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RESUMO 
 
Esta pesquisa teve como objetivo problematizar as concepções e práticas em 
Reabilitação Psicossocial adotadas pelos profissionais atuantes na Rede de Atenção 
Psicossocial (RAPS) de um município da Baixada Santista. Não obstante a construção 
histórico-conceitual do conceito de Reabilitação Psicossocial, a partir de 2011 ele 
passa a configurar também como um dos componentes da RAPS, cujos objetivos 
incluem a promoção de ações de caráter intersetorial destinadas à inserção produtiva, 
formação e qualificação para o trabalho, garantia da melhoria das condições concretas 
de vida, ampliação da autonomia, contratualidade e inclusão social das pessoas em 
sofrimento mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras 
drogas, e de seus familiares. No âmbito dessa pesquisa o termo agregará ainda a 
menção a um equipamento da RAPS que se responsabiliza diretamente pelo 
desenvolvimento de tais ações, a Seção de Reabilitação Psicossocial (SERP).  
O estudo teve caráter qualitativo, estando ancorado na perspectiva metodológica da 
pesquisa intervenção. Essa escolha foi uma estratégia com vistas a criar condições 
para encontros e devires, e assim provocar novas reflexões, desnaturalizando saberes 
e desestabilizando lugares confortáveis. Foram convidados a participar da pesquisa 
profissionais da RAPS que trabalham nos cinco Centros de Atenção Psicossocial 
(CAPS) de referência territorial para adultos, no CAPS de referência para problemