores e gestores serem 

cooptados e confundidos quanto ao caminho a ser construído num 

modelo de atenção psicossocial, concebendo que esse modelo pode, sim, 

adaptar-se ao modelo manicomial.  

 

6.1.2 Ressonâncias nos saberes/fazeres dos trabalhadores: em 

(des)conformidade com a norma 

 

Neste sentido analisamos como uma rede de significados concretos 

vai sutilmente capturando o próprio pensar de alguns trabalhadores, 

alguns do CAPS ou de outros espaços em que se discute saúde mental 

no município investigado, que passam a defender, dentro de um discurso 

psicossocial, o Hospital Psiquiátrico como componente da rede: “Gente, 

ainda que houve muitos avanços em termos da reforma psiquiátrica neste 
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tempo todo, não podemos negar que o HP é necessário. Não dá pra 

imaginar o funcionamento da rede sem ele. Veja bem, ele é estruturante 

no funcionamento da nossa rede! Não dá pra questionar esse fato.”; “O 

CAPS é um equipamento fantástico, mas pra funcionar precisa do HP”; 

“Não adianta, há uma concordância de que a pessoa em surto só melhora 

se internada, o que nós podemos dizer?... Dentro de nossas 

possibilidades, é o caminho que temos, e ainda que não concordemos, 

sabemos que as pessoas aqui do CAPS que são internadas, voltam 

totalmente retrocedidas, embotadas, dopadas. Não adianta lutar contra 

isso, porque essa cultura está incrustada no funcionamento da nossa 

rede”; “Parece que existe um grupo convencido e que quer provar que o 

HP é necessário e sem ele não dá pra ficar... e até nós profissionais, se 

não tomarmos cuidado, acabamos acreditando nisso”; “no Estado do 

Paraná a coisa é diferente: o HP faz parte sim da nossa rede” ; “ Vocês da 

universidade fazem ideologia, nós que trabalhamos aqui no dia a dia é 

que sabemos o quanto o HP é necessário. 

É o risco de reproduzir um discurso que vai gradativamente 

alienando o trabalhador do seu próprio ”comprometimento” como sujeito 

no processo de desconstrução do aparato manicomial, o que expressa 

essa fala: “Sou contra o HP. ... mas aqui em Maringá houve muito 

mudança, o HP está humanizado. Na verdade, não consigo ver muita 

diferença entre o CAPS e o HP, as atividades são bem semelhantes e o 

diálogo entre essas duas instituições é necessário”. 

O que podemos perceber é que a cultura de “cumplicidade” entre a 

sociedade, o Hospital Psiquiátrico e a gestão municipal, somada à falta de 

qualquer mobilização social que faça o movimento de resistência ao 

instituído, favorece a perpetuação da dimensão subjetiva da loucura e do 

lugar do “louco” no município, a qual, por sua vez, somada à formação 

precária dos trabalhadores em políticas públicas nas diferentes 

graduações e especialidades em saúde, à falta de capacitação e o 

despreparo profissional dentro de uma abordagem de atenção 

psicossocial, empurra alguns trabalhadores para um embotamento de 

consciência sobre seu fazer dentro de um CAPS, fechando os horizontes 

e levando muitos a perder a capacidade de luta e a reproduzir um 
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discurso que justifica a lógica manicomial: “Não podemos ignorar a 

especificidade do doente mental, ele dá trabalho, exige um outro tipo de 

atendimento. Então eu até compreendo a resistência dos hospitais gerais 

...É difícil pensar neles internados em leitos comuns, não cabe, não dá 

pra imaginar um doente mental dividindo um quarto com hipertenso, por 

exemplo”; “Sei que eles precisam ser incluídos, mas a inclusão tem seus 

limites, não dá pra viver de ideologia. Fazer lei talvez seja o mais fácil, 

mas a prática revela que não adianta ficarmos pintando de cor de rosa, 

uma tela que é negra”.  

Essas falas denotam as acepções implícitas sobre a loucura, 

centradas na doença, no transtorno mental que precisa ser tratado de 

modo diferenciado, dentro de um outro contexto, separado das “doenças 

normais. 

Discursos como esses se mesclam entre os profissionais que atuam 

nos CAPSs, numa defesa declarada ou sutil do HP, portanto, são esses 

mesmos significados que, descontextualizados dos ideários da reforma 

psiquiátrica, vão (des)orientar a postura do profissional em relação ao 

doente mental. Esse profissional vai expressar, tanto pela fala quanto 

pelos seus fazeres, sua concepção sobre a loucura e o modo como deve 

ser tratada. 

Ilustramos com as falas a seguir como tal concepção se expressa 

em comentários casuais pronunciados e em tom “suave” e de brincadeira, 

mas um tom de ameaça, revelando de que lado está o poder: “F., você tá 

muito bocudinho, já, já te internamos”; “O único jeito pra aquele ali é a 

internação”; “Eu fico me segurando pra não chamar o SAMU, porque olha 

o jeito dele, ele precisa ser internado”; Ah, meu Deus, só a doutora pra 

dar um jeito em você. O jeito é aumentar a dose do medicamento pra te 

aquietar”. Outras vozes mostram descrença na capacidade dos usuários 

do CAPS: “Aqui me sinto trabalhando numa creche de adultos. Essas 

pessoas não têm cura, aqui a gente cuida, digamos, pra manter a vida 

deles. Que projetos essas pessoas podem ter? Não sabem nem o que 
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pensam nem o que falam, ainda falam que eles têm direito de ter filhos. 

Como? Tá provado que só vão gerar doentes mentais.”48 

Como entende Daúd Junior,  

 

“[...] há uma captura e proscrição permanentes de sujeitos e de 
seus discursos, cuja reelaboração pela institucionalidade 
interfere na intencionalidade de quem fala, ou seja, a 
acomodação pela captura entre o sujeito e a instituição 
desarticula o caráter transformador do discurso e da prática 
desde o próprio sujeito[...].” (2011, p. 94). 

 

Falar nos sentidos da loucura implica em desvelar aspectos que 

evidenciam as incongruências e contradições que impõem aos 

trabalhadores o papel de reprodutores de relações sociais que querem 

transformar. Assim se mesclam no cotidiano do CAPS, como pudemos 

observar nas narrativas do cotidiano (Capítulo 6º), saberes/fazeres que 

expressam a enorme criatividade inventividade de alguns profissionais 

que têm clareza quanto à “sua missão” no novo cenário da saúde mental, 

e em contrapartida, neste mesmo contexto se convive com profissionais 

que, tendo toda sua formação de trabalho em saúde mental dentro do HP, 

tanto reproduzem, sem perceber, e concebem o CAPS como um 

extensão do HP - não somente enquanto espaço físico, mas também 

enquanto espaço de exercício de seus saberes/fazeres, prosseguem no 

mesmo continuum na percepção e no trato com a loucura -, quanto 

capturam, nessa corrente reprodutiva, aqueles profissionais que chegam 

ao CAPS sem nenhuma capacitação sobre a reforma psiquiátrica. Isto 

produz uma desarticulação do coletivo, bloqueando as possibilidades de 

transformação. 

Por outro lado, na contramão desta “subjetividade manicomial”, há 

um grupo de trabalhadores que combate e resiste a essa concepção, por 

entender de modo diferenciado seus fazeres, constituindo outros sentidos 

para seu trabalho. Uma fala expressa muito bem o que esses 

trabalhadores entendem por “estar na contramão”: “Aqui subimos o rio 

sem remo; aliás, os remos são nossas próprias mãos”. 

                                                           
48

 Isso é Eugenismo como referido pela organizadora Maria Lúcia Boarini na obra Raça, 
Higiene Social e Nação Forte. Maringá: Eduem, 2011. 252p. 
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Isto significa que há um árduo trabalho para sustentar, tanto no 

plano do discurso quanto no das práticas, os pressupostos da atenção 

psicossocial. Essa sustentação passa por um alto nível de 

comprometimento, perseverança e desgaste do profissional engajado 

nesta luta para tentar imprimir nas mentes e nos corações um novo olhar 

sobre essas pessoas em profundo sofrimento psíquico e um novo modo 

de construir processos de trabalho que rompam com a lógica manicomial. 

Nesse processo eles repetem, como num ritornelo, as mesmas 

“notas” para tentar engatar alguma reflexão: “Pessoal, temos que 

entender que o CAPS é outro lugar. Aqui nós precisamos esquecer a 

rotina rígida que é característica do HP. Às vezes fico tão chateada, 

porque vejo que no jeito de olhar, de falar, muitas vezes estamos 

expressando autoridade, impondo, demarcando que eles, como 

incapazes, têm que se submeter a nós. Veja, o CAPS é um espaço em 

primeiro lugar de atenção e acolhimento, de escuta, de atenção, de 

vínculo, de resgate da cidadania; se não tivermos isso, como vamos 

resgatar essa pessoa, ensiná-las a desejar, a querer? Elas foram tão 

despossuídas de si, que não sabem nem sequer ousar querer. Contudo 

como trazer isso pra prática, como fazer isso acontecer, se não contamos 

com uma equipe que não pensa desta maneira? Se este processo não 

começar por nós, ...é difícil, porque a sociedade envolve o mundo lá fora 

e nós mesmos, e se nós, que somos profissionais de saúde mental, não 

tivermos clareza do que fazemos e para onde queremos remar, como que 

as pessoas lá fora vão mudar essa concepção que reduz a pessoa em 

sofrimento psíquico a uma doença?” 

Queremos ainda retomar a frase acima “Aqui subimos o rio sem 

remo; aliás, os remos são nossas próprias mãos”, para mostrar que 

profissionais como esses mantêm uma atitude de reflexão neste processo 

de construir trabalho no CAPS, na luta por resistir a um agir manicomial e 

criar outras possibilidades: “Professora, vem cá...Olhe bem! O que você 

vê? Alguns participam de oficinas, outros se destacam. É incrível 

acompanhar com o pouco que fazemos o desenvolvimento deles, mas, 

aqui também temos pessoas, como aquela que fica o dia inteiro 

perambulando sem sentido, porque não se encaixam naquilo que 
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oferecemos. Percebe? ... Ainda que queiramos negar, existe um perfi, que 

define uma preferência, se é paciente do HP e do CAPS, por exemplo: se 

a pessoa que passa pela abordagem demonstrar que sabe fazer coisas, 

isto é, é ativo, pode se encaixar nas oficinas que oferecemos, ele é do 

CAPS; contudo, se está bastante comprometido, uma família complicada 

que não pode trazer... que a gente fareja que vai dar problemas, existe 

quase que uma concordância de que essa pessoa não é paciente pro 

CAPS. Agora eu me pergunto: não é um centro de atenção psicossocial? 

Meu Deus! Que atenção estamos dando para essas pessoas? Que 

inclusão estamos fazendo? Incluímos nas nossas oficinas aqueles que 

não dão trabalho, têm habilidades, etc., e esses que, no seu sofrimento, 

não conseguem participar de nada? Nós os largamos ele de lado, porque 

ele é paciente do HP?. Enfim eu me ponho a pensar: que atenção é 

essa? 

Então, na contramão existem algumas vozes que ressoam para 

pensar o sentido do serviço, das suas ações, tentando fugir de algumas 

questões que vão produzindo aquilo que Daúd Junior (2011) chama de 

capsização, na sua tênue separação com o manicômio, mesclando ações 

que revelam como driblam, na prática, as normas que ainda sustentam o 

CAPS como um lugar de segregação. 

Por exemplo, explicam como fora do muro e do portão trancado com 

corrente e cadeado esse serviço funciona na modalidade porta aberta: 

“Ainda que tenhamos muitas dificuldades, este serviço é porta aberta, 

mesmo tendo um cadeado no portão, porque ser porta aberta significa ser 

atendido quando busca atendimento, e isso nós fazemos. Ser porta 

aberta significa acolher a pessoa tal como ela está, em seu delírio. Então 

o CAPS precisa ser este lugar onde o paciente vai ser respeitado na sua 

diferença; vai ser ouvido, vai aprender a querer, porque a sociedade, os 

aparatos do poder foram tirando dessas pessoas tudo; elas perderam até 

mesmo o direito de viver, de ser gente, e foram transformadas só numa 

doença. E a gente faz o possível para implantar isso aqui dentro. Mas é 

uma luta solitária e difícil, porque cada um faz à sua maneira, além de 

nesta cidade reinar uma política tão contrária a tudo isso, que aqui, se nós 

queremos construir um trabalho que de fato valorize a pessoa em 
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sofrimento, temos que ir na contramão, ir driblando e inventando, sob a 

reprovação de alguns colegas, sem condições materiais, financeiras, sem 

apoio da gestão”. 

Observa-se que ao significar o CAPS, mais do que uma abreviatura, 

como um centro de atenção psicossocial, esse grupo de trabalhadoras 

imprime um outro sentido a seus fazeres, entendendo a atenção, o 

acolhimento, a escuta e o respeito como atividades que criam uma outra 

instância de significação para suas práticas. 

Embora contemos com profissionais com uma visão clara do modelo 

de atenção psicossocial, que os leva a sustentar uma crítica ao aparato 

manicomial, torna-se importante demarcar que a luta diária travada por 

esses profissionais é atravessada por um discurso em que se concebe a 

loucura como doença, como anormalidade, e o doente mental como 

incapaz, como desqualificado para a vida social. 

Nos eventos alusivos à saúde mental realizados na cidade as 

autoridades, em discursos acalorados e cheios de “boas intenções”, 

afirmam: “A prioridade do nosso governo é a saúde mental, tanto que 

Maringá é apontado como centro de excelência, e vamos nos empenhar 

em tornar isso, cada vez mais, uma realidade no nosso município, pelo 

trabalho que desenvolveremos no nosso Centro integrado de Saúde 

Mental, que será um modelo para o Paraná e para o Brasil” (discurso do 

secretário municipal da Saúde, proferido em 18/05/2012). Essas 

autoridades tentam mostrar um tom de compatibilidade com a reforma 

psiquiátrica, mas ao olharmos para os blocos de concreto que se erguem 

a cada dia, dando forma ao que será esse “centro de excelência”, os 

paradoxos são visíveis a olho nu. Realizam no plano do concreto o modo 

como o município pensou, planejou e definiu os equipamentos de saúde 

mental e o lugar que a loucura e as pessoas em sofrimento psíquico 

devem ocupar no espaço da cidade, como veremos a seguir.  
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6.1.3 A materialização da dimensão subjetiva da loucura no espaço 

urbano: a reprodução do não-lugar do louco no espaço da cidade

  

Considerando a indissociabilidade entre objetividade e subjetividade 

na abordagem sócio-histórica, demonstramos como o plano da 

objetividade expressa a subjetividade, e vice-versa, pela análise das 

próprias condições materiais que se apresentam. Utilizamos como 

argumento para essa análise como o campo dos significados se inscreve 

no tecido social, determinando os sentidos para muitas ações. 

Embora o município de Maringá apareça acima da média nacional 

de 7,6 (BRASIL, Ministério da Saúde, 2012) e seja referida como centro 

de referência em saúde mental do estado, destacando-se por seus 

projetos na captação de recursos financeiros investidos na implantação 

dos serviços. Na realidade, o que isso significa?  

Pudemos constatar, nos muitos discursos e ações desenvolvidas, 

que a visão ainda predominante no município, entre os gestores e donos 

do poder, é uma visão manicomial. Tanto assim é que, contrariando os 

princípios da Reforma Psiquiátrica, da lógica do território e dos princípios 

de inclusão e de cidadania, os CAPSs que hoje ocupam lugares diversos 

na cidade, serão todos realocados e reunidos em um único espaço, em 

um Centro integrado de Saúde Mental (CISM) (Figura 8, p. 148). 

Os prédios estão em fase de construção e serão ocupados, 

respectivamente, pelo CISAM, CAPS II, CAPS ad e CAPSi49, um ao lado 

do outro, sendo que o e os demais serão inaugurados até julho de 2014.  

Há uma defesa acalorada, entre alguns profissionais que integram a 

rede, os quais, talvez pela imensa complexidade com que convivem no 

seu dia a dia, somado ao sofrimento diante de tantos impasses, pela 

sobrecarga de trabalho, pela pressão por respostas e tantas outras 

razões vão, gradativamente, sendo assujeitados pelo sistema e perdendo 

sua capacidade de crítica. De modo que, à menor indagação sobre esse 

“novo” lugar para “os loucos e a loucura”, a pronta defesa se manifesta: 

“Professora, você não sabe o que passamos, dependendo de prédios 

                                                           
49

 CAPSi já funciona neste local. 
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alugados, sem acomodações próprias. Agora teremos sede própria e 

espaço para as atividades que precisam ser realizadas e isso não vai 

inviabilizar o trabalho dos CAPSs, mas viabilizar a integração entre os 

vários serviços”. “Os problemas que enfrentamos em cada CAPS serão os 

mesmos que teremos lá, a distância não será problema”; “Lá poderemos 

operacionalizar o conceito de rede”. 

Tais afirmações causam estranheza e inquietação, sentimentos que 

poderiam nos levar a “taxar” tais profissionais que partem em defesa 

deste centro como “manicomiais”; mas é importante percebermos quão 

importante é o papel desempenhado pela dimensão da loucura neste 

território para a produção de subjetividades dos próprios trabalhadores. A 

isto se associa ainda a precariedade da formação profissional, que 

produz, por falta de crítica, profissionais sem qualquer possibilidade de 

resistir e fazer enfrentamentos em tais contextos. 

O que desejamos destacar é que este projeto, além de expressar, 

em todas as suas dimensões, a concepção da loucura predominante no 

município, denota que, na contramão da orientação da Política Nacional 

de Saúde Mental, reproduz-se a mesma política higienista - caracterizada 

pela lógica de exclusão - de século atrás. 

Prosseguindo nesta reflexão, observemos atentamente algumas 

“curiosidades” sobre este CISM: 

 Está localizado no bairro chamado Santa Felicidade, um dos 

mais pobres da cidade e afamado como bairro violento e 

ponto de tráfico de drogas. Deste lugar se visualiza a cidade 

ao longe. O “muro” branco delimita o espaço em que estão 

sendo construídos os prédios. 
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Figura 10 - Perspectiva do canteiro  

de obras do CSM em relação à cidade. 

 

 

 Está localizado no extremo da Zona Sul da cidade, sendo 

que a maior parte da população maringaense reside na 

Zona Norte, motivo pelo qual é nesta zona que se concentra 

o maior número de unidades básicas, conforme mostra o 

mapa a seguir. 
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Figura 11 - Mapa de Maringá, com a localização das 28 UBS e o CISM. 

 

 A justificativa para a escolha do lugar é a especulação 

imobiliária, pois a área escolhida para a construção do CISM 

é um terreno de fundo de vale, portanto, de baixo valor 

especulativo - como mostra a figura a abaixo: 

 

 

Figura 12 - Vista aérea da localização do terreno ocupado pelo CISM. 

 

CISM 
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 A justificativa dos políticos, segundo depoimento de alguns 

trabalhadores: “é que este local foi escolhido para beneficiar 

os pobres, visto que este é o bairro referido como o mais 

pobre da cidade, e por esta condição, provavelmente, essas 

pessoas serão as que mais farão uso deste tipo de serviço”. 

Esse tipo de discurso parece demonstrar uma positividade 

ao trazer a preocupação com o pobre, e também desvela o 

equívoco de associar o adoecimento com a vulnerabilidade 

social em que vivem os supostos “desfavorecidos”. 

 Outro motivo alegado, relacionado ao anterior, é que esse 

lugar foi escolhido para facilitar o acesso àqueles que se 

utilizam do serviço. Profunda contradição, pois, a maioria da 

população maringaense reside na Zona Norte da cidade e 

dependerá do transporte urbano para sua locomoção, 

quando não há ainda uma política clara sobre a concessão 

ou não do recurso do “vale transporte” aos usuários dos 

CAPS. 

 

Assim, são várias as questões postas para se pensar que rumo 

tomará a “consolidação” da rede de atenção psicossocial neste contexto, 

em sua especificidade. 

Como registramos, nos discursos do cotidiano, as falas de alguns 

trabalhadores ligados direta ou indiretamente com a saúde mental nos 

chamaram a atenção ao se referirem a esse Complexo e ao modo como o 

interpretam: [...] mas vai ser bem melhor assim, porque, com todos os 

serviços uma ao lado do outro, certamente vai ser mais fácil pensarmos 

em redes, na integração entre os serviços, então tem o lado bom”; (...) “e 

não adianta vocês começarem a fazer ideologia (referindo-se à 

Universidade), porque lá não vai mudar nada, o atendimento vai continuar 

o mesmo; as mesmas dificuldades que os pacientes têm hoje para chegar 

ao serviço, serão as mesmas lá”; “(...) ainda que não seja o que é 

necessário, não há o que fazer, porque são os que mandam que 

decidem”. 
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O que significa esse tipo de defesa vinda dos próprios profissionais? 

Falta de informações/formação mínimas sobre a proposta 

antimanicomial? Visão psicossocial? Falta de compreensão dos princípios 

que embasaram a reforma psiquiátrica brasileira? Resiliência? Estratégia 

de sobrevivência para manutenção do emprego?  

Enfim, as questões são muitas, e sem qualquer intenção de culpar o 

trabalhador, o fato que nos perturba é: se os trabalhadores ocupam papel 

central no processo de construção no modelo de atenção psicossocial, 

como lidar com tamanha incompatibilidade? 

De outro lado, outros trabalhadores mostram-se desinformados 

sobre de que lugar ou de quem partiu a ideia deste complexo: “Até hoje 

não sabemos de quem foi esta determinação de juntar tudo no mesmo 

lugar e a escolha da localização [...]”. 

Com respeito a esta última fala, quando, no discurso do Secretário 

da Saúde pronunciado no evento comemorativo de 18 de maio - data em 

que se celebra a luta antimanicomial -, diante da plateia e das autoridades 

presentes, inclusive do assessor do Ministério da saúde, o CISM foi 

mencionado como “entidade” que encarna e representa o avanço e a 

conquista do campo da saúde mental no município, aos trabalhadores 

presentes foi endereçada a seguinte fala: “Neste complexo os 

trabalhadores participaram de cada etapa do seu planejamento e do 

desenho arquitetônico, de modo que não terão direito a qualquer 

reclamação quanto às novas instalações, pois participaram ativamente de 

cada etapa do projeto do complexo de saúde mental, definindo como 

seria cada espaço, a disposição de salas e área externa”. 

Não obstante, quando indagados pela pesquisadora sobre o 

complexo, os trabalhadores responderam unanimemente que “nunca 

sequer viram a planta deste projeto”. Outras falas se somam: “O curioso, 

é que tudo isto aqui foi aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde!”. 

Essas considerações evidenciam os paradoxos e embates presentes 

neste campo, em que os trabalhadores são colocados no centro dessa 

trama e solicitados a se posicionar, porém convivem com mecanismos de 

gestão que os colocam “fora” de qualquer processo decisório, sendo 

desconsiderados como sujeitos de todo esse processo. 
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Retomando a questão posta em análise, ou seja, como numa cidade 

planejada constatamos que o desenho arquitetônico traz não só a 

delimitação do espaço e do lugar que deve ser ocupado por cada coisa, 

mas também a determinação do lugar que deve ser ocupado pelas 

pessoas de acordo com sua classe social e outras especificidades. 

Ademais, há o agravante de que, se essas pessoas fugirem da “norma” e 

do “padrão de normalidade”, desvirtuando a imagem da “bela cidade”, 

como é o caso das pessoas com transtorno mental, elas ficam “sem lugar” 

no espaço de circulação da cidade.  

Desse modo verificamos que as concepções enraizadas sobre a 

loucura reproduzem, no plano concreto, o lugar do louco, dos insanos e 

dos drogaditos colocando-os “fora da cidade”, e no plano do simbólico, 

fica evidenciado o seu “não-lugar”, como aqueles que, “fora da vista”, 

continuarão esquecidos pela comunidade. 

Para complementar a sucessão de eventos, em que se reforça a 

dimensão subjetiva da loucura, presente em tal contexto, também já foi 

aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde e está incluído no Plano 

Municipal 2014-2017 (p. 39) um projeto que prevê “Construir o 

Condomínio Residencial Terapêutico para proporcionar sede própria às 

Residências Terapêuticas, até 2017” (p. 39), reunindo, assim, todas as 

residências em um único local, próximo ao CISM.  

Que podemos dizer diante de todos esses aspectos trazidos pela 

análise? Que tanto o CISM quanto o condomínio de RTs - ultrapassando 

as intenções de Simão Bacamarte na obra “O Alienista”, de Machado de 

Assis, publicada em 1907, em que, com o apoio das autoridades locais e 

cientistas, fundou-se a “Casa Verde” como “casa dos loucos” -, parecem 

ter inspirado em Maringá o mesmo espírito: construir um empreendimento 

para, distorcendo completamente os princípios da Política Nacional de 

Saúde mental, construir a “Vila Verde”, a “Vila dos loucos”, e ainda, para 

quem vê de longe, apontar “Maringá como centro de excelência em saúde 

mental do Estado do Paraná”. 

Ademais, a obra “O Alienista” também nos deixa importantes 

reflexões, pois o próprio povo começa a questionar o estatuto da loucura, 

e ao longo do tempo, Simão Bacamarte, ao se deparar cotidianamente 
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com o universo do que chama “loucura”, adota critérios inversos para 

caracterizar a loucura, e os loucos passam a ser os leais, os justos, os 

detentores do poder e os homens honestos, que fazem tudo pelo “bem” 

do povo. 

Tomamos essa comparação para dizer que, apesar de a situação do 

contexto político e ideológico que constitui a dimensão subjetiva da 

loucura nesta cidade se apresentar dessa maneira, o caminho que ora se 

apresenta na análise é que neste contexto a reforma psiquiátrica, 

enquanto movimento social, ainda não aconteceu, restringindo-se apenas 

à implantação de CAPSs. A reforma psiquiátrica, enquanto processo 

social de mudança de paradigmas, ainda é acenada de longe, por conta 

da profunda implicação da dimensão da loucura presente no contexto 

social, e naturalizada pelo poder fortemente instituído da iniciativa privada 

da classe dominante e pelo desenho de cidade planejada, de modo que 

os problemas da ordem do social, do público, são como que varridos do 

imaginário de seus habitantes.  

Na nossa leitura, a possibilidade acenada para mudança num 

contexto como esse está intimamente ligado à dimensão sociocultural - 

segundo nos aponta Amarante (2009) -, como um conjunto amplo de 

iniciativas para a transformação do imaginário sobre a loucura. Isto inclui 

trabalhadores, Instituições de ensino, sindicatos, associações, imprensa e 

outros setores que possam se agregar na luta por esse desmonte 

institucional, pois a reforma psiquiátrica não significa apenas a superação 

do hospital psiquiátrico por um novo modelo assistencial, mas pretende ir 

além dos espaços de tratamento, para implicar toda a sociedade nas 

questões que dizem respeito à loucura. Para tanto, “é preciso transportar 

a loucura para fora dos muros institucionais, promovendo mudanças no 

interior da sociedade, revendo valores e crenças excludentes e 

estigmatizantes” (AMARANTE, 2003, p. 69). 

No conjunto desta análise consideramos que a situação deste 

município passa necessariamente pela construção de um processo de 

“desalienação coletiva”, com um amplo programa de divulgação sobre o 

tema da loucura, informando a população sobre o que temos e o que 

queremos para que, nesta direção, talvez nasça alguma possibilidade de 
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mobilização social, que dentre todas outras questões que fazem o povo 

calar-se, traga também para a discussão pública a saúde mental, já que 

esta é apontada como uma das cinco prioridades do atual governo. 

Da onde surge essa esperança? Do que vimos acontecendo no 

trabalho em ato e ouvimos de um grupo pequeno de trabalhadores que 

resistem, que, para além da razão, colocados não no centro do furacão - 

que é lugar de absoluto silêncio -, mas no gira-gira em todas as direções, 

lutam em busca de saída de um sistema que valoriza a reprodução, 

buscando construção de redes - redes de pessoas de fato -, que saiam 

dos desenhos e formalidades herdados da burocratização das relações. 

Destarte, romper com o instituído, com a capsização, com a 

manicomialização, como expõem alguns trabalhadores ao pensarem a 

mudança dos CAPS para o CISM, implica visualizar os desafios que se 

apresentam: “Temos que ter braços elásticos para atravessar os muros e 

ir pra fora, nos diferentes espaços, com um intenso trabalho com as 

UBSs, com a comunidade, levar os CAPS pra fora, envolvendo familiares, 

sociedade, e com ajuda das universidades, dos meios de comunicação 

precisamos pensar em mudar a cabeça do povo, para que eles nos 

ajudem a sair deste não-lugar, senão nos tornaremos prisioneiros deste 

espaço”. Outros argumentam: “Se olharmos para os obstáculos 

desistimos, pois se hoje não conseguimos sair do CAPS - uma porque 

não temos condições de trabalho, autonomia e flexibilidade de horário 

para ir e vir, e outra que parece que criamos, ou foi criado uma lógica de 

que, como somos porta aberta -, as pessoas têm que vir até nós, se não 

procuram não é problema nosso. Agora imagine tudo isso naquela 

distância! Tem que ser utópico mesmo pra continuar”. 

Falas como essa criam sentido para prosseguir nessa luta, que hoje 

ainda é muito solitária e se resume a um grupo pequeno de 

trabalhadores, mas se a estes se somar um amplo processo de 

divulgação sobre o que é a reforma psiquiátrica, em diferentes espaços - 

nas escolas, nas empresas, nas universidades, nos currículos das 

graduações sobre essa temática - quem sabe, ainda que com todas as 

amarras da história, consigamos “frear o bonde” e construir outras rotas, e 

- como nos fala outra trabalhadora - “quem sabe pela pressão externa, 
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juntando como a conscientização interna”, não consigamos transformar 

este complexo de saúde mental, numa experiência como de Trieste, na 

Itália, pela desconstrução de dentro da própria instituição. Sei que isso é 

um sonho, porque não depende da vontade de alguns, mas sabe, 

professora, às vezes tenho impressão que se daqui de dentro a gente 

pudesse contar com algum apoio lá de fora, para começarmos do começo 

discutindo e infundindo em nós trabalhadores, nos cursos de graduação, 

os princípios da Reforma Psiquiátrica, quem sabe não conseguiríamos 

pensar em saídas para a desconstrução do manicômio”. 

Como nos ajuda a refletir Fernanda Nicácio, ao pensar o desafio do 

processo de desinstitucionalização,  

 

(...) é uma ação concreta, cotidiana de trabalhar com o 
manicômio real, o manicômio imaginário, o sentido 
paradigmático desta instituição e no interior desta ação 
produzir novas instituições. Essa forma de agir, no intenso 
movimento dialético entre o particular e o geral, de trabalhar 
com a resistência e criar uma possibilidade concreta gera 
crises, contradições, alianças, encontros e desencontros; não é 
possível fazer um enquadramento preciso, definido porque 
mudam as estruturas, o que necessariamente acontece em 
conjunto com a mudança dos sujeitos e de suas culturas” 
(NICÁCIO, 1989, p. 92). 

 

Ao nos depararmos com um contexto sócio-histórico profundamente 

imbricado com a lógica manicomial, constatamos que esses são os 

desafios postos aos trabalhadores comprometidos com uma visão 

psicossocial, pois, para romper a distância que separa os “normais” dos 

“anormais”, legitimada pela sociedade e delimitada pelo espaço urbano, 

estes terão que ser verdadeiros disparadores de ações que interpenetram 

o tecido social, irradiando movimentos que criem outros espaços na 

comunidade 

Para concluir este núcleo de análise, destacamos que esta realidade 

não se constitui uma situação exclusiva do município de Maringá, mas 

podem subsidiar a produção de reflexões e críticas que levem a reflexão 

sobre como as políticas públicas, ao passarem pelo crivo dos estados e 

municípios, tomam contornos diversos, aparências que conformam ou 

deformam aquilo que foi prenunciado na legislação vigente - neste caso, a 

Lei nº. 10.216/2001 - e que vem, nas práticas dos serviços, produzir 
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profundas contradições e paradoxos, colocando os trabalhadores 

engajados na luta pela desconstrução do aparato manicomial na 

encruzilhada da loucura, e os desinformados ou formatados dentro dos 

princípios manicomiais, no cômodo lugar de apenas reproduzir em novos 

espaços as velhas práticas. 

 

6.2 Sentidos da inserção no trabalho num CAPS: entre a formação e 

a conformação do trabalhador 

 

Esse núcleo reúne em si os sentidos/significados que transitam entre 

os trabalhadores do CAPS investigado, referentes ao processo de 

inserção no trabalho, o qual expõe alguns paradoxos intimamente 

relacionados com o tema da formação, capacitação, educação 

permanente e continuada no trabalho: teoria x prática x serviços; 

formação x atuação profissional; preparo x despreparo para o trabalho; 

capacitação x conformação ao trabalho; educação x adaptação ao 

trabalho. 

Esses paradoxos, que de forma explícita ou implícita, já são 

apontados e discutidos por alguns autores (SCARCELLI, 1998; 

RAMMINGER (2005); LANCETTI, 2010; AMARANTE, 2008; AMARANTE, 

2010; OLIVEIRA, 2010), os quais, ao considerarem a inserção dos 

trabalhadores neste campo da atenção psicossocial, afirmam que os 

desafios são muitos e de uma complexidade crescente, por se referirem a 

uma construção que segue na contramão do modelo hegemônico em 

todas as suas dimensões. 

Ao nos referirmos à inserção dos trabalhadores neste campo, 

deparamo-nos, em primeira instância, com o tema da 

formação/capacitação para o trabalho, numa reflexão que considera tanto 

a formação acadêmica dos profissionais da saúde quanto as políticas de 

capacitação e educação continuada na perspectiva do trabalho em saúde 

e na especificidade da atenção psicossocial. 

Ser contra-hegemônico, no campo da formação/capacitação na 

atenção psicossocial, significa 
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[...] caminhar no sentido oposto ao da dominação da 
experiência subjetiva pelos aparelhos do poder, sejam eles 
jurídicos, políticos, sociais ou científicos. Por isso é necessário 
reflexões que questionem os dispositivos e as estratégias de 
dominação, produzindo assim outros valores de subjetividade e 
outras visões de mundo. Por isso nosso investimento no 
surgimento de agentes sociais: os usuários, os familiares, os 
trabalhadores não reduzidos a técnicos, mas sujeitos. Dito de 
outra forma, a importância do surgimento de sujeitos coletivos 
conscientes e ativos, que resistam ao processo de anulação de 
suas identidades [...] (AMARANTE, 2008, p. 75). 

 

Por seu turno, afirma Rotelli: 

 

[...] saber que nos formar quer dizer resistir à ideologia 
dominante. Formar-nos e formar quer dizer exercitar 
continuamente um espírito crítico diante da ideologia 
dominante. A ideologia dominante deseja nos vender 
competências e quer roubar nossas capacidades. A ideologia 
dominante quer nos vender certas profissões e roubar nossa 
capacidade de viver [...] (2008, p. 46).  

 

Este é o desafio posto ao trabalho na atenção psicossocial: as 

competências “à venda” não cabem neste projeto de desconstrução do 

instituído, pois a formação neste campo se constitui num exercício 

indissociável da experimentação, do convívio, da troca entre sujeitos e 

situações reais e concretas do cotidiano de trabalho. 

Eis o que afirma Pasche e Passos (2012) ao considerar a formação 

na Política Nacional de Humanização: 

 

[...] é exatamente a qualidade e a intensidade desta troca que 
garante bons processos de formação. Troca pressupõe 
intercâmbio, significa levar e buscar conhecimentos, teorias e 
experimentações entre sujeitos. Experimentar não pressupõe, 
assim, saber antes. Se existe algum “saber antes”, como pré-
requisito da experiência, este saber seria a disposição subjetiva 
e política para produzir, na diferença com o outro, planos 
comuns, aquilo que permite a construção de compromisso e 
contrato entre sujeitos e coletivos (PASCHE, PASSOS, 2012, 
p. 68) 

  

Assim, trata-se de enfrentar e lidar no cotidiano com relações de 

poder, de trabalho e de afeto, que solicitam foco, clareza e 

posicionamento político dos trabalhadores, aspectos que estão 

profundamente imbricados com a formação e um projeto de inserção dos 
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trabalhadores que lhes dê clareza sobre este caminhar num contexto de 

hiper-complexidade.  

Trilhar este caminho na contramão do modelo hegemônico implica 

reconhecer, como dizia Basaglia (1985), “que não sabemos nada sobre a 

loucura”, pois aqueles que dizem saber sobre a loucura produziram o 

manicômio. Ora, se esse saber produziu a retirada das pessoas do corpo 

social, produziu exclusão social, segregação, isolamento, cronificação da 

doença etc; então, como pontua Rotelli (2010, p. 38), “nada deste saber 

pode ser utilizado”, senão prosseguiremos produzindo aquilo que 

queremos desconstruir. 

A nosso ver, essa “máxima” deve ser considerada em sua íntegra, 

mas com o cuidado de não servir de justificativa para o descaso e 

irresponsabilidade da gestão na falta de investimentos em políticas de 

formação e educação para o trabalho na atenção psicossocial, sobretudo 

porque entre o velho e o novo se interpõe uma lacuna que cria 

ambiguidades no campo da formação e educação para o trabalho no 

modelo de atenção psicossocial, pois na ausência de uma formação que 

contemple e inclua nas grades curriculares políticas públicas, 

particularmente a política pública da saúde mental, como lidar com esse 

descompasso da formação e necessidades dos serviços? Como lidar com 

a ausência, na esfera municipal, de políticas públicas que de fato 

considerem com seriedade a formação e educação para o trabalho em 

saúde mental? O que chamamos de programas de qualificação nos 

centros de formação profissional do município é compatível com a 

necessidade dos serviços? Pela importância e responsabilidade no 

processo de desconstrução de uma cultura manicomial, mais que 

habilitação de serviços, não seria de fundamental relevância o 

investimento real na formação de profissionais que tenham visão e 

clareza de suas responsabilidades e competências neste projeto em 

construção? 

O que queremos explicitar pela análise deste núcleo é que existe o 

perigo de se investir em estruturas arquitetônicas de serviços orientados 

por profissionais descontextualizados e despreparados para levar adiante 

a implementação dos ideários da reforma psiquiátrica brasileira, o que os 
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torna suscetíveis de se constituírem, em muitos contextos, em “massa de 

manobra” para a reprodução do velho pelo poder hegemônico. 

Prosseguimos então nos indagamos: embora “cada CAPS seja um 

CAPS”, como diz Ramminger (2009)50, ao longo destes 26 anos de 

CAPS51 já temos o acúmulo de muitos aprendizados que podem ser 

socializados e incluídos nos projetos que contemplam a formação 

profissional, os quais, sem “formatar”, podem servir como mapas de 

orientação.  

Acreditamos que o grande desafio está em como fazer com que 

esses “saberes” já construídos sejam compartilhados e “formalizados” 

como conhecimento, oferecendo não só “diretrizes” para as políticas 

públicas, mas também, parâmetros para fiscalização e acompanhamento 

da aplicação dessas políticas nos municípios, com vistas a dar 

sustentação ao processo de formação e educação permanente no 

trabalho. 

Esse tem se revelado um ponto frágil no processo de implementação 

dos serviços e da rede de atenção psicossocial. Concordamos com Rotelli 

(2008, p. 44) quando afirma que são os usuários os verdadeiros 

formadores, pois, partindo do princípio de que nada sabemos sobre a 

loucura, são eles que nos obrigam a permanentemente buscar novas 

estratégias e que “[...] no momento que aceitamos este papel de sermos 

formados por eles, então finalmente começamos a entender alguma coisa 

do que fazemos [...]. 

Não obstante, o que defendemos é que, se esta prática nos serviços 

significa prosseguir revirando esses contextos, na busca permanente por 

abrir nosso olhar e nossa mente ao novo, o processo de inserção do novo 

profissional no serviço exige que se lhe ofereça um conjunto de 

significados, como referenciais que possibilitem iluminar a trajetória, para 

que haja comprometimento e responsabilidade com a missão à qual o 

                                                           
50

 Título da tese de doutorado: “Cada Caps é um Caps”: a importância dos saberes 
investidos na atividade para o desenvolvimento do trabalho em saúde mental. Centro de 
Estudos da Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana, da Escola Nacional de Saúde 
Pública Sérgio Arouca, Rio de Janeiro, 2009 
51

 Inauguração do primeiro CAPS na cidade de São Paulo: CAPS Luís Cerqueira, 
conhecido como CAPS Itapeva. 
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serviço se propõe, e isto certamente passa pela articulação com as 

políticas de formação e educação permanente no setor público. 

Ainda que esta não seja uma necessidade exclusiva da saúde 

mental, como nos lembra Rollo (2007), reflete a falta de efetivação da 

política de “Recursos Humanos” no contexto do SUS. A inexistência, na 

administração pública, de estruturas modernas e competentes para lidar 

com tais questões, dificulta que políticas de valorização e saúde do 

servidor público sejam cumpridas na sua integralidade. Consideramos 

que, no contexto da atenção à saúde mental na perspectiva psicossocial, 

dada a complexidade do campo e as imensos desafios colocados ao 

desmonte de uma cultura secular sobre o louco e a loucura, é necessário 

que este tema da “formação no e para o trabalho em saúde mental”, 

ocupe papel de destaque na agenda da reforma psiquiátrica brasileira, 

pois, “não se ensina a andar se não se ensina a fazer caminhos, a 

construir percursos e trajetórias” (AMARANTE, 2010, p. 69).  

Defendemos também a formação como um processo permanente de 

educação na perspectiva cultural e epistemológica de Paulo Freire (1996), 

que não reduz a formação a simples treinamentos, participação em 

cursos, adestramento, capacitação, otimização de recursos humanos, ou 

simples transferências de conhecimentos, mas a entende como um 

processo de emancipação, criação de potências, de projetos, de 

perspectiva crítica. Daí a necessidade, como diz Amarante (2010) ao se 

referir à dimensão epistemológica, de que as novas políticas, os novos 

conceitos, a nova concepção de saúde mental, de loucura, de assistência, 

de cuidado sejam devidamente problematizados e conhecidos na 

formação acadêmica e nos serviços. Tanto assim é que, como 

mostraremos na análise deste núcleo, muitos dos problemas relatados 

pelos profissionais desde sua inserção no serviço estão relacionados ao 

desconhecimento dos princípios básicos do SUS, da reforma psiquiátrica, 

do CAPS, não tendo eles noção de como, historicamente, esse processo 

se constituiu, de como ele pode ser transformado e do seu próprio papel 

enquanto profissional deste campo.  

Ao longo da análise essas questões desvelam paradoxos e 

contradições entre o campo dos significados (o prescrito sobre a 
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necessidade de capacitação para o trabalho nos CAPS, referido nos 

principais documentos que orientam a Política Nacional de Saúde Mental, 

como apresentado no Capítulo 4º) e o campo dos sentidos produzidos 

pelos embates no processo de inserção do novo trabalhador no CAPS, 

representando o real no trabalho, pela perspectiva dos trabalhadores e da 

pesquisadora. 

Destacamos que a análise desenvolvida traz a intenção, não de 

apontar lacunas, faltas e falhas, mas de ser propositiva, de forma tal que 

a análise dos desafios em causa nos conduza de fato ao seu 

enfrentamento. 

 

6.2.1 Sentidos sobre esse “desconhecido lugar chamado CAPS” 

 

Após 26 anos da inauguração do primeiro CAPS e quase 13 anos da 

aprovação da Lei nº. 10.216/2001 e da edição da Portaria nº. 336/2002, 

que cria o CAPS como um dispositivo estratégico no contexto da 

mudança do modelo de cuidado em atenção psicossocial - norteada pela 

lógica da rede e do território -, por que, para nosso espanto, ao nos 

referirmos ao CAPS, ainda nos deparamos, na sociedade, nas 

universidades, nos cursos na área de ciências humanas biológicas e entre 

os profissionais da saúde, ainda nos deparamos com a pergunta: que 

lugar é esse?  

Na tentativa de refletir sobre essa indagação sobre o desconhecido 

lugar chamado “CAPS”, retomamos algumas particularidades do contexto 

desta pesquisa, para pensar nas dimensões subjetivas da realidade que 

atravessam esse processo de “transmissão” de informações que 

conformam ou deformam a compreensão do que seja um centro de 

atenção psicossocial e incidem diretamente sobre os saberes que vão se 

instituindo neste contexto.  

Constatamos que o desconhecimento deste “lugar” na realidade 

investigada está atrelado à dimensão subjetiva da loucura, como 

abordada no núcleo (1) – sentidos da loucura - que perpassa o tecido 

social desta realidade e produz um ocultamento em todos os campos 

(principalmente na mídia) sobre a Reforma Psiquiátrica e seus princípios. 
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Tanto que, na realidade do município, a habilitação dos CAPSs soou 

como eco do movimento da reforma psiquiátrica que acontecia em vários 

estados deste país, mobilizando alguns profissionais engajados na 

assistência em saúde mental nas UBSs e na gestão em saúde a se 

engajarem na luta pela reestruturação da assistência mental no município. 

Assim, não foi fruto do movimento de luta antimanicomial ou do 

movimento da reforma psiquiátrica local, embora estes certamente 

tenham produzido na sociedade ecos que sacudiram a comunidade que 

resultariam em mobilização e posicionamento político dos vários atores: 

usuários, familiares, trabalhadores, instituições formadoras e demais 

segmentos da sociedade. Não obstante, ainda que consideremos o 

esforço dos profissionais envolvidos, a estruturação dos serviços acabou 

se configurando como uma resposta a este movimento mais amplo que 

acontecia em outras cidades do país, em cumprimento da Lei nº. 

10.216/2001 e da Portaria nº. 336/2002. 

Desse modo foram habilitados os serviços como apresentados no 

capítulo terceiro, estando à frente profissionais que acompanharam essa 

trajetória no município, mas que, por motivos diversos (mudança, 

aposentadoria), ao longo do tempo foram se afastando ou foram 

afastados dos serviços e, pouco a pouco, foram ingressando novos 

profissionais que não haviam acompanhado o curso da história, e, como 

resultado da falta de uma política de formação e educação em saúde 

mental no município e no próprio contexto do CAPS, o processo de 

inserção dos trabalhadores viria a seguir muito mais um caminho de 

adaptação e conformação ao instituído do que um processo de educação 

permanente, transformador e emancipatório. 

Muitos trabalhadores expõem as dificuldades que enfrentaram ao 

“cair” para trabalhar neste lugar, tanto por não saberem quanto por não 

terem escolhido trabalhar num CAPS: “não escolhi trabalhar aqui, prestei 

concurso e cai aqui neste desconhecido lugar chamado CAPS, fiquei 

meio desesperada, perdi noites de sono, porque eu não sabia o que fazer; 

uma sensação de muita insegurança me invadiu, parece que o que 

aprendi na minha graduação não ia servir pra nada... eu também não 

tinha nem ideia do que era CAPS, e como a gente presta concurso e não 
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sabe onde vai cair, eu caí aqui. Não tive oportunidade de escolher, mas 

se pensarmos em sã consciência, acho que tem que ser assim, pois 

quem irá escolher trabalhar em saúde mental?; “... participei de uma 

greve, e como punição me mandaram prá cá. Eu quase morri, porque 

não sabia do que se tratava. Tive muito medo, caí até em depressão, mas 

uma funcionária que trabalhava aqui me ajudou muito e eu acabei me 

acostumando.”; “... o setor que eu trabalhava foi extinto, então fui meio 

que obrigada a vir pra cá. Fiquei muito frustrada, não é o que gosto de 

fazer, mas a gente se acostuma. Só fui descobrir que existia o CAPS 

quando fui chamada para assumir o cargo”; “Em 12 anos de formada eu 

não sabia o que era um CAPS”; “Eu trabalhei na UBS, Na emergência 

Psiquiátrica, e quando entrei aqui, fiquei totalmente perdido... me parecia 

que aqui não precisa ter formação nenhuma pra trabalhar, ... é só ocupar 

o tempo deles”; “...ainda que algumas pessoas aqui sejam 

superacolhedoras, o problema é que eu não entendia do que se tratava, 

eu não atendia nada... Funcionamento? Como vou aproveitar meus 

conhecimentos?” 

Falas como essas produzem igualmente questionamentos diversos: 

quais pré-requisitos são exigidos num concurso público? Para atuar no 

campo da saúde mental na perspectiva da atenção psicossocial, não seria 

necessário definir alguns requisitos mais específicos para este campo? 

Isso reflete o desconhecimento deste campo, ou evidencia o nível de 

desqualificação do trabalho com pessoas com transtorno mental? 

Considerando a complexidade deste campo em construção, que se 

caracteriza pela incidência simultânea da desorganização e desmonte do 

sistema manicomial e da ainda incipente organização do novo modelo de 

atenção psicossocial, não seria necessário, de fato, um investimento 

maciço em educação para o trabalho neste campo? Consideramos essas 

questões, aparentemente óbvias, como fundamentais; mas ao voltarmos 

aos dados da pesquisa, constatamos que 90% dos trabalhadores do 

CAPS investigado relatam o desconhecimento e a “não escolha” deste 

“lugar” de trabalho, e 10% relatam ter escolhido trabalhar no CAPS por 

gostarem de trabalhar com a saúde mental e porque, como tinham vindo 

de outros municípios onde já tinham participado do movimento da luta 
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antimanicomial ou de programas de capacitação e formação na atenção 

psicossocial, já tinham assimilado e compreendido os valores e ideários 

que fundamentam este trabalho. 

Esse desconhecimento da maioria, além de expor a incoerência e 

inconsistência dos processos seletivos e da designação dos profissionais 

para seus respectivos “setores” de trabalho, evidencia as distâncias que 

separam as graduações e pós-graduações das instituições formadoras, 

do SUS, do contexto da reforma psiquiátrica, da realidade social e 

histórica de nosso país. Amarante (2010) traz a mesma preocupação ao 

dizer que as universidades, no campo da saúde, estão ainda 

atravessadas pelo modelo liberal da profissão, em que o profissional é 

formado para atender no consultório e a clínica se reduz ao leito, às 

instituições, considerando como “modelo de referência para a formação o 

modelo psiquiátrico clássico, médico-biológico!”. 

Esses aspectos, somados à falta de uma política de formação e 

educação continuada em saúde mental, vêm explicar o modo como os 

trabalhadores do CAPS são “inseridos ou se inserem” no trabalho. Daí 

tantos “nunca ouvi falar de CAPS, desconhecia este lugar, fiquei muito 

perdida, não entendia como poderia trabalhar aqui, uma sensação de ter 

caído no lugar errado e que o meu diploma seria encostado”. 

Na ausência de significados, o trabalhador irá se ancorar na 

concepção ou modelo que referenciou sua formação, que na maioria das 

vezes é o modelo biomédico, hospitalocêntrico, que caminha na 

contramão do modelo psicossocial e reproduz no campo das práticas uma 

concepção negativa, atrelada aos estigmas e preconceitos sobre o louco 

e a loucura: “Imagine, na minha infância eu via as pessoas apedrejando 

um louco lá da rua, todo mundo tinha medo dele, e eu vim cair aqui? 

Cheguei com muito medo. Depois fui conhecendo... hoje tenho medo do 

mundo lá fora”; ou à classificação dos “tratáveis e não tratáveis” em 

liberdade: “Eu me formei para atender neuróticos, que são pacientes de 

consultório, agora, cair aqui, no mundo das psicoses, esquizofrenias, 

fiquei bastante assustada, me senti incompetente, porque na minha 

graduação o contato que tive com essas pessoas foi no hospital 

psiquiátrico, então, causa muita estranheza fazer clínica com essas 
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pessoas. Ficava desesperada, sem saber o que fazer, tive uma vontade 

imensa de desistir”. Outro profissional complementa: “Li muito sobre a 

reforma, mas transpor isto pra prática é um enorme desafio, e eu senti 

que minha formação foi muito falha no campo de saúde pública e naquilo 

que é mais básico no campo das psicopatologias. O que tive não me deu 

minimamente a base necessária para eu atuar num CAPS”. 

Percebemos que o desconhecimento do movimento da reforma 

psiquiátrica e falta da noção mínima do modelo de atenção psicossocial 

produzem um sentido revestido de negatividade, que associa essa 

inserção a um processo de sofrimento e dor, rememorados como 

sentimentos de medo, insegurança, angústia, desespero...: “E eu saía 

daqui tão perdida e desesperada, tão angustiada, eu chorava muito. 

Deixei meu marido quase louco, porque eu não dormia, só pelo pavor de 

ter que voltar no dia seguinte”. “No início tinha medo dos pacientes, mas 

depois fui vendo que minha maior dificuldade é porque eu não entendia 

nada do que era isso aqui, quais seriam minhas tarefas...foi muito difícil”; 

“Como eu tinha acabado de sair de uma depressão, quando caí nesse 

lugar, fiquei desesperada... pois tinha medo de enlouquecer”; “... minha 

inserção no serviço foi sofrida, por não conhecer nada, nunca tinha ouvido 

falar em CAPS; quando participei da primeira reunião queria sumir. Fui 

conversando e tentando entender, pois a falta de informação é o que 

mata; eu cheguei a ficar muito doente até acostumar”; “... achei que ia 

enlouquecer... não sabia o que ia fazer, fiquei desarmada, o que gerou 

muita insegurança e vontade de desistir; parece que tudo que tinha 

aprendido não ia mais ter utilidade. É difícil entender o que é isso 

aqui...Puxa! estudei muito... agora vou fazer fuxico?... Não é porque não 

quisesse fazer, eu não entendia a finalidade?; “... é despreparo mesmo, 

tanto na formação não se tem nada sobre reforma psiquiátrica, quanto 

depois que a gente passa no concurso a gente vem para o serviço sem base 

nenhuma; depende da busca individual... É muito sofrido. Depois a gente 

acostuma”. 

Percebemos pelos depoimentos os sentidos construídos em torno da 

inserção no CAPS, os quais gravitam, para muitos, em torno do 

sofrimento, atrelado, para alguns, à própria concepção da loucura que 
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traziam como referência, e para a maioria, à falta de informação sobre o 

processo da reforma psiquiátrica, à Política de Saúde Mental, ao CAPS e 

ao trabalho neste contexto. 

Assim, ao considerar a missão gigantesca atribuída ao CAPS 

enquanto dispositivo estratégico na Rede de Saúde Mental, a sua 

importância e relevância, no mínimo causa estranheza a forma como os 

trabalhadores são designados a vir trabalhar no CAPS e como “não se 

pensa” na importância da inserção deste trabalhador ao serviço, não 

aparecendo nos discursos dos gestores a valorização dos trabalhadores e 

o reconhecimento destes como sujeitos em todo o processo de 

desconstrução do manicômio.  

Como discutimos no núcleo um (1) – “Sentidos da loucura: os 

sentidos atribuídos à loucura”, a instituição psiquiátrica perpassa as várias 

dimensões e também vai determinar o modo como tal inscrição se dá no 

campo do trabalho e na subjetividade dos trabalhadores e gestores neste 

“novo” contexto, pois para ambos existe um sofrimento implícito, 

relacionado com o desconhecimento do processo da reforma como um 

todo, que resulta muitas vezes na manutenção de posturas altamente 

defensivas, as quais não suportam a mínima crítica e reflexão sobre o 

instituído, que tomadas como falta de reconhecimento e valorização do 

empenho e desgaste pessoal, ou então, como uma cultura de 

culpabilização. 

Alguns gestores, quando se aborda o tema do sofrimento no 

trabalho como resultado da falta de uma política de formação e educação 

continuada, prontamente colocam a culpa nos trabalhadores: “Esse 

discurso que os trabalhadores trazem de que não tem capacitação, etc., 

etc., não é verdadeiro, eles têm todas as informações necessárias, só não 

participam porque não querem, falta vontade e disponibilidade. Todos os 

cursos que oferecemos ficam estampados por aí, mas eles não se 

inscrevem”; “Esse pessoal se acomoda e querem tudo de mão beijada”; 

“não fazem porque não querem”. 

E os trabalhadores se defendem, explicando como se sentem diante 

do descaso dos gestores: “Aqui as informações chegam como obra do 

acaso, e como há uma distância muito grande dos gestores com a 
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realidade do serviço, se existe oferta de cursos, eles não são informados 

a tempo; temos um sério problema de comunicação, e quando, ficamos 

sabendo, muitos desses cursos são incompatíveis com as necessidades 

dos serviços”.  

Percebemos que existe uma desarticulação e distanciamento entre a 

gestão e os serviços, mas também, de ambos os lados, uma concepção 

sobre capacitação fortemente atrelada à ideia de treinamento, de 

transmissão de informações, sem qualquer foco na formação como 

processo educativo, de modo que tanto nas narrativas do cotidiano, 

quanto nos depoimentos dos trabalhadores, vemos o CAPS como uma 

“oficina de conhecimento”, em que cada trabalhador, no enfrentamento 

diário com os usuários, cria alternativas para conduzir as situações, 

reinventando, criando, “se virando”. Por que esse exercício de 

aprendizado não é aproveitado? 

Ao que parece, no plano do imediato, poderíamos afirmar que seria 

pelo individualismo instalado na equipe; contudo esta hipótese não se 

sustenta, pois uma análise mais cuidadosa vem evidenciar que na 

realidade existe uma falta de percepção dos próprios trabalhadores sobre 

em que se constitui o processo de trabalho no CAPS e uma falta de 

valorização e reconhecimento do improviso, das relações que se tecem 

neste cenário, nas quais eles estão implicados em sua relação com o 

outro. Este quadro vem refletir a ausência, no CAPS, de espaços de 

encontro do coletivo onde cada um possa ouvir, ensinar e aprender em 

prol de um processo construtivo de trabalho e de reconhecimento de seus 

pares. 

Observamos que muito desses saberes são desperdiçados e não 

são reconhecidos como aprendizado, como conhecimento, pela 

inexistência de um processo de autogestão do grupo, pela prevalência, 

também no imaginário dos trabalhadores, do “saber” localizado fora do 

CAPS. Não obstante, ainda que os atos cotidianos não sejam percebidos 

e reconhecidos como inventividade e criatividade, esses processos estão 

presentes; o que falta é a constituição de espaços solidários de trocas e 

partilhas para a construção permanente e contínua do aprender a 
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aprender, de repensar e construir saberes/fazeres como um exercício de 

apropriação do cotidiano pelos trabalhadores.  

Na ausência deste processo, esse caminho altamente construtivo 

não é percebido, e, embora alguns trabalhadores sejam, individualmente, 

tecnicamente brilhantes e competentes, parecem ter sido enlaçados por 

uma teia que os enreda e os leva, sem visualizarem quaisquer 

possibilidades de mudança, a produzir um discurso de vitimização: “Nós 

somos esquecidos, os excluídos, os invisíveis, os desvalorizados”. 

Entendemos que essa vitimização não é gratuita, podendo resultar 

do profundo desgaste, desassistência, desumanização, desvalorização e 

desqualificação permanente dos trabalhadores; porém é perigosa, pois 

produz o embotamento das potencialidades e a falta de percepção de que 

eles têm construído suas próprias ferramentas no trabalho em ato. Nesse 

ato eles constroem, criam, reinventam modos de fazer que não são 

percebidos como aprendizagem, e, como não há teorização sobre sua 

prática, não se reconhecem como sujeitos no processo de construção 

deste trabalho, então o ciclo se repete na inserção do trabalhador ao 

serviço: “Aqui não temos como ensinar, você aprende seguindo”. 

É desta maneira que eles nos contam sobre como foram se 

inteirando do dia a dia do trabalho em sua inserção no serviço: “A 

instrução geral aqui é que você aprende seguindo o outro. Você segue e 

repete, escolhe alguém pra seguir e vai reproduzindo; aprende fazendo”; “O 

novo profissional chega totalmente cru, tem que se achar e ir de adaptando 

a rotina de trabalho”; “Diante de minha total falta de conhecimento, fui 

atrás de material lá fora, reuni uma pilha de filmes sobre a loucura e fui 

tentando montar um quebra cabeça”; “Fui aprendendo seguindo os 

outros; fui conversando, perguntando e tentando entender o que faria 

aqui; fui aprendendo e acostumando...como já tinha trabalho no HP, 

vi que não tinha tanta diferença”; “ Fiquei muito perdida ...eu não 

entendia o que era isso aqui. No hospital era tudo mais fácil, porque tudo 

era predeterminado, era só seguir a rotina; agora aqui eu tinha a 

impressão que estava brincando de trabalhar”. 

O que fica evidente nessas falas é que a ausência de um trabalho 

prescrito (como relatado, “não existe um protocolo, não existe um 
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direcionamento, não existe se quer uma folha de orientação, a visão 

passada é do profissional que te acolheu”) resulta num processo de 

desinformação, de falta de referências e falta de compreensão deste 

lugar, que tanto desorienta quanto produz uma falta de sentido sobre o 

quê e como aprender. O mais grave neste processo é que, para resolver 

essa insegurança, cada qual se fecha em si mesmo e se apega às 

técnicas específicas de sua formação, ou reproduz as práticas 

manicomiais, ou ainda, depois de se debater consigo mesmo e não 

encontrar alternativas, limita-se a seguir o outro e reproduzir, sem 

entender, o que acha que seria este trabalho. A isso estamos chamando 

de conformação ou adaptação, um processo não reflexivo, de tomar a 

“forma” para se adequar ao ambiente. 

A reflexão que desejamos reforçar, como já dito anteriormente, é 

que a falta de um projeto coletivo de inclusão do novo trabalhador na 

equipe, ficando cada um à deriva, bloqueia e interdita o potencial que 

poderia deflagrar um processo de compreender o trabalho no coletivo 

para transformá-lo52, pois certamente as perguntas feitas por cada novo 

integrante iria solicitar outras reflexões e novas respostas, que iriam 

contribuir no movimento constante de autoprodução de si e do serviço. 

Os trabalhadores também explicam que este processo de jogar os 

trabalhadores daqui para lá revela a visão totalmente desumanizada sobre 

os trabalhadores no serviço público: “Jogar os trabalhadores daqui para lá 

sem nenhuma orientação e informação é muito desumano”; “a impressão 

que dá é que nós não somos considerados pessoas, a gente é tratado como 

um objeto, desprovido de desejo, sentimentos. Quem é inteligente só 

obedece, quem questiona é punido, com transferência pros piores lugares”. 

Estes depoimentos nos reportam a uma gestão revestida de 

autoritarismo, de controle, normatização e punição, o que nos inquieta e 

nos leva a pensar como um contexto percebido pelos trabalhadores como 

“dominador” e “punitivo” pode constituir trabalhadores sujeitos da 

experiência de trabalho no CAPS?  

                                                           
52
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Todos estes aspectos foram considerados para dizer que é 

imprescindível, no processo de inserção de um novo profissional no 

CAPS ou em qualquer outro serviço da rede, que se pense em 

dispositivos que venham a significar essa entrada, para que esse 

profissional possa entender onde está, avaliar quanto e por que precisa 

aprimorar seus conhecimentos nesta ou naquela área; e principalmente, 

para dizer que esse momento não deve ser transformado num processo 

de sofrimento que o embote e o leve a desenvolver estratégias de defesa 

que produzam simplesmente um “acostumar-se”, sem ver, sem sentir, 

sem viver seu cotidiano de trabalho, e não se limite a tão somente 

“cumprir” um conjunto de atividades, de forma isolada, reproduzindo 

tecnicamente o aprendido na graduação sobre suas funções, que quase 

nunca corresponde à missão do serviço e às necessidades dos usuários. 

 

6.2.2 Sentidos sobre a formação e a capacitação profissional  

 

 Sobre as instituições formadoras 

Esses termos (formação/capacitação) foram tomados quase como 

sinônimos, e em primeira instância essa responsabilidade foi atribuída às 

instituições formadoras, tanto públicas quanto privadas, apontando as 

distâncias que separam as instituições de ensino da realidade e das 

necessidades dos serviços da saúde e da saúde mental na rede pública. 

Assim argumentaram: “As universidades precisam se alinhar com as novas 

políticas públicas. Elas não acompanham o movimento aqui fora. Há uma 

acomodação entre o que você aprende e o que você vive na realidade aqui 

fora, e o distanciamento ainda é muito grande, pois as universidades estão 

transpassadas pelo neoliberalismo. Dá impressão que elas caminham na 

direção contrária das necessidades do povo: formam profissionais para 

atender a classe dominante, com uma ausência total de crítica sobre a 

realidade sócio-histórica. Aí, quando a gente cai aqui fora o choque de 

realidade é grande, e percebo que o que aprendemos não se aplica ao 

real...”; “ Aqui você aprende em cada passo. Isso aqui é uma escola, e se a 

universidade quer aprender ela tem que vir aqui pra dentro. Outra questão é 

que dentro das universidades existe a prevalência do paradigma 
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biomédico, que sem dúvida, é determinante na formação, e quando a 

gente se depara com um tipo de trabalho diferenciado como esse, a gente 

tem uma crise de identidade, o que cria a sensação de que o que estudei 

não me serve pra nada, ou sou tomada de um sentimento de 

incompetência de que não sei aplicar o que devo ter aprendido.”; “Veja, 

nas universidades são raras as que incluem, em termos de realidade 

brasileira, as políticas públicas como disciplina obrigatória na grade 

curricular; as que têm, aparece como disciplina optativa, porque, é 

verdade, as universidades deixaram de ocupar o seu papel na produção 

do contra-hegemônico, então o que infelizmente domina o espaço 

universitário é o ‘endeusamento’ da iniciativa privada, e a preparação do 

profissional se dá nessa direção”. 

O que vemos? Duras críticas às universidades, aos cursos de 

graduação e pós-graduação em saúde que se centram numa ideia liberal 

de profissão, formando profissionais conformados a uma modelo 

biomédico, formados para atender à doença no espaço dos consultórios e 

das instituições, nos moldes de uma clínica e com o foco no leito, e não 

no espaço da cidade, do território, da família, onde a vida se movimenta e 

acontece. 

Isto repercute como certo “desajuste” para os trabalhadores no 

campo da atenção psicossocial, pois, como foram preparados para atuar 

com um conjunto de técnicas e procedimentos voltados para o 

especialismo, encontram dificuldades em achar, dentro de sua caixa de 

ferramentas, referenciais para respaldar sua prática num campo em 

construção, que solicita uma desconstrução do hegemônico em todas as 

suas dimensões: a teórico-conceitual, a técnica, a jurídica e a 

sociocultural. 

Esse processo é vivido por alguns trabalhadores no CAPS, desde 

sua inserção, como desconformidade e incompatibilidade com sua 

formação: [...] “aqui sinto que perdi minha identidade... eu não me sinto 

enfermeira; estou enterrando meus conhecimentos. Vou fazer uns bicos 

por aí para não esquecer minha profissão”; “...sei que precisamos 

oferecer oficinas, mas isso é trabalho pro terapeuta ocupacional, não tem 

nada a ver com minha formação; e meu desespero é que, se sair daqui, 
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vou estar totalmente fora da necessidade do mercado para minha 

profissão, isso aqui me descaracteriza”. Um psicólogo argumenta: [...] não 

posso deixar de fazer atendimento clínico e individual, esse é o núcleo da 

minha profissão. Acho rico o trabalho com grupos, mas não posso abrir 

mão de que a psicoterapia individual é a base de minha profissão e é 

estruturante para o paciente, que precisa criar vínculo, etc.” Outro 

enfermeiro argumenta: “Na verdade, o que o CAPS precisa é de muitos 

terapeutas ocupacionais, eles que entendem de oficinas; precisa de 

marceneiros, de jardineiros, eu não fui formado pra isso. Parece que 

tenho que guardar meu diploma”. 

Essas falas corroboram o que expusemos até aqui: há um grande 

descompasso e incoerência entre as instituições formadoras e as 

necessidades dos serviços, pois na falta de outras referências, os 

profissionais, cada qual na sua especialidade, limitam-se ao recorte e às 

referências oferecidas durante sua formação profissional. Como 

agravante, por falta de uma visão do real sobre o serviço, eles bloqueiam 

as possibilidades de constituição de equipes multi/interdisciplinares, 

apontadas como ferramenta essencial para a produção e construção de 

trabalho nestes coletivos. Isto constitui uma das limitações para colocar o 

CAPS em pé, para exercer sua função terapêutica e desempenhar seu 

lugar estratégico na rede de atenção psicossocial. 

 

 Sobre a gestão municipal e a ausência de políticas públicas 

de formação e educação continuada em saúde mental  

 

Os sentidos que os trabalhadores constroem em torno deste quesito 

estão relacionados a um sentimento de descaso, de desvalorização do 

servidor público e da invisibilidade do trabalho em saúde mental, que é 

ligado diretamente à dimensão subjetiva da loucura. Esta vem carregada de 

uma concepção sobre o louco com todos os estigmas e preconceitos 

produzidos ao longo da história, a qual eles relacionam com a invisibilidade 

dos trabalhadores e a desqualificação do trabalho em saúde mental. 

Assim os trabalhadores expõem: “...o funcionário público já é 

depreciado; já se produziu uma crença na sociedade de que as coisas 
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não funcionam porque somos incompetentes, preguiçosos. Na verdade, o 

que está por trás é o endeusamento da iniciativa privada”; “como 

trabalhamos com aqueles que a sociedade não os quer, nosso trabalho é 

invisível; não tem por que dar visibilidade naquilo que a sociedade quer 

esconder. Acho que nem os gestores percebem que este estigma é que 

ronda a desvalorização do trabalhador. Nós não somos respeitados como 

sujeitos de direitos; como vamos fazer que eles sejam sujeitos se nós não 

temos voz enquanto trabalhadores? Ainda que tenhamos toda limitação 

da formação, cada um em sua especificidade, não podemos negar, mas é 

visível o descaso da gestão, que não inclui, não traz pra roda nossas 

necessidades. Aliás os cursos etc., são definidos lá na coordenação, 

ninguém pergunta pra nós, trabalhadores, o que precisamos”. É só ver na 

programação do CECAPS: quantos cursos são disponibilizados para os 

CAPSs? Talvez um por ano”. “A gestão não disponibiliza nenhuma 

qualificação pra gente, e como não temos uma internet decente, a 

informação nunca chega, nem de reuniões ficamos sabendo, a gente fica 

sabendo como obra do acaso; e ainda querem jogar a culpa em cima do 

trabalhador! Agora me diga: como a gente vai participar? Não somos 

liberados no horário do expediente, [...] no meu caso, o salário é tão baixo, 

que pra completar minha renda tenho que ter outro emprego. Me sinto muito 

cansada e desestimulada, porque quero muito aprender, me atualizar, mas 

como? [...]; aqui a culpa é jogada em cima da gente e, segundo a visão da 

gestão, eles oferecem todas as condições para nós, nós é que não sabemos 

aproveitar; “Às vezes penso que a gestão não tem interesse de nos qualificar 

por causa da visão predominante da loucura, de que eles(os usuários) não 

são “pessoas com outras necessidades”, tendo um prato de arroz e feijão 

está bom; então por que qualificar esses trabalhadores?”; “Nós, precisamos 

ser aqueles que sabem cuidar, como obra de caridade, e pra isso não 

precisa de qualificação”; “Sabe, professora, isso também está ligado ao fato 

de que lidamos com aqueles que não interessam à sociedade, porque são 

improdutivos, por isso não merecem respeito, não têm direitos, não são 

“gente”, entende?. E nós, como trabalhamos com esses, entramos no 

mesmo ‘bolo’, somos desvalorizados e desqualificados enquanto 

profissionais”. 
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Destacamos que esses aspectos, mais que depoimentos, traduzem 

sentidos produzidos neste contexto de trabalho, ao qual geram explicações 

sobre a falta de investimento e valorização dos trabalhadores do campo da 

saúde mental, que se sentem excluídos dos programas de capacitação do 

município, sendo o sofrimento aumentado pela invisibilidade do trabalho: 

“Por mais que as pessoas digam que isso aqui é fácil, nós que estamos aqui 

é que sabemos, não sobra um minuto sequer de descanso, às vezes passo 

o dia todo sem ir ao banheiro, e até quando estou no banheiro vão atrás de 

mim. Trabalhamos muito, há um desgaste enorme, mas isto não é visto e 

nem valorizado”. O sofrimento aumenta também pela culpa atribuída pela 

gestão, responsabilizando-os pela falta de capacitação: “Nosso horário é 

todo tomado, como vão dizer que a culpa é nossa?... Seria muito bom se os 

gestores pudessem estar próximos de nosso dia a dia, para passar a 

valorizar o que vivemos aqui. Não temos autonomia para gerir nosso 

trabalho, como dizer que somos os únicos responsáveis?”. 

Esses motivos são explicados pelos trabalhadores pela dimensão 

subjetiva da loucura que perpassa o campo da gestão, a qual se reflete 

no “não lugar” que os trabalhadores ocupam nestes espaços, agravada 

pela hierarquização, centralização das decisões, burocratização e 

fragmentação dos serviços e do processo de trabalho.  

Tal situação é, no mínimo, preocupante, quando consideramos que esses 

trabalhadores precisam ser sujeitos e protagonistas no processo de 

desistitucionalização da loucura e da construção de possibilidades 

concretas da abordagem psicossocial; mas como ocupar esse lugar se é 

visível a situação de despreparo e de falta de informação sobre políticas e 

seus próprios direitos enquanto trabalhadores deste campo?  

Constatamos que a falta de consciência ética e política sobre o 

trabalho no CAPS tem colocado alguns trabalhadores à mercê das 

manobras dos gestores, de modo que passa a existir um assujeitamento 

quase voluntário de muitos trabalhadores, que, por falta de conhecimento 

da história da reforma psiquiátrica em todas as suas etapas até chegar à 

implantação da rede de atenção psicossocial na atualidade, tornam-se 

“massa de manobra” de gestores, às vezes, cheios de boa intenção, mas 

em descompasso com os ideários da reforma psiquiátrica.  
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Outro aspecto analisado pelos trabalhadores é que a falta de 

investimento em capacitação dos trabalhadores da saúde está 

relacionada à “cultura sobre o trabalho do cuidado” e à naturalização de 

que o trabalho em saúde requer “cuidado”, “atenção”. Esses aspectos 

parecem ser interpretados como naturais, não precisam ser ensinados, 

daí a responsabilidade pela “formação” ser atribuída exclusivamente aos 

trabalhadores: “[...] afinal o trabalho com a doença e com os doentes está, 

de diversas formas, ligado ao imaginário social no qual a dedicação, o 

sacrifício, o zelo, a privação do próprio bem-estar se constituem uma 

condição do exercício profissional” (LANCMAN & PEREIRA, 2008, p. 12). 

Essa condição não é natural do ser humano, mas no trabalho do 

cuidado e na especificidade de um CAPS, os trabalhadores relatam o 

sofrimento vivido no processo de inserção no trabalho, para dizer que a 

arte de cuidar não é gratuita nem dom da natureza e que cuidar de 

pessoas com transtorno mental, principalmente numa nova perspectiva, 

requer compreensão sobre este fazer, requer apreender “a aprender o 

que é cuidar, o que é acolher. Tanto assim é que os próprios depoimentos 

dos trabalhadores - já mencionados -, quando do processo de inserção no 

trabalho, pelas próprias características de desinformação e falta de 

preparo, traduzem o sofrimento vivido pelos trabalhadores, com muita 

angústia e desespero: “Eu queria sumir, porque não entendia que lugar é 

esse e nem o que eu vou fazer aqui. Tive medo, insegurança, 

depressão... depois acostumei. 

Para alguns, esse sofrimento extrapola o espaço de trabalho: “Me 

sentia totalmente perdida, chorava muito em casa, comecei a ter 

pesadelos, e minha filha de quatro anos também passou a ter pesadelos 

e acordava gritando “Papai, Socorro! O louco vai matar a mamãe”. 

Que dizer diante de relatos como esses? Significaria isso que essa 

pessoa é “desetruturada”, “não tem perfil?”; ou denunciaria a 

complexidade deste campo, atravessado por uma multiplicidade de 

dimensões vividas como realidades que evidenciam os impasses que os 

trabalhadores têm que enfrentar no dia a dia de trabalho no CAPS, reflexo 

do nível de desinformação ainda presente neste contexto? 
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O mais preocupante em tudo isso é que- como constatamos no 

decorrer da pesquisa - este cenário de falta de informações e significados 

está intrinsecamente relacionado com quadros de adoecimento no e pelo 

trabalho: “Sentia fortes dores de cabeça quando entrei aqui no CAPS, 

porque vivia uma ansiedade tão grande, um sentimento de insegurança, 

que se não cuidasse era tomada pelo desespero”; “Eu caí em depressão, 

porque não conseguia dar liga com o que eu sabia, eu me sentia com 

uma “cabra-cega”, e isto me desesperava”; ”Me senti desestabilizada, 

porque não conseguia lidar com o paciente fora do leito, isto me 

desesperava, eu queria sumir daqui”. 

Mesmo considerando-se os enfrentamentos de nosso caminhar na 

vida, diante de tantas situações desconhecidas e inusitadas, será que o 

processo de inserção no trabalho num CAPS precisa seguir por esta via? 

O que nos contam os trabalhadores nos leva a concluir que a falta 

de uma política de gestão de RH compatível com a implementação do 

SUS é responsável pela baixa efetividade e resolutividade na 

implementação dos serviços de atenção psicossocial. 

Embora não seja exclusivo do campo da saúde mental, esse quadro 

reflete os próprios paradoxos do SUS, pois, como nos lembra Rollo 

(2007), [...] ainda que o SUS venha sendo implementado desde o início 

dos anos 1990, a Política de Recursos Humanos no contexto do SUS 

ainda não se efetivou” (2007, p. 19), não existindo na administração 

pública estruturas modernas e competentes para lidar com tais questões; 

ao contrário, as estruturas de RH existentes nas gestões do SUS 

demonstram a pouca importância estratégica que esta área tem para o 

sistema. Por quê? 

Porque, segundo o autor, há um descumprimento dos direitos legais 

estabelecidos na Constituição Brasileira, no artigo 200, inciso III. A Carta 

Magna atribui ao SUS a competência de ordenar a formação dos seus 

recursos humanos, abrindo a possibilidade de formar trabalhadores com 

perfil adequado às necessidades técnicas e sociais e às realidades locais 

e regionais, e principalmente, reconhecendo uma política relativa aos 

trabalhadores como essencial para a implementação do SUS.  
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Essa é uma reflexão importante neste contexto, pois, ao reduzir os 

trabalhadores a “recursos humanos”, o SUS os desqualifica como sujeitos 

do processo, impossibilitando-os de colocar em xeque o poder instituído.  

Essa sucessão de descasos e desinformações também produz uma 

desarticulação total entre a política de RH e a política pública de 

capacitação e educação continuada (Portaria GM/MS n.º 1.996, de 20 de 

agosto de 2007) destinada aos trabalhadores do SUS, reduzindo esta 

última a um simples programa, com cursos aleatórios e transmissão de 

informações desarticuladas das necessidades reais dos serviços.  

 

 

 Sobre a falta de formação dos gestores em saúde mental 

 

Extrapolando a singularidade do CAPS para pensar a totalidade que 

envolve o cenário das reuniões mensais da 15ª Regional da Saúde do 

Estado do Paraná, que reúne uma vez ao mês profissionais da saúde mental 

de trinta e três municípios próximos a Maringá, é quase unânime entre esses 

profissionais que as dificuldades e deformidades na implantação dos 

serviços se relacionam ao desconhecimento dos gestores sobre a Política de 

Saúde Mental. Segundo eles, muitos adentram nesse território atraídos pela 

política de financiamento dos serviços, sem nenhum compromisso no 

sentido de que este projeto se efetive de fato; outros até aprendem algumas 

palavras para pronunciar em seus discursos, cheios de “boas intenções”, 

mas no cotidiano suas e decisões desmentem toda intencionalidade, de 

modo que os trabalhadores relatam sentir-se de “pés e mãos atados” diante 

de tantos desmandos. 

A isso se acrescenta que, por desconhecerem a Política de Saúde 

Mental, esses gestores (prefeitos, secretários da saúde) implementam os 

serviços numa lógica totalmente casada com a lógica manicomial. Eles são 

os primeiros a se pronunciar em defesa do hospital psiquiátrico e, para 

agravar, são eles quem nomeia os que vão ocupar os cargos de 

coordenação dos serviços.  
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Observamos que essa atitude está em total desacordo com a 

orientação dos documentos que norteiam a constituição dos CAPSs. 

Segundo orientação produzida na III Conferência de Saúde Mental, 

 

[...] foi delimitado os quesitos para o cargo de Coordenação e 
gestão das equipes de saúde mental, definindo que a 
implementação efetiva dos princípios da Reforma Psiquiátrica 
requer um processo de cogestão interdisciplinar e colegiada 
nas coordenações, equipes e serviços de saúde mental, por 
meio de eleição dos gestores, da participação diária no 
planejamento, execução e avaliação dos serviços, que também 
inclua os usuários e familiares. De modo a garantir que a 
escolha do coordenador de saúde mental efetuada pelo gestor 
observe os seguintes requisitos: a) que não tenha vínculos com 
prestadores e/ou empresários de saúde da iniciativa privada; b) 
que esteja identificado com a política nacional de saúde 
mental; c) que sua atuação seja democrática, articulando a 
participação de gestores, trabalhadores, usuários e familiares 
na efetivação e consolidação da política de saúde mental do 
município [...] (2002, p. 71). 

 

Por que isso não se efetiva na prática? Porque em muitos municípios, 

numa direção totalmente antagônica com os princípios do SUS e numa visão 

completamente retrógrada, os cargos são utilizados para fins eleitoreiros dos 

políticos, com a aprovação da elite dominante e o aval da população. 

Ademais, à falta de conhecimento e de consciência ética e política soma-se 

a falta de participação e comprometimento de cada cidadão, de cada 

trabalhador e das instituições formadoras com a vida pública no espaço da 

cidade e com projetos de inclusão social. Assim fica nas mãos dos gestores, 

como representantes dos interesses da classe dominante, cumprir a função 

que lhes é designada: colocar os “desfavorecidos” fora dos espaços de 

circulação, para que não ofereçam riscos à sociedade.  

 

 

6.2.3 Sentidos da adaptação ao trabalho no CAPS atrelada ao perfil 

profissional 

 

Diante de tantos impasses, em algumas rodas de conversa parece 

que o meio de os trabalhadores atribuírem um sentido que vá além da 

formação e dos descasos quanto às políticas de capacitação dos 

trabalhadores é caírem no contraditório discurso de que para trabalhar em 
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saúde mental é preciso ter certa predisposição, o que reproduz a visão 

naturalizadora de que esta capacidade é, de certa forma, herdada por 

alguns, que apresentam o perfil necessário para trabalhar em saúde 

mental. Neste sentido, ouvimos colocações como essa: “Não adianta, por 

outro lado, a gente querer argumentar, precisa ter um perfil pra trabalhar 

em saúde mental; é algo que vem de berço ou é dádiva de Deus. E tem 

uma coisa: se a pessoa não aprendeu durante a vida a ter compaixão, a 

gostar de cuidar do outro, se ela não adquiriu com a vida estrutura pra 

lidar com isso, ela não vai adquirir habilidades pra trabalhar aqui, porque 

ela não tem recurso psíquico; e tem outra pessoas mal resolvidas 

emocionalmente que também não conseguem se inserir no trabalho 

porque arrastam seu sofrimento para cá, misturam tudo e só trazem 

confusão para a equipe”. 

Percebemos que os sentidos criados para explicar a 

adaptação/inserção no trabalho no CAPS também estão atravessados por 

uma dimensão de autoculpabilização do trabalhador, que não é uma 

questão gratuita, mas revela a utilização de mecanismos de defesa para 

explicar por que alguns trabalhadores não se adaptam, trazendo 

problemas para o grupo, para os usuários e outros. Ao recair a culpa 

sobre o trabalhador, de novo se repete o ciclo: elegem-se “bodes 

expiatórios”, e assim se intensifica os conflitos, desenvolvem-se 

comportamentos paranoicos, desmontam-se possibilidades de construção 

da equipe e empurra-se o grupo para um processo altamente destrutivo.  

Por outro lado, alguns trabalhadores também oferecem uma nova 

perspectiva sobre o perfil profissional para o trabalho no CAPS e chamam 

a atenção para esse aspecto, pois afirmam que, embora não 

compartilhem desta concepção sobre um “perfil” para se trabalhar em 

saúde mental, avaliam que algumas características precisam ser 

consideradas : “O profissional tem que ter sensibilidade, empatia. Não 

pode ser um profissional meramente técnico; não pode ser um 

profissional de clínica individual, tem que ser um profissional que tem 

visão coletiva; precisa ter conhecimento de política pública, e - é claro - 

tem que haver um pouco de identificação com esse tipo de serviço; e é 

essencial gostar de pessoas, do ser humano, senão, ainda que tenha 
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toda uma formação adequada, não vai se achar neste espaço”; “sabemos 

que uma pessoa que foi formatada nas instituições psiquiátricas não 

consegue perceber as diferenças de concepção sobre a loucura e só 

poderão dar um giro em direção ao modelo psicossocial se houver desejo 

e disposição de abandonar o velho modo de pensar e de fazer e se abrir, 

de fato, para o novo, ao contrário, representarão sérios problemas para o 

serviço”. 

Consideramos essas colocações pontuais relevantes para 

pensarmos nos processos seletivos para o trabalho em tal realidade e nos 

indagarmos sobre quais “requisitos” precisam ser avaliados neste 

processo. 

Concluímos a análise desse núcleo com a reflexão de que o 

processo de inserção do novo profissional no CAPS vem expor muitas 

questões diretamente relacionadas com a formação, que traz para a cena 

aspectos paradoxais sobre o SUS como a maior política pública do país, 

com atraso significativo na implementação de uma política de “recursos 

humanos” compatível com seus princípios, o que produz um exército de 

trabalhadores que, longe de se tornarem sujeitos-construtores, convivem, 

dependendo da realidade de cada contexto, com modelos de gestão 

verticalizados, centralizadores e autoritários, totalmente incompatíveis 

com os princípios do SUS.  

Ao expor os sentidos produzidos pelos trabalhadores em sua 

inserção no CAPS, buscamos dar visibilidade ao movimento do real no 

cotidiano de trabalho, desvendando aspectos profundamente imbricados 

com o processo de formação e educação para o trabalho, que produzem 

alienação, desvalorização, desqualificação profissional e, por fim, 

adoecimento no e pelo trabalho, mas que também, neste triste contexto 

de desamparo, ainda que os próprios trabalhadores não se dêem conta, 

acontece um aprendizado ímpar sobre as experiências no ato do trabalho, 

nos imprevistos e no enfrentamento diário com o desconhecido mundo da 

loucura. 

O desafio posto, a nosso ver, é como fazer com que a política 

pública de formação e educação continuada seja cumprida na esfera dos 

estados e municípios e adentre também os muros das universidades, 
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tornando os currículos compatíveis com a necessidade dos serviços. Isto 

significa tomar os princípios e diretrizes do SUS para ordenar os 

processos de formação, formando agentes, operadores e intelectuais 

suficientemente capazes de conduzir a política pública de saúde mental. 

Por outro lado, os trabalhadores que compreenderam a missão 

antimanicomial e o papel e função do CAPS dentro deste processo, 

mesmo com todas as dificuldades e limitações apontadas na análise 

deste núcleo, têm muito a ensinar e muito a contribuir no processo de 

criar pontes que viabilizem a reciprocidade entre as instituições de ensino 

e os serviços, no processo de formar profissionais comprometidos ética e 

politicamente com este projeto civilizatório. 

 

6.3 Sentidos do trabalho num CAPS: entre o aparente e o oculto no 

processo de construção de saberes/fazeres em saúde mental. 

 

Esse núcleo traz as múltiplas dimensões que atravessam o cotidiano 

de trabalho no CAPS e produzem sentidos que dizem respeito ao trabalho 

em si, a seu conteúdo e à sua organização e dinâmica, e expõem os 

paradoxos do processo de construção do trabalho no CAPS, que, no seu 

discurso visível e explícito, convoca o trabalhador de saúde mental53 

reintegrarem à sociedade as pessoas com transtorno mental, a 

diminuírem o sofrimento psíquico, cuidarem adequadamente, 

salvaguardarem a dignidade humana, garantirem de direitos, etc.; e no 

plano do ocultamento – que não é abertamente falado - se desvela a 

árdua luta cotidiana travada pelos trabalhadores nos bastidores do CAPS, 

no enfrentamento “cara a cara” com os impasses entre fazer o que 

acreditam que deve ser feito e o que efetivamente fazem, muitas vezes 

tendo de rever posições e trabalhar em desacordo com seus valores ou 

com aquilo que deveria ser um trabalho de qualidade, colocando-os, 

como afirma Mazarina (1989), como todos os trabalhadores da saúde no 

                                                           
53

 Ainda que se considerem como trabalhadores de saúde mental todos os agentes que 
realizam atendimento à população, desde o atendente administrativo, os serviços gerais, 
na realidade investigada a separação é nítida, sendo considerados trabalhadores de 
saúde mental apenas os técnicos em saúde. 
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setor público, no dilema de oferecer assistência de qualidade inferior ou 

não oferecer assistência nenhuma. 

Segundo a mesma autora, embora, enquanto servidores públicos, 

possam contar com relações mais estáveis de trabalho, esses 

profissionais estão expostos a outros tipos de precarização: oscilações 

políticas e de planejamento que geram descontinuidade de projetos em 

curso, baixos salários e, no caso da saúde mental, falta de infraestrutura 

para o desenvolvimento do trabalho (espaço físico, recursos materiais, 

financeiros) e falta de uma política de planos de carreira, o que resulta em 

desvalorização e desqualificação profissional dos trabalhadores, 

agravadas por modelos de gestão hierarquizados e centralizadores54.  

Palavras como “cuidado, atenção, acolhimento” são as que mais se 

ouvem dentro do CAPS, as quais, mais que palavras, indicam a direção 

para compreender que tipo de trabalho é esse: um trabalho que solicita do 

trabalhador usar-se a si mesmo55, recorrer a sua própria subjetividade56 

como matéria- prima para realizar seus fazeres57. Isso implica, na 

perspectiva da reforma psiquiátrica, tanto o desafio de construir as 

‘ferramentas em ato”58, quanto viver e conviver com a dor e o sofrimento 

intenso do outro e de si próprio, produzido pelo próprio encontro, pelas 

limitações deste fazer, pelas (im)possibilidades de, num contexto de 

                                                           
54

 A autora, citando, Cornélio Castoriadis (1973), considera que situação da precarização 
do trabalho em saúde mental reflete a própria condição do capitalismo, que institui uma 
demarcação da organização social em dois campos: “o que vale”(aquilo que de diversas 
formas produz mais valia) e “o que não vale” (aquilo que não produz mais valia). E saúde 
mental, está demarcada como o campo do que “ não vale”, pois não produz mais-valia” 
(MAZARINA, 1989, p. 68-69). 

55
 O conceito de “uso de si” que utilizamos foi cunhado por Yves Schwartz(2003) para se 

referir à marca do que é para os humanos a herança de suas vidas, recorrendo a seus 
recursos e escolhas para fazer alguma coisa. 

56
 Subjetividade, na concepção adotada pela Psicologia Sócio-Histórica, está definida no 

cap. 2º desta tese. 

57
 Scarcelli, Ianni Regia. “O movimento da luta antimanicomial e a rede substitutiva de 

saúde mental: a experiência de São Paulo 1989-1992. Dissertação (mestrado). Instituto 
da psicologia da Universidade de São Paulo. Departamento de psicologia Social e do 
Trabalho, 1998. 

58
 Merhy, Emerson Elias. Saúde: a cartografia do trabalho vivo. São Paulo: Hucitec, 

2002. 
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implementação, fazer ajustes e conformações nos serviços de atenção à 

saúde mental. 

Neste contexto, se observamos, de um lado, a existência de um 

grupo de trabalhadores que lutam com todos os seus recursos para tornar 

realidade o discurso, e, mesmo taxados de “idealistas”, “lentes cor-de-

rosa”, continuam acreditando, e mesmo com todas as dificuldades neste 

caminhar, nos ensinam em suas ações cotidianas as possibilidades de 

trabalho no CAPS59, e de outro, um grupo de trabalhadores que, 

encurvados pelo “peso da responsabilidade” e pela desassistência, caem 

no campo do ato mecânico, desprovidos de humanidade em relação a si 

mesmos e para com o outro, prosseguem indiferentes, aparentemente por 

terem desistido de lutar, ou porque neste cenário adoecem “sem 

perceber”, adoecimento que é definido como caminho “natural” chamado 

no espaço “público” do CAPS de “incompetência técnica”, por “desajuste 

emocional e psíquico”, uma vez que não possuem perfil para lidar com a 

“coisa mental”60. 

Assim, para a exposição deste núcleo mesclamos diálogos entre os 

trabalhadores que nos ensinam e ajudam a refletir sobre o que é o 

trabalho no cotidiano de um CAPS e alguns autores que contribuem com 

essa discussão; também trazemos para a cena o impacto físico e psíquico 

do ato de cuidar sobre trabalhadores que deveriam usufruir de direitos a 

condições dignas de trabalho, de educação e de saúde, além de 

valorização e reconhecimento no e pelo trabalho, para, como sujeitos, 

ajudarem pessoas em profundo sofrimento psíquico a tomarem 

minimamente as rédeas de suas vidas.  

É a essas pessoas que queremos dar vez e voz. 

 

                                                           
59

 Espelhos da realidade – Capítulo 4 desta tese (p. 102). 

60
 Termo referido por Marcos Vinicíus de Oliveira na crítica à utilização do termo “Saúde 

Mental”. Para maior aprofundamento. ver seu artigo “A instituição do novo: preparando o 
trabalho com a coisa mental. In: Caderno Saúde Mental / Ana Marta Lobosque (Org.) 
Seminário Saúde Mental: Os Desafios da Formação, Belo Horizonte: ESP-MG. 2010. v. 
3. 
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6.3.1 Trabalhadores do CAPS, muito prazer!61  

 

Os sentidos do trabalho no CAPS são os trazidos pelos 

trabalhadores, que nos contam sobre esse cotidiano, seus impasses, 

enfrentamentos, angústias, fragilidades e potências no processo de 

produzir saberes e fazeres em saúde mental. Seguimos nesse caminho 

de refletir, com eles, sobre que trabalho é esse, agora nos apegando e 

trazendo para a cena os aspectos ocultados pelo plano do aparente62. 

Daí nossa intenção de dar visibilidade aos trabalhadores como os 

principais atores neste processo de compreensão de dada realidade, na 

busca por enxergar o trabalho dessa perspectiva e, desse lugar, tentar 

ampliar e, se possível, mudar nosso modo de ver, pensar e fazer trabalho 

no contexto de implementação dos CAPSs, para reafirmar nossa tese de 

que os trabalhadores são, de fato, os pilares centrais neste processo; 

muito mais que prédios novos ou estruturas físicas, a “capacidade 

humana” é que vai ditar o rumo tomado por esses serviços - manicomiais 

ou antimanicomiais.  

 

Que trabalho é este? 

[...] temos que entender que este é um trabalho diferenciado e 

complexo, porque lidamos com pessoas que, além de conviver com intenso 

sofrimento psíquico decorrente do transtorno, sofrem fisicamente pelas 

“sequelas” produzidas pela própria medicalização. Eles querem se 

comunicar, mas a língua pesa, o queixo trava, querem caminhar, mas não 

têm disposição; e esse sofrimento também é aumentado, pela história de 

exclusão social, da discriminação, do preconceito. Veja, essas pessoas 

passaram anos e anos de suas vidas prisioneiros em hospitais 

psiquiátricos, desaprenderam a ser “gentes”, a ter direitos; então nós, como 

                                                           
61

 Título inspirado no título do livro: Trabalhador da saúde: muito prazer! /organizadores: 
Serafim Barbosa Santos-filho e Maria Elizabeth Barros de Barros. Ijuí:Ed. Unijuí, 2007. 

62
 Conforme discutido no Capítulo 2 desta tese: “o método”. 
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trabalhadores, temos que acreditar que por trás da doença, do CID63, tem 

uma pessoa!  

 

[...] Por isso o trabalho no CAPS, mais que uma sigla, expõe sua 

proposta “Centro de Atenção Psicossocial” é mais que um lugar, deveria 

ser um dispositivo pra gerar movimento e vida inda que estejamos longe 

disso. O foco deste trabalho é acolhimento, é atenção, é inserção social, é 

olhar de fato para a pessoa que está à sua frente, é observar atentamente; 

é abrir o ouvido para ouvir outros sons que não conseguimos decifrar e 

aprender que existe, no mundo do delírio, muita coisa que não 

conseguimos entender, mas que se ouvirmos atentamente, descobrimos 

sentidos que nos impactam, e a gente, por não saber o que fazer, tende a 

fugir, porque desconhecemos o mundo da loucura, isso nos assusta.  

Dada a complexidade da questão, os trabalhadores seguem 

explicando por que este trabalho exige mudança de visão, de postura, de 

concepção sobre a loucura, além de um constante processo de análise de 

si e da equipe sobre o trabalho realizado, para prosseguir aprendendo e 

construindo. 

[...] muitas vezes penso que é trabalho de louco mesmo, porque 

você tem que encarar sua própria loucura, sair desta “dita” normalidade 

para se permitir conhecer e transitar por este universo da incoerência, do 

delírio, da loucura, e eu me esforço, pra sair deste viés da doença e 

encarar isso como um modo de existência; e é muito difícil, porque o 

preconceito, a concepção da loucura, está impregnada na gente, então 

tenho que me manter em vigília, mesmo assim, nos pequenos atos me 

pego tratando eles como incapazes [...]. 

Em meio a discussões que trouxeram à tona essa temática, os 

trabalhadores algumas vezes recorreram à comparação com o trabalho no 

HP para pensar o trabalho no CAPS e o que faz deste um trabalho 

diferenciado: [...] No hospital é tranquilo, porque não preciso fazer qualquer 

esforço de compreender este universo. No hospital é seguir rotina rígida e 

aqui muda tudo, você tem que lidar constantemente com o imprevisto; No 

                                                           
63

 Código Internacional de Doenças. 
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hospital o silêncio tem que reinar e aqui convivemos em todo instante com 

este agito, porque viver faz barulho; lá no HP eles dormem o tempo todo, 

aqui eles ficam acordados e isto dá trabalho, porque você é solicitado o 

tempo todo. Veja: se no HP eles começarem a falar e atrapalhar a rotina, 

você aumenta a dose do medicamento e o problema está resolvido; no 

HP você dá conta de “cuidar” de 70 pacientes, porque estão dopados e 

não exige contato humano; mas aqui não, o atendimento precisa ser 

diferenciado, , porque temos que conhecer um a um; então, é trabalho 

árduo, contínuo, é conviver com a loucura em cena, é delírio, é lucidez, é 

muito ruído, e a gente tem que desenvolver habilidade, jogo de cintura pra 

lidar com este mundo. Porque aqui queremos que eles tenham um 

espaço pra viver em liberdade e liberdade pra aprender a viver com seus 

delírios, enfim, no hospital o bom é quando ele não tem expressão 

nenhuma e aqui é exatamente o contrário, eles são solicitados a se 

expressar [...]. 

Essas comparações nos ensinam que o trabalho no CAPS é 

diferenciado porque implica em tomar o outro como sujeito, e não como 

objeto de um cuidado clínico, e isso requer dos profissionais que 

desaprendam muitas receitas aprendidas na sua formação para poder agir. 

Este é um processo complexo, que solicita o coletivo como espaço de 

educação continuada permanentemente questionada, que, 

paradoxalmente, constitui-se em um dos maiores desafios para a equipe. 

Neste esforço de compreender este universo, os trabalhadores 

prosseguem refletindo e se indagando: 

 

[...] a dificuldade é a gente conseguir se desvencilhar deste conceito 

impregnado da doença... Faço um esforço enorme pra tirar meus olhos da 

doença, repetindo pra mim mesma: ele não é só um doente mental 

crônico, quem é ele? Me sinto como que desbravando uma floresta para 

descobrir alguma pista sobre essa pessoa que desapareceu, e é nesta 

descoberta que encontro algumas possibilidades para puxar essa pessoa 

à vida e junto com ele tentar melhorar minimamente sua condição de vida. 

Ele precisa ver que tem condições de melhorar e nós estamos aqui para 

isto. Agora alcançar essa meta exige clareza, persistência e dedicação. 
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Por isso, na percepção de alguns trabalhadores, os profissionais 

precisam estar preparados para lidar com este dia a dia e contar com um 

ambiente de trabalho que os incentive a desenvolver esta postura, e isto, 

certamente, requer tanto preparo técnico quanto consciência política 

como determinantes das novas ações em saúde mental, para que eles 

possam visualizar possibilidades de saúde. Como isto é possível? 

 

[...] Precisamos ter uma visão de que o usuário pode desenvolver, 

com nossa ajuda, dos familiares, etc.. um processo de construção de si e 

da sua cidadania. Eles não deliram e alucinam o tempo todo, então eles 

têm possibilidade de saúde; por isso precisamos ter um profundo 

interesse pelo ser humano. Sabe, isso aqui não é cumprir rigorosamente 

as rotinas, precisamos nos dar conta que trabalhamos num centro de 

atenção a pessoas em intenso sofrimento, renegadas e excluídas da 

sociedade. Atenção, implica, em você primeiramente enxergar a pessoa 

que está na frente, olhar nos olhos, falar o seu nome, ouvi-la, escutá-la. 

 

Daí eles nos explicarem por que o manejo, a postura ser diferenciada: 

[...] aqui é necessário proximidade, contato é direto intenso e continuado. É 

totalmente diferente de uma clínica de consultório. Aqui você convive com o 

usuário, encontra com eles em todos os lugares, e pra você manejar essa 

situação tem que haver disponibilidade quase que constante e a gente tem 

que ser liberto do conceito de que só estou trabalhando se estou ali dentro 

do consultório atendendo; aqui estou o tempo todo num processo de 

escuta, de observação. Aprendi, por exemplo, que dar um abraço não vai 

afetar meu papel como profissional; esqueci a tal da neutralidade, porque 

aqui se mistura tudo; mas precisamos cuidar para não nos perder nisso 

tudo e perder o alvo de nosso trabalho. Existe um perigo de, sem 

perceber, virarmos pais e mães, tornando-os dependentes de nós. Uns 

profissionais percebem este processo, outros não [...]. 

 

[...] por isso construímos isso aqui de forma muito intensa, jogando 

com tudo que sabemos e não sabemos; aprendemos fazendo e muitas 

vezes me sinto como uma “cabra-cega”, vou tateando, sem clareza 
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nenhuma, até que acho alguma pista. Mas creio que se tivéssemos um 

grupo mais coeso que tivesse a clareza que este “lugar”, não pode 

parecer em nada com um HP, que nossa função não é sufocar o 

sofrimento das pessoas, mas acolhê-las em seu sofrimento, na tentativa 

de diminuir essa condição, acho que nossa realidade seria outra, teríamos 

avançado muito mais, porque ao voltarmos para eles com real interesse 

de aprender sobre a loucura, acho que poderíamos construir um outro tipo 

de interação e descobrir com eles as capacidades que eles têm [...]  

 

Constatamos que a parte da equipe que ainda sustenta uma visão 

crítica sobre o processo de construção deste trabalho consegue manter 

uma postura de aprendiz, consegue se manter interrogando: que lugar de 

trabalho é esse? Como prosseguir? Então, ao menos criam uma rede de 

significados que lhes dá respaldo para seguir fazendo e aprendendo; mas 

também sinalizam as dificuldades e impedimentos com os quais se 

deparam nesse processo. 

Um aspecto acentuado pelos trabalhadores é o conflito entre a 

norma e atividade64 no trabalho, pois, segundo a percepção deles, o perigo 

da rigidez na organização do trabalho e na operacionalização das 

atividades produz o inverso da produção da vida e da saúde. Eles assim 

nos explicam: 

[...] quando a gente ingressa no serviço, o que mais apavora é a falta 

de uma rotina rígida do serviço.; Dá a impressão que tudo está solto, que 

isto não é trabalho para um técnico, qualquer pessoa sem formação 

alguma daria conta de fazer este trabalho de cuidar do outro; contudo, com 

o tempo, a gente vai desfazendo esta impressão e vendo que na verdade 

este é um trabalho que deveria ser flexível e se adequar às necessidades 

dos pacientes; mas acabamos, ou por imposição da gestão, do processo 

do trabalho, ou por nós mesmos, criando uma rotina, como que pra nos 

                                                           
64

 Parte-se da noção marxista de atividade enquanto ação consciente, criativa e 
transformadora, capaz de garantir a apropriação da natureza pelo homem, produzindo 
suas formas de viver e organizar-se socialmente, assegurando sua sobrevivência. (Marx, 
1975, citado por Góis, 2005). Para Schawrtz (2004), a atividade se opõe à inércia; é o 
conjunto dos fenômenos que caracterizam o ser vivo, expressão da resistência a toda 
situação de heterodeterminação das normas industriosas. 
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proteger e acabamos sendo engessados por ela, sendo que a rotina vai 

gradativamente substituindo a atenção aos pacientes. O cumprimento da 

rotina “criada” cria a sensação de dever cumprido[...]  

[...] mas é um laço, porque é mais fácil ter uma oficina com começo, 

meio e fim, pra ter a sensação de dever cumprido, do que prestar atenção 

na necessidade de cada paciente. Se a gente for muito flexível, não 

consegue dar conta das tarefas do dia, e isto produz uma sensação de 

incompetência; mas isto atende à necessidade do técnico, porque este 

paciente se desconcentra muito facilmente e tem que ter atividade variada, 

de curta duração; mas como fazer isso num grupo de oito pessoas, cada 

um com um transtorno - um delirando, outro extremamente desanimado e 

deprimido?... É um desafio difícil do lado do técnico pensar um trabalho 

sem planejamento e sem rotina[...]. 

Percebemos aqui, tal como aponta Bibeau (1986, p. 22), “há uma 

defasagem entre um ideal perseguido no plano das organizações e a 

realidade que se impõe com seus contratempos e limites operacionais”, e 

como complementam Lancman & Pereira (2008) ao se referirem à lógica 

da produtividade que impera no setor público e no setor privado. 

Argumentam que no primeiro a lógica de produção se baseia em dados 

epidemiológicos e de demanda, na quantificação de atendimentos, na 

capacidade de resolução e na equação “demanda referida/quantidade de 

profissionais/atendimentos esperados:  

 

[...] neste tipo de lógica, o aumento da produtividade acaba 
sendo alcançado por meio da intensificação do ritmo de 
trabalho em detrimento do cumprimento da qualidade do 
serviço esperado. Os pressupostos teóricos e as crenças sobre 
o próprio trabalho são desconsiderados e os trabalhadores se 
veem obrigados a entrar num processo de dissonância entre o 
que acreditam dever fazer e o que efetivamente fazem, a rever 
posições e a trabalhar, por vezes, em desacordo com seus 
valores ou com aquilo que acreditam ser um trabalho de 
qualidade (LANCMAN & PEREIRA, 2008, p. 18). 

 

São aspectos como esses que evidenciamos nas falas dos 

trabalhadores:  
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[...] Como técnicos possuímos técnicas para lidar com essa ou aquela 

situação, mas aqui você vive desarmado, porque você tem que dar conta 

de lidar com o imprevisto, então dá uma sensação de que você não está 

trabalhando de verdade, porque se for para fazer o que eu acredito que 

deve ser feito, eu não dou conta do meu trabalho e por outro lado o que 

faço não é reconhecido como trabalho [...]. 

 

Constatamos por essa fala a existência de algo nesta atividade que 

ultrapassa a norma, o prescrito e, e paradoxalmente, produz o real na 

atividade, que envolve aquilo que se fez, mas também aquilo que não se 

fez, que não se pode fazer, que se tentou fazer sem o conseguir, que se 

teria querido ou podido fazer, que se pensou ou que se sonhou poder 

fazer, o que se fez para não fazer aquilo que seria preciso fazer ou o que 

foi feito sem o querer, como nos explica Clot (2006). Encontramos 

também o que, de um outro modo, Schwartz (2007) chama de “vazio das 

normas”, uma vez que as diferentes determinações para o trabalho são 

insuficientes para que ele seja realizado.  

 

[...] o que nos pega é a organização do serviço: por um lado falta 

orientações claras, cada um faz o que julga ser sua prioridade, e a 

prioridade do serviço (atenção, acolhimento) se perde, e nesta confusão a 

gente acaba sendo engolido pelas rotinas administrativas e não tendo a 

mesma disposição interior pra um relacionamento terapêutico com o 

paciente, que é a nossa tarefa, percebe? Por um lado temos que ter esse 

olhar, mas por outro, mesmo sabendo que preciso agir de modo flexível, 

considerar a singularidade de cada paciente é muito complicado, porque 

se não tiver rotina, planejamento, as coisas não anda, e isto me angustia 

e me atordoa, porque me sinto num “barco sem leme”[...]. 

 

O que nos sinaliza, que ainda que seja um trabalho em construção, 

a prescrição clara, negociada no coletivo, é fundamental, pois a sua 

ausência pode gerar consequências negativas tanto para o 

desenvolvimento do trabalho quanto para a saúde do trabalhador. 
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Mas, de outro prisma, são esses mesmos trabalhadores, postos 

diante deste desafios, que vão mesclando o que pensam que não sabem 

e prosseguem nos ensinando sobre o trabalho real65: 

 

[...] mas quando conseguimos driblar a rotina, passamos a fazer o 

que é o nosso trabalho: passamos a dar atenção às pessoas, passamos a 

conhecer a pessoa e seu transtorno, assim começamos a ajudá-lo a 

perceber a si próprios, para que elas percebam quando está havendo 

mudança de comportamento, de pensamento, de sentimento, quando as 

alucinações estão vindo, pra que eles também nos sinalizem. Este é o 

nosso foco. Já funcionou em alguns casos, mas, como a equipe muitas 

vezes está tão concentrada na organização do serviço, não percebe a 

mudança de comportamento, e quando vê já é tarde demais, a pessoa 

entrou em surto e aí o ciclo se repete - SAMU, Emergência Psiquiátrica... - 

e se não ficarmos de olho, mandam direto para o HP e aí é muita 

frustração [...] 

 

Constatamos, sobretudo, a intensa implicação destes trabalhadores 

com seus fazeres diários, que envolvem uma multiplicidade de 

determinações que ou os impulsionam neste projeto em construção, 

recorrendo ao próprio sofrimento advindo da experiência para 

potencializar seus atos, ou, diante desse quadro de desamparo e falta de 

suporte, produzem imobilidade desesperanças em relação ao desmonte 

da cultura manicomial. 

As indagações que seguem são como eles lidam com tais 

implicações postas por tal cotidiano, qual o impacto deste trabalhar em 

saúde mental sobre produção da subjetividade do trabalhador (singular) e 

do coletivo e quais “barreiras de proteção” podem ser construídas para e 

por esses trabalhadores. 

                                                           
65

 Ainda que as prescrições sejam fundamentais para um coletivo de trabalho, a 
expressão “trabalho real” está vinculada ao pressuposto de que as prescrições são 
sempre recursos incompletos, isto é, que desde sua concepção não são capazes de 
contemplar todas as situações encontradas no exercício cotidiano de trabalhar. Neste 
sentido é dada ênfase ao papel das pessoas como protagonistas ativos no processo 
produtivo (BRITO, 2011, p. 483). 
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No intento de continuar a dar visibilidade a este cotidiano, seguimos 

apresentando no próximo item os paradoxos produzidos nesta relação 

prazer/sofrimento ocultados pela “honrosa missão” do cuidado do outro, 

que acaba naturalizando o sofrimento dos trabalhadores como inerente ao 

seu trabalho e justificando os descasos das políticas públicas de 

assistência e proteção a eles.  

Por outro lado, destacamos ainda que essa dimensão deve ser 

considerada, pois, a nosso ver, corre-se o risco de colocar o trabalhador 

como mera vítima que sucumbe aos sistemas de desvalorização e 

desqualificação e desconsiderar que o trabalho desempenha importante 

papel na luta contra o adoecimento, na medida em que, sendo invenção, 

(re)existe, (re)criando o trabalhador e o próprio processo de trabalho66. 

Esse aspecto foi desvelado nas narrativas do cotidiano já 

apresentadas ao longo desta tese, indicando que a expressão do 

sofrimento pode criar movimentos em prol da liberdade e oferecer 

proteção contra as ameaças que colocam o trabalho em risco.  

 

6.3.2 Prazer-dor-sofrimento67 no cotidiano de trabalho: faces 

entrelaçadas no ato de produzir trabalho no CAPS 

 

A atividade de prover cuidado a pessoas portadoras de transtornos 

mentais é constituída, ao menos num primeiro olhar, pelo encontro entre 

                                                           
66

 Na perspectiva de Dejours (1992), Seligmann-Silva (1994) o sofrimento é 
caracterizado como estágio entre a saúde e a doença. De acordo com Pitta (2003), o 
sofrimento é considerado como pré-morbidade. Em grande parte desses estudos o 
sofrimento é entendido como intrínseco ao trabalho, à sua natureza. Contudo Brant & 
Minayo-Gomez (2004) afirmam que não há natureza do sofrimento, tampouco do 
trabalho, mas relações que se estabelecem entre o sujeito e situações adversas da vida 
levando-o à ação. Nesta perspectiva, o sofrimento se configura como uma reação, uma 
manifestação da insistência de viver sob, circunstâncias que, na maioria das vezes não 
são favoráveis. Embora neste sentido a vida possa ser árdua, capaz de despertar 
decepções, frustrações e remeter o homem a situações impossíveis, a manifestação do 
sofrimento leva o sujeito à ação – visto que não há esperança a não ser na sua ação, e 
que a única coisa que lhe permite a vida é o ato.  

67
 Sawaia (2012, p. 103), citando Agnes Heller (1989, p. 313-315), distingue dor de 

sofrimento. Dor é próprio da vida humana, um aspecto inevitável. É algo que emana do 
indivíduo, das afecções de seus corpos nos encontro com outros corpos, e diz respeito à 
capacidade de sentir ou ser afetado, na perspectiva de Espinosa; mas o sofrimento é a 
dor mediada pelas injustiças sociais; é o sofrimento de estar submetido à fome, à 
opressão, e pode não ser sentido como dor por todos. 
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uma pessoa que sofre psiquicamente e outra encarregada de lhe propiciar 

acolhimento e intervenção técnica para diminuir seu sofrimento psíquico. 

Como em grande parte das intervenções o instrumento terapêutico é o 

próprio aparelho psíquico, o trabalhador tem que lidar com o sofrimento 

psíquico do outro e com o seu próprio. Esse sofrimento é visto pela 

instituição e aceito pelos trabalhadores como inerente à atividade, afinal, 

não é novidade para ninguém que o trabalho com saúde, com a doença e 

com os doentes está, de diversas formas, está ligado a um imaginário 

social segundo o qual a dedicação, o sacrifício e a privação do próprio 

bem-estar se constituem como condição para o exercício profissional 

(LANCMAN & PEREIRA, 2008, p. 12). 

Essa concepção não só atravessa muitos dos fazeres, mas também 

aumenta o sofrimento dos trabalhadores, parecendo que existe uma 

cobrança, que eles atribuem a culpa a si mesmos:  

[...] trabalhar com a saúde mental implica em você ser impactada o 

tempo todo com o sofrimento; então você sofre muito por não conseguir 

acalmar a dor do outro, e esta é minha função! Muitas vezes me deparo 

sem condições de oferecer este acolhimento, porque estou tão cansada, 

desgastada e fico muito frustrada comigo mesma [...]. Puxa, escolhi esta 

profissão para cuidar das pessoas e no meu dia a dia não consigo dar 

conta! 

No uso de si o trabalhador convive com o paradoxo do sofrimento 

psíquico, do profundo desgaste físico e mental, que oferece riscos 

concretos de adoecimento, mas também é neste espaço de sofrimento 

que emerge a resistência às situações e se re(criam) outros novos 

significados, que imprimem novos sentidos ao trabalho. 

[...] tudo aqui é muito intenso... A gente é impactada o tempo todo, 

você tem que estar disponível para o outro o tempo todo, não há um 

horariozinho para descanso. Parece que a gente não faz muita coisa, mas 

a gente não para nem pra respirar, pra ir ao banheiro, se a gente não se 

cuidar vai adoecendo mesmo. A gente vive isso aqui, sonha com eles, 

sofre por eles e por aqueles que passam pela abordagem e não 

conseguimos fazer nada. Tem dia que saio daqui me sentindo destruída, 

parece que não vou conseguir voltar o dia seguinte; mas ver o progresso 
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de alguns, o sorriso e o abraço de outro, isso me dá gás novamente pra 

começar mais um dia. 

[...] muitas vezes me surpreendo: passo por tantas situações que 

promovem tanta angústia, fico sem chão; mas aí “na saia justa”, sofrendo 

junto, surge uma saída... 

[...] é um trabalho de doação de si, então gera muito desgaste. A 

gente deveria ter um suporte para aguentar esse dia a dia aqui; no dia a 

dia você vai levando, se envolvendo e ficando meio anestesiado, mas um 

dia o corpo grita e a gente percebe o nível do esgotamento. 

[...]; dizem que o prazo de validade aqui é dois anos. Deveria ter 

férias duas vezes ao ano, porque o desgaste é grande. Aqui você não tem 

este refúgio, nem no banheiro, é o tempo todo, e esse contato direto você 

tem que estar preparada. A nossa rotina é lidar com muita dor, ás vezes 

agressão entre os pacientes; a gente tem que ser meio louco pra 

aguentar isso aqui todo dia. O portador de transtorno ele te suga muito e 

te consome muito: é repetição. é ouvir mil vezes a mesma história... Tem 

dia que a cabeça parece que vai explodir; o consumo e desgaste que 

você tem no dia a dia... Tem dia que eu saio daqui atordoada. Se o 

profissional não cuidar muito bem de sua saúde mental, ele se mistura e 

acaba adoecendo junto; se você não se cuidar, você acaba reproduzindo 

lá fora um contexto de doença; você vê muito sofrimento e parece que ele 

vai penetrando em você. 

Isto tudo solicita controle contínuo das próprias emoções como 

recurso organizador da subjetividade do trabalhador: 

[...] aqui o profissional tem que ter jogo de cintura pra manter o 

equilíbrio, e quando um paciente explode, tem que respirar fundo, manter 

controle sobre as emoções e ajudá-lo a se acalmar. Por isso eu digo que 

aqui você se usa inteiro, até sobre o tom de voz temos que manter controle, 

porque percebo que quando alguém me procura em seu sofrimento, o meu 

tom de voz o acalma, ele vai se sentindo “acolhido” e vai se acalmando [...].  

[...] este trabalho gera muita angústia, porque com toda a 

precariedade que temos no serviço, temos que acolher o usuário, suas 

famílias, e todos pedindo socorro, querendo soluções rápidas. 
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[...] e tem certos pacientes que têm muita perversidade, que às 

vezes a gente esquece que é próprio do transtorno e fica tomado pela 

raiva e até reage duramente; daí, quando consigo me aquietar, a ficha cai; 

respiro fundo, lembro que ele é próprio do transtorno, que não é pessoal. 

Veja, é muito fácil confundir as coisas, e se não tiver um processo de 

autorreflexão a gente perde o “fio da meada”. E quem não consegue 

manter o controle, se perde, explode com o paciente [...]. 

 

Os profissionais nos ensinam que o conteúdo dos seus fazeres 

envolve afetos e sentimentos que muitas vezes dificultam essa 

separação, como explicam: [...] lidamos com pessoas carentes em todos 

os sentidos, pessoas cronificadas que vieram de um longo tempo de 

hospitalização, que vivem uma história de desamor, de solidão, de virar 

“trapo humano”. Elas perderam tudo, elas desaprenderam a desejar, a 

querer, então nós, profissionais, precisamos ter uma cabeça diferente 

para trabalhar, para ensinar elas a voltarem a querer, é tentar dar voz a 

um grupo de excluídos e esquecidos pela sociedade, que continua não 

querendo que eles sejam incluídos na vida comum da sociedade. 

O que desejamos dar evidência, é que o sofrimento que lidam esses 

trabalhadores, se espraia para além do sofrimento psíquico, pois, abarca, 

questões de ordem social, cultural, atravessada pela demarcação de classe 

social, que Sawaia (1995), designa de Sofrimento ético-político68, de modo 

que os trabalhadores neste campo deparam-se constantemente, com esse 

sofrer, de modo que são afetados e se tornam coparticipantes neste 

processo.  

Explicam essa complexidade, para dizer que as questões que 

chegam ao CAPS extrapolam o campo da saúde mental, pois por falta de 

                                                           
68

 “O sofrimento ético-político abrange as múltiplas afecções do corpo e da alma que 
mutilam a vida de diferentes formas. Qualifica-se pela maneira que sou tratada ou trato o 
outro na intersubjetividade, face a face ou anônima, cuja dinâmica, conteúdo e qualidade 
são determinados pela organização social. Portanto, o sofrimento ético-político retrata a 
vivência cotidiana das questões sociais dominantes em cada época histórica, 
especialmente da dor social de ser tratado como inferior, subalterno, sem valor, apêndice 
inútil da sociedade. Ele revela a tonalidade ética da vivência cotidiana da desigualdade 
social, da negação imposta socialmente às possibilidades da maioria apropriar-se da 
produção material, cultural e social de sua época, de se movimentar no espaço público e 
de expressar afeto e desejo” (SAWAIA, 1995). 
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suporte de uma rede intersetorial, que de fato funcione, o CAPS funciona 

como desaguadouro de questões sociais importantes que geram 

impotência para o trabalhador. Como constatamos acompanhando uma 

abordagem: 

[...] a mãe com transtorno mental veio acompanhada por uma agente 

de saúde do CRAS69 e sua filha mais velha de 13 anos. Uma situação de 

extrema vulnerabilidade: essa mãe com um aspecto descuidado, ausente, 

responde em monossílabas, passa a maior parte de seu tempo deitada, 

raramente faz comida, sem contato com familiares. Têm quatro filhos, três 

meninos que vivem na rua pedindo esmola, são usuários de crack, e a 

filha a acompanhou na abordagem, contou com muita naturalidade que já 

está envolvida com o traficante no bairro. 

São “casos” como esses que colocam os profissionais na busca pela 

“rede” e pelo suporte de uma rede que funcione. No caso desta 

abordagem essa pessoa “não aderiu” ao tratamento no CAPS, porque são 

tantos encaminhamentos para abarcar toda a situação que a pessoa se 

perde no meio do caminho e o profissional se torna coparticipante deste 

sofrimento: 

[...] me sinto invadida por um sentimento de impotência tão grande 

que às vezes choro, vou pra casa e a pessoa atendida não me sai da 

cabeça. Às vezes dá vontade de sair socando a parede porque eu não 

consigo achar uma solução, porque muitas vezes não temos pra onde os 

encaminhar, a rede não funciona. Temos outros equipamentos, mas são 

serviços isolados, um não sabe do outro, as informações não chegam, 

não existem conexões entre as redes na internet; tudo é lento, moroso, e 

quando a resposta chega, coitado, quem tinha que se matar já se matou. 

Olha, tem situações que me corta o coração, tenho vontade de levar a 

pessoa pra minha casa [...]. 

Observa-se assim que existe uma intensa implicação dos 

trabalhadores com seu trabalho, os quais em muitos momentos deixam a 

impressão de que precisam torna-se quase como “messias” para cumprir 

o projeto “salvador”, o que desperta em muitos o desejo de luta, de 

                                                           
69

 Centro de Referência de Assistência Social. 
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inquietação e certa mobilização, que é desarmada no coletivo, com frases 

como “não adianta tentar, já fizemos isso não deu certo”; “você pode até 

tentar, mas temos que lutar contra muitos, e quem somos nós?” Uns 

persistem nos seus projetos, quase sempre individuais, outros sucumbem 

diante das frustrações ao se depararem com tantas impossibilidades, 

agravadas pela ausência efetiva de um trabalho em equipe, o que 

aumenta tanto a responsabilidade como o sentimento de estar só diante 

de tamanha missão. Embora se concorde que este trabalho, quase em 

essência, deve ser realizado em equipe, com parceiros comprometidos e 

num espaço de solidariedade e compartilhamento, com liberdade para se 

falar do que se sabe e o que não se sabe, na realidade este espaço não 

existe: 

[...] mas o mais difícil é que cada um sofre sozinho, não há 

solidariedade, espaços que a gente pudesse nos cuidar mutuamente. 

Sem saída coletiva o sofrimento só aumenta. 

[...] sabemos que para este trabalho é imprescindível o trabalho em 

equipe multiprofissional e interdisciplinar; mas as “picuinhas” diárias, as 

diferenças de visão, a falta de suporte técnico, faz com que a gente recue 

e até evite qualquer discussão em equipe.... Me sinto muitas vezes como 

uma formiguinha lutando contra um elefante, e meu maior sofrimento é o 

relacionado a essa ausência total de suporte, de retaguarda[...]. 

[...] Não temos supervisão clínica institucional, tivemos uma única 

experiência, que não deu certo, pois o viés era de psicoterapia 

comportamental, centrada em questões individuais, e o espaço que temos 

de reunião, é a reunião para discussão de casos, no intervalo do horário 

do almoço, que é a troca de turnos, em que um não escuta o outro. 

Daí o desabafo de um profissional: 

[...] Eu não sei resolver muitas questões que aparecem no meu dia a 

dia, mas como não discutimos trabalho, mas somente “casos”, cada um 

se refugia em si mesmo, evitando o espaço da troca, do 

compartilhamento, e o pior, que “a caça vira contra o caçador”, e 

acabamos nos voltamos contra nós mesmos; então vai acontecendo uma 

depreciação do trabalho do outro. Isso me sufoca, fico muito indignada, 

porque falta respeito, falta companheirismo, ética, compromisso [...] 
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[...] e para sobreviver, cada um fica no seu quadrado e o 

individualismo impera. Individualmente é uma equipe tecnicamente muito 

competente, mas no coletivo o relacionamento é destrutivo: temos um 

clima muito negativo de competitividade e parece uma torcida pra que o 

trabalho do outro dê errado. Então achamos um bom termo para não 

aumentar os problemas cada um faz como quer e um não entra no 

território do outro.  

Diante de todas as questões apontadas queremos fechar este 

núcleo sublinhando que os trabalhadores são os que “pagam o alto preço” 

nesta trajetória em construção do trabalho num espaço de “saúde 

mental”, vivenciando intenso sofrimento por lidarem com vidas humanas 

no processo de “tornar-se gente”. No enfrentamento diário dessas 

mazelas sociais, esses trabalhadores constroem um campo de sentidos 

para seus fazeres mais que ideais nas relações de afeto e cuidado, e ao 

atribuírem a si mesmo o cuidado do outro, percebem que isto dá 

“resultado” e isto vai ressignificando suas práticas e produzindo novos 

sentidos: 

 

Em participar do processo de transformação de vidas: 

 

[...] o que dá sentido ao meu trabalho e me mantêm aqui é ver que 

isso funciona, é ver o progresso do paciente, a alegria pela liberdade; ver 

como chegam aqui completamente comprometidos, sem nenhuma 

expressão, perdidos, e ver que pouco a pouco vão saindo do 

entorpecimento, passam a se relacionar, vão devagar sendo introduzidos 

nas atividades. É muito gratificante, é meio mágico você ter um fazer que 

empodera o outro, ajudando-os a voltarem a ser gente [...]. 

 

Em participar da construção de uma nova história sobre a loucura: 

 

[...] o que me dá prazer e me leva a continuar nesta luta é saber que 

estou fazendo parte desta história de com o pouco que faço, mas dou 

tudo de mim, ... como formiguinha estou participando de um processo 

fantástico de desconstrução de um sistema de séculos de destruição de 
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vidas, de pessoas, e eu estou dentro desta roda participando da 

reconstrução de algumas dessas vidas...[...] 

 

Em dar voz aos que foram calados: 

 

[...] o que me move aqui e dá sentido ao que faço é eu ajudar essas 

pessoas a terem voz. Elas foram caladas e esmagadas pelo sistema, e 

hoje, ainda que seja muito pouco, cada pessoa que atendo eu tenho o 

maior prazer de olhar pra elas e ajudá-las a voltar a falar, a se expressar. 

Elas de fato têm me ensinado sobre o mundo da loucura e eu passei a 

questionar o que é ser louco. 

 

Em ajudar pessoas a voltar a desejar: 

 

[...] com todas as dificuldades que enfrentamos, às vezes fico muito 

desanimada por olhar dos lados e não achar muitos parceiros. O poder 

parece estar com aqueles que têm uma visão manicomial, isto me abate e 

muitas vezes pensei em desistir. É um trabalho individual, solitário etc., 

mas só dessas pessoas saírem do manicômio, estarem neste espaço e a 

gente ver que funciona, dar atenção, tratá-los como pessoas, fazê-los 

acreditar que eles estão vivos e podem voltar a querer, a desejar, você 

não imagina a satisfação que sinto [...] 

 

Ajudá-los a exercitar a cidadania: 

 

[...] e com toda desvalorização e invisibilidade de nosso trabalho, eu 

me pego no que vejo e presencio no progresso de muitos usuários que 

entraram aqui totalmente cronificados e hoje participam do teatro, da 

música e poucos deles conseguiram até voltar a trabalhar, ter sua renda, 

etc. Isso me dá gás, apesar de tudo que falta [...]. 

 

Em ressignificar o seu próprio sofrimento enquanto trabalhador-

cuidador: 

 



 226 

[...] nosso papel e função é aliviar o sofrimento e ajudá-los a criar um 

sentido para viver. Esse lugar me deixou mais humana, passei enxergar a 

vida de modo muito diferente. Tem dia que me sinto acabada, saio daqui 

pensando: “Este é meu último dia”. Minha vida pode estar explodindo lá 

fora, mas quando cruzo aquele portão e eles vêm me abraçar, saber se 

eu estou bem ou simplesmente me olham com tanto carinho, eu esqueço 

tudo e me entrego a mais um dia de trabalho, de luta.[...] 

 

Testemunhar que é possível reconstruir vidas: 

 

[...] o que dá sentido ao meu trabalho, é testemunhar história de vidas 

destruídas e a gente na busca: junto com o usuário vai atrás destas 

histórias pra tentar reunir alguns fragmentos, e com muito esforço 

conseguimos reconstruir histórias de vidas detonadas. Este é o sentido de 

nosso trabalho, é quase que uma missão de reconstrução de vidas [...] 

 

Então é, sim, um trabalho complexo e diferenciado o enfrentamento 

das mazelas sociais, que traz em si os paradoxos do próprio campo da 

saúde mental e dos trabalhadores, mais que técnica, demanda 

compaixão70, que não acontece isoladamente, mas passa 

necessariamente por uma projeto de construção coletiva. 

Embora reflita o descaso do SUS no que tange aos trabalhadores da 

saúde, este trabalho solicita algo a mais dos trabalhadores, pois não se 

resume a um trabalho de atendimento com hora marcada, mas sim por 

uma contínua solicitação de cuidado e de atenção. Esta atuação exige o 

uso de si e de sua própria subjetividade como matéria-prima, na 

reconstrução de vidas despedaçadas.  

Quão desafiador é este caminho! Constituído por vivências 

constantes de sentimentos de desamparo, solidão, desconforto, raiva, 

impotência e, paradoxalmente, prazer e satisfação, centrados apenas no 

                                                           
70

 Segundo S (2012, p. 107) “a compaixão é sofrimento que nos faz voltar à ação social, 
pode adquirir um caráter público e unificar os homens em torno de um projeto social [...]”, 
perspectiva apresentada Hanna Arent e Simone Weil. 
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sentido construído pelo próprio fazer em si, no ato do cuidado do outro e 

dos resultados advindos desta relação.  

A finalidade de trazer à baila esses aspectos não é analisarmos a 

“coisa em si”, mas refletir sobre a necessidade urgente de lutarmos pela 

elaboração de novas políticas públicas e pelo cumprimento das já 

existentes nas diferentes esferas de governo, para que os trabalhadores 

sejam deveras incluídos como sujeitos de direitos, com sistemas de 

avaliação e acompanhamento condizentes com os princípios históricos e 

constituintes do SUS e da Reforma Psiquiátrica. 

Para que o CAPS - enquanto “instituição de saúde mental”, no que 

tange aos aspectos do trabalho - possa se tornar, na realidade, em 

espaço democrático, aberto e comunitário no exercício de construir um 

trabalho de cogestão (Campos, 2000), reforçando lugares de discussão, 

de trocas, acolhimento da dor e do sofrimento dos trabalhadores, faz-se 

necessário que questões como essas sejam coletivizadas e, quiçá, 

possam indicar alternativas para políticas criativas de formação 

continuada, de trocas e projetos conjuntos com a comunidade, de 

valorização e reconhecimento dos trabalhadores como protagonistas que 

são neste projeto social. 
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CAPÍTULO 7 

REFLEXÕES FINAIS 

 

 

Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas... 

Que já têm a forma do nosso corpo... 

E esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos 

mesmos lugares... 

 

É o tempo da travessia... 

E se não ousarmos fazê-la... 

Teremos ficado... para sempre... 

À margem de nós mesmos... 

 

Fernando Teixeira de Andrade 

 

Partimos da tese de que neste projeto de construção de uma nova 

relação com a loucura os trabalhadores ocupam uma posição 

significativa: como sujeitos, como atores, como construtores, como 

educadores sociais e disseminadores de uma cultura antimanicomial.  

Esta tese foi confirmada em cada passo do processo investigativo e 

em cada etapa da trajetória da pesquisa, que possibilitou 

conhecer/analisar o cotidiano de trabalho dos trabalhadores num CAPS. 

Podemos mesmo afirmar que este trabalho é de uma complexidade 

ímpar, tanto por lidar no “cara a cara” com pessoas em intenso sofrimento 

psíquico que também convivem com o sofrimento ético-social, quanto por 

estar profundamente implicado com a construção de uma projeto social 

que coloque em xeque poderes e saberes instituídos pelas classes 

dominantes, no contexto do sistema capitalista.  

Por isso, ao finalizar esta tese não colocaremos um ponto, mas 

assinalamos que ela cumpriu seu papel de abrir as portas e janelas para o 

início de uma nova etapa de trabalho como pesquisadora no campo da 
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saúde mental, junto àqueles que se propõem a dar visibilidade aos 

trabalhadores no setor público, como cidadãos e sujeitos de direitos no e 

pelo trabalho: direitos de ter vez e voz, direitos de serem sujeitos, no 

sentido de tornar mais real e palpável a tarefa “ensinar pessoas que 

vivem a experiência da loucura, que convivem no dia a dia com uma 

história de exclusão social, a se tornarem sujeitos de direitos”. 

À guisa de conclusão desta tese, nosso desejo é retomar apenas 

alguns fios desta trama que se desvendou pouco a pouco no decorrer da 

pesquisa. Muitas vezes, esses fios estavam escondidos, invisíveis e 

obscuros, mas no caminhar do trabalho foram, pouco a pouco, sendo 

iluminados. Isto nos possibilitou chegar a este “final” e pelas pistas 

deixadas nas loucas trajetórias percorridas, tornou-nos possível fazer o 

caminho de volta para contar um pouco sobre a trama desvelada, os fios 

descobertos, visualizados, visíveis... Não demos conta de todos, mas 

muitos estão agora desvelados. 

Experimentamos o sentimento de que conseguimos sair da margem 

e ousamos fazer a travessia, “vivendo” o CAPS e nos deparando, junto 

com os companheiros desta viagem, com a indecisão entre ficar com a 

roupa velha ou ter a coragem de nos despirmos dela para experimentar 

as novas. Então, nos perguntamos: por que a resistência? Quem não 

gosta de uma roupa nova? Mas aí vêm as respostas: de um lado os que 

olham pra si e desencorajados com as mudanças que precisam enfrentar 

para usufruir do “presente”, repetem: “As novas não me servem, as 

formas do meu corpo foram mudando com o tempo, são lindas, mas não 

posso vestir”; outros, por sua vez, erguem os olhos e enxergam os outros 

que já ousaram despir-se, e nos ajustes e desajustes, escolhem ficar com 

a nova roupa; e ainda outros, insistem em colocar a nova por cima da 

velha, o que não dá um bom resultado! 

Pelo que vi, vivi e ouvi tive muitas alegrias, ao ver que alguns 

entenderam o que significa a travessia do velho para o novo; mas 

também lembro, com tristeza, frases soltas pelo meio do caminho dizendo 

que a Reforma Psiquiátrica foi um evento “lá do passado” que só precisa 
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ser comemorada na data do seu aniversário, que entendem ser 18 de 

maio71.  

Percebi entre alguns, certo desencantamento com esse movimento 

que sacudiu estruturas pesadas do saber e do poder. Desencantamento 

que para muitos trabalhadores resulta, da exaustão física, do 

esgotamento mental, da desvalorização e desqualificação profissional, e 

para outros, da falta de preparo para o trabalho, da falta de informação e 

conhecimento da história, o que produz uma massa de trabalhadores sem 

consciência política sobre seu papel em todo este processo de 

desconstrução de uma cultura manicomial; mas em ambos os casos a 

“visão” fica obscurecida, e então, como fazer a travessia?  

Partimos do princípio que para fazer a travessia precisamos ao 

menos saber em que margem estamos e para onde precisamos e 

queremos atravessar, o porquê da necessidade desta travessia e por que 

estamos implicados com isso. 

Compreendemos, assim como os trabalhadores do CAPS, que no 

campo da saúde mental se faz necessário reavivar o gigantismo desta 

desafiadora missão. Uma possibilidade apontada, como um modo de 

manter a mão firme no leme e seguir a travessia, é trazer sempre à 

memória coletiva dos trabalhadores, a possibilidade concreta de outro 

lugar social para a loucura e o não esquecimento da margem que 

deixamos.  

Daniela Arbex (2013), brilhante jornalista, em sua obra intitulada 

“Holocausto Brasileiro”, cumpre também tal intento ao trazer à nossa 

memória algumas nuanças do que representou em nossa história o 

“tratamento” dado aos “sem razão”. No prefácio deste livro, Eliane Brum, 

no explica que, embora a palavra holocausto esteja associada ao 

assassinato em massa dos judeus pelos nazistas na Segunda Guerra 

Mundial, na história apresentada neste livro, essa palavra é 

“terrivelmente” necessária; e citando Franco Baságlia, pioneiro na luta 

pelo fim dos manicômios, conta que em 1979, quando este esteve no 

Brasil e conheceu a colônia de Barbacena (MG), o maior hospício do país, 
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ficou tão profundamente impactado, que chamou uma coletiva da 

imprensa, na qual afirmou: “Estive hoje num campo de concentração 

nazista. Em nenhum lugar do mundo presenciei uma situação como essa” 

(ARBEX, p. 15). Este é um fato na nossa história!  

Para seguir na rememoração desses fatos utilizarei a próprio 

prefácio do livro para dar destaque a algumas questões: 

 

[...] Essa autora resgata do esquecimento um dos capítulos 
mais macabros de nossa história: a barbárie e a desumanidade 
praticadas, durante a maior parte do século XX, no maior 
hospício do Brasil, conhecido por “Colônia”, situado na cidade 
mineira de Barbacena. Ao fazê-lo, a autora traz à luz um 
genocídio cometido sistematicamente pelo Estado Brasileiro, 
com a conivência de médicos, outros técnicos e de toda a 
população. Pelo menos sessenta mil pessoas morreram entre 
os muros desta colônia. Em sua maioria haviam sido 
internadas à força. Cerca de 70% não tinham diagnóstico da 
doença mental. Eram epilépticos, alcoólatras, homossexuais, 
prostitutas, gente que se rebelava e se tornava incômoda para 
alguém com mais poder. [...] Quando chegavam ao hospício 
suas cabeças eram raspadas, suas roupas arrancadas e seus 
nomes descartados pelos funcionários, que os rebatizavam. [...] 
Os pacientes comiam ratos, bebiam água do esgoto ou urina, 
dormiam sobre o capim... nas noites geladas, deixados ao 
relento, nus ou cobertos com trapo [...] (ARBEX, 2013, p. 13-
14).  

 

Muitos podem respirar aliviados ao pensarem que isso foi passado, 

mas infelizmente essas instituições e práticas psiquiátricas estão 

presentes em muitas cidades do território nacional, e vestidas ou 

travestidas ainda se mantêm!  

No plano físico podemos visualizá-las, mas o mais temível reside na 

“invisibilidade”, no plano do imaginário social sobre a loucura que está 

incrustado nas mentes e corações pelo poder da ideologia, produzindo 

indiferença social. Assim, a própria sociedade alienada é induzida a 

defender que o lugar do “louco”, do “desajustado”, é o hospício ou 

quaisquer outras instituições que cumpram o papel de tirá-los de cena; e 

o mais grave, ainda, é que essa corrente alcança a nós, trabalhadores, 

aprisionando-nos novamente ao desejo dos poderosos, ou nos enlaça nas 

sutilezas das “boas intenções”, colocando-nos dentro dos CAPSs como 

reprodutores do que queremos descontruir. 
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Que fazemos nos CAPSs? A travessia! Iniciada no bonde da história 

por tantos atores que do lugar em que estavam foram, gradativamente, 

descortinando para a sociedade, com coragem e determinação, o que 

acontecia no interior das instituições psiquiátricas. Estamos nos referindo 

a um grupo de trabalhadores da saúde mental que prosseguiram com as 

denúncias das condições degradantes e sub-humanas a que eram (e são) 

submetidas as pessoas com transtornos mentais.  

Juntamente com a mobilização dos familiares, esses trabalhadores 

deram início ao movimento pelo fim dos manicômios, para sacudir a 

sociedade e denunciar o que se fazia numa instituição que se destinava 

ao tratamento de “doentes mentais”.  

Como resultado dessa luta isto virou lei. Essa lei se desdobrou em 

portarias para transportar o proposto para o campo das práticas, e assim 

chegamos ao CAPS. Esse equipamento, junto com outros da Rede de 

Atenção Psicossocial, traz a responsabilidade de fazer a travessia - junto 

com esses que foram excluídos e esquecidos - para o espaço da cidade.  

Equipamento, serviço, dispositivo, seja como for que o designemos, 

o CAPS torna-se real e palpável, pelo trabalho construído no dia a dia 

pelos trabalhadores, como atores, sujeitos ou protagonistas neste projeto 

em construção. 

Foi pensando nesses trabalhadores que nos inserimos no CAPS, 

orientados pelos pressupostos teóricos e metodológicos da Psicologia 

Sócio-Histórica, que nos forneceram as categorias para a compreensão e 

leitura da realidade, entre as quais destacamos a categoria da 

subjetividade, compreendida por nós como uma dimensão subjetiva 

presente no cotidiano de trabalho no CAPS. 

Essa dimensão é dinâmica, fluida, está no movimento da vida, nos 

entremeios, portanto não está visível, embora esteja oculta nas relações.  

É no movimento do real que buscamos apreender a subjetividade 

como elemento de mediação entre o indivíduo e a sociedade, que está a 

meio caminho entre a singularidade e a universalidade do vir a ser 

humano, expressada nas emoções, sentimentos que se formam como 

síntese das relações humanas, que são sociais e se organizam no espaço 

do coletivo, que são históricas e trazem elementos da cultura.  
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Essa concepção, firmada nas categorias da historicidade e da 

dialética da totalidade do Materialismo Histórico-Dialético, orientou a 

escolha da metodologia de pesquisa e os respectivos procedimento, para, 

duvidando da aparência, seguirmos em busca dos sentidos/significados 

que perpassam o cotidiano do trabalho no CAPS, situando-nos no 

concreto “vivido”, com trabalhadores reais, de “carne e osso”. 

Essa experiência, indescritível em muitos aspectos, possibilitou-nos 

um mergulho na realidade em que os trabalhadores, em muitos 

momentos, nos compartilhavam seus “óculos”, ajudando-nos a ver para 

além do visível e imediato, como apresentado em todo o processo de 

análise. 

Compreendemos e reconhecemos no âmbito geral quanto avançou 

o processo da Reforma Psiquiátrica, mas também temos que reconhecer 

as fragilidades, entre as quais a vivência no CAPS, veio confirmar nossa 

tese de que os trabalhadores foram “esquecidos” neste processo da 

corrida para a implantação de serviços, a qual não foi acompanhada por 

um processo coerente e condizente com a preparação destes 

trabalhadores para enfrentar os desafios inerentes nesse processo. 

A tarefa que o gigantismo da função do CAPS se imputa - de 

comprovar, por suas práticas, que uma instituição centenária como o 

manicômio é desnecessária, que transformar a pessoa no que ela tem de 

mais profundo, a sua condição psicossocial, e preparar a sociedade para 

interagir com o ela choca-se com a penúria de recursos observada no 

campo empírico.  

Compreendemos que no plano dos significados os relatórios das 

CNSMs, desde a primeira, ocorrida em 1987, repetem e confirmam, 

ampliam e espraiam a importância dos trabalhadores no processo de 

desinstitucionalização da loucura, apresentando-os como a própria 

“ferramenta” para operar e introduzir tal mudança. 

Vinte e seis anos após a implantação do primeiro CAPS72 ainda nos 

deparamos com trabalhadores que “institucionalizados”, ainda lutam com 

                                                           
72

 CAPs Luís Cerqueira, conhecido como CAPs Itapeva, São Paulo, SP, implantado em 
1987. 
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olhos vendados, tentando compreender que universo é esse em que 

foram colocados para realizar seu trabalho, que implica, como escreve 

Schwartz (2000), o “uso de si”, ou como afirma Scarcelli (1998), o uso da 

própria subjetividade do trabalhador como matéria-prima para a 

realização do seu trabalho.  

Isto quer dizer que é um trabalho que gera profundo desgaste, pois 

ao lidar com o sofrimento dos outros se sofre junto. Além disso, existe o 

perigo de se ver esse sofrimento como inerente ao trabalho do cuidado, e 

os que “escolhem” trabalhar neste campo têm que ter um “perfil” para lidar 

com tais situações. Discurso perigoso e indutor de culpa sobre o 

trabalhador que não se “ajusta” ao trabalho, e até por sua “incompetência 

afetiva”, vem a adoecer! Tal discurso também esconde o descaso do 

Estado para com os trabalhadores inseridos neste campo. 

Esse descaso é visível no cotidiano dos serviços, que revela em 

todas as suas dimensões o reflexo da falta de efetivação de políticas de 

RH no contexto do SUS, de modo que os trabalhadores não são sujeitos 

de direitos, mas são reduzidos a recursos humanos. 

No projeto de Reforma Psiquiátrica, seguimos nos perguntando: 

como “recursos humanos” vão produzir sujeitos de direitos? Esse projeto 

é possível?  

Pelo que vimos e ouvimos no cotidiano do CAPS, em parte, sim. 

Pela implicação ética e política de alguns trabalhadores que carregam o 

“bonde” fora do trilho, como resultado de um esforço sobre-humano. 

Muitos trabalhadores seguem porque encontram sentido no que fazem, 

sentidos produzidos no próprio ato de participar no processo de resgate 

da cidadania, de dar voz ao outro, de ajudar pessoas que se perderam de 

si a encontrar a “rota”, a voltar a desejar, a querer e a (re)construir suas 

vidas. 

Enorme é essa missão, que nos leva a destacar a “negatividade” do 

contexto, para apontar a positividade deste trabalho de “vivificar” o outro. 

Daí a necessidade de refletirmos sobre o trabalho e os trabalhadores, 

como um “nó” que expõe a fragilidade do processo de construção da 

Reforma psiquiátrica, que necessita trazer para sua agenda e priorizar a 



 235 

atenção, o cuidado e a assistência aos trabalhadores, como garantia para 

avanços reais e necessários. 

Destacamos, também, que a visão naturalizante do trabalho do 

cuidado vem, sutilmente, justificar a falta de investimentos na “formação” 

e educação dos trabalhadores neste campo, uma vez, que a atividade de 

cuidar não é nem “natural” nem “imanente” ao “ser” humano; por isso o 

cuidado em saúde mental não pode mais ser reduzido a uma atividade 

caridosa, própria dos corações “piedosos”, ou restrito à execução de 

tarefas com base em conhecimento técnico-científico adquirido nas 

diferentes graduações, em que a técnica parece ser suficiente para a 

realização das tarefas. 

Também nos deparamos com o paradoxo de que o discurso sobre a 

inventividade do campo em construção é um discurso perigoso, pois 

coloca a responsabilidade nos ombros dos trabalhadores e justifica a 

ausência de investimentos em prol destes mesmos trabalhadores. 

Diante de tais impedimentos perguntamos se a viabilização deste 

projeto reformista só é possível com a invenção, pelos trabalhadores, dos 

meios para desenvolvê-lo? Se assim for, não podemos considerá-lo como 

uma política pública, mas um trabalho de militância, de empenho pessoal 

e individual, que não terá fôlego para se estender em amplitude na rede 

de atenção psicossocial que se pretende implementar por todo o território 

nacional.  

Constatamos também que a realização das atividades no dia a dia 

do CAPS evidencia também paradoxos postos pela própria organização 

do trabalho. Parece que a plasticidade e a imprevisibilidade solicitadas 

dos profissionais justificam a falta de planejamento, a ausência de normas 

e a elaboração do prescrito. Questões, que na realidade, causam 

insegurança e baixa efetividade, geradas por um permanente processo de 

“gestão do e no improviso”, que pela inexistência de um espaço de 

discussão sobre as ferramentas “inventadas” por cada um no 

enfrentamento de seus fazeres produz não o “vazio das normas”73, mas a 

falta de normas como referenciais fundamentais para a atividade. 
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 236 

Assim, há muito que aprender sobre este campo de trabalho em 

“ebulição”, mesmo depois de quase três décadas, o qual este se torna um 

“nó” a ser desatado. 

Reconhece-se como necessária a articulação entre os vários 

campos dos saberes na aproximação com os trabalhadores “em ato”, no 

processo de construir uma rede de significados que ofereça sustentação 

aos trabalhadores, os quais têm nas mãos a “potência” de conduzir o 

“idealizado” para o plano do real.  

Pensamos também que a compreensão da dimensão subjetiva da 

loucura, em dado contexto sócio-histórico, constitui uma importante 

categoria de análise, já que desvela como, na implementação dos 

serviços substitutivos, essa dimensão que perpassa o campo ideológico, 

e desenha, no espaço da cidade, a configuração do locus para a loucura.  

De maneira sutil e “generosa”, sorrateiramente, vai se criando a 

ilusão de que estamos no caminho certo ao construir um Centro Integrado 

de Saúde Mental, reunindo todos os CAPSs, num mesmo lugar, postura 

esta que apresenta-se incompatível com os ideários da Reforma 

Psiquiátrica. 

Que reflexões isso pode provocar? As respostas vindas dos 

gestores, os que decidem, é que tudo está sendo feito nas melhores das 

intenções, refletindo a “eficiência e competência” de uma gestão que 

prima pela “otimização” de recursos. 

De igual modo, de maneira declarada ou sutil, produzem-se 

discursos e modos de gestão que constituem um misto de discurso 

psicossocial no campo da saúde mental e de uma cultura manicomial 

carregada de contradições, em que o novo e o velho estão presentes na 

implementação dos serviços em saúde mental. 

Essa cultura não paira como nuvens sobre nossas cabeças, mas 

está profundamente imbricada e articulada com as instâncias de poder, 

de gestão e de políticas, perpassando nossas ações cotidianas, saberes e 

práticas, de modo que no campo da saúde mental se corre o risco de 

construir o “novo”, seguindo e reproduzindo-se os mesmos caminhos do 

velho modo de pensar e fazer acerca do “louco” e da “loucura”.  
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Ademais, se os trabalhadores de saúde mental, as universidades 

enquanto instituições formadoras e os demais segmentos, responsáveis 

por fazer essa travessia, não estiverem atentos a esse processo, seremos 

enlaçados pelas armadilhas dessa história, muitas vezes camuflada por 

discursos e projetos carregados de “boas intenções”, mas que não trazem 

em seu bojo possibilidades de transformação. 

Entender esse contexto da perspectiva da Psicologia Social nos 

ajuda a compreender as dimensões subjetivas dessa realidade, 

desvendando a trama que encobre elementos que se inscrevem e são 

determinantes nas práticas profissionais como trabalhadores da saúde 

mental.  

Esses aspectos exercem profunda influência nas práticas dos 

trabalhadores em saúde mental, que, nas suas próprias falas, “além de 

não contar[em] com as mínimas condições de trabalho, com a 

desvalorização e desqualificação profissional por lidar aqueles que a 

sociedade não os quer”, têm que lutar cotidianamente e resistir a um 

aparato que os leva para longe do território e dos espaços comuns de 

circulação.  

Por outro lado, no oculto, a sociedade, ainda de posse da “lente” 

que obscurece a visão do novo, não permite enxergar com clareza que 

ocorreram mudanças de vultosa importância no campo da saúde mental. 

Foram abertas as portas dos hospícios, que condenavam pessoas a anos 

e anos de reclusão, reduzindo-as a farrapos humanos.  

Embora essas mudanças possam ser varridas pela corrente 

hegemônica para o plano da “invisibilidade”, é necessário que 

prossigamos tocando nossos bumbos, que ressoam por meio das práticas 

concretas do cotidiano, as quais têm demonstrado que as pessoas com 

transtorno mental podem, sim, ser tratadas no espaço da cidade, e que 

muitas histórias já foram reescritas, comprovando que a utopia é possível 

de ser concretizada, porque elas prefiguram uma possibilidade concreta 

de transformação do real.  

Como nos ensina o inesquecível Mandela, “O impossível acontece 

quando fazemos”. 
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É necessário sim seguirmos na luta por políticas públicas que 

incluam os trabalhadores de saúde mental como cidadãos e sujeitos de 

direitos no e pelo trabalho: direitos de ter vez e voz, direitos de ser 

sujeitos, para que o contemplado nas CNSMs sobre os trabalhadores se 

transforme em realidade.  

Para encerrar, recorremos às palavras do poeta Carlos Drumond de 

Andrade, para dizer que os desafios são ainda imensos, mas de mãos 

dadas seguimos. 

Mãos Dadas 

Carlos Drummond de Andrade 

 

Não serei o poeta de um mundo caduco.  

Também não cantarei o mundo futuro.  

Estou preso à vida e olho meus companheiros  

Estão taciturnos mas nutrem grandes esperanças.  

Entre eles, considere a enorme realidade.  

O presente é tão grande, não nos afastemos.  

Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas.  

Não serei o cantor de uma mulher, de uma história.  

Não direi suspiros ao anoitecer, a paisagem vista na janela.  

Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida.  

Não fugirei para ilhas nem serei raptado por serafins.  

O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens 

presentes,  

a vida presente. 
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B) APROVAÇÃO DA PESQUISA – Secretaria de Saúde de 
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C) TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

 

I Dados de identificação do sujeito pesquisado: 

Nome do 

entrevistado:______________________________________________ 

II  Dados sobre a pesquisa: 

Título da Pesquisa: “O trabalho e o trabalhador no cotidiano dos serviços 

substitutivos de saúde mental” 

III Pesquisadora: Maria Aparecida de Moraes Burali. (CRP-) , doutoranda em 

Psicologia Social pela PUC/SP. Fone: 44 -30281760 / 5841 2705.  Email: 

mabburali@yahoo.com.br 

IV Registro das explicações da pesquisa ao participante 

Trata-se de um estudo vinculado ao Programa de Pós-graduação em 

Psicologia Social da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em nível de 

doutorado. Tem por objetivo conhecer e analisar o processo de construção do 

trabalho dentro dos ideários da Reforma psiquiátrica nos serviços substitutivos de 

saúde mental, com enfoque na saúde do trabalhador. 

Para isso, solicitamos que você participe, respondendo algumas questões. 

Você é livre para expressar suas idéias. Você poderá fazer qualquer 

questionamento acerca do estudo e sobre sua participação nele, se tiver alguma 

dúvida, procurarei esclarecê-la em qualquer fase da pesquisa. A sua participação é 

voluntária, você não é obrigada (o) a participar desse estudo. Você tem o direito 

de sair da pesquisa em qualquer etapa e em momento algum isso lhe trará 

prejuízos. Não haverá custos para você. As entrevistas serão realizadas em local, 

data e horário combinados com você, garantindo sua privacidade. Os dados da 

presente pesquisa serão registrados e gravados, posteriormente transcritos, lidos e 

analisados, mas seu nome não constará nos registros. Sua identidade não será 

revelada nem mesmo na fase de conclusão e publicação do estudo. Todos os 

dados relativos ao estudo, serão coletados e guardados em local seguro. 

Antes da publicação dos resultados, você terá acesso a esse material 

resultante da sua entrevista, para validação ou retificação que considerar 

necessária. 

 

V  Consentimento livre e esclarecido: 

 

Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter 

entendido o que me foi explicado, consinto em participar desta pesquisa. 

 

__________________________                               _______________________ 

Assinatura do sujeito                                                    Assinatura do pesquisador 
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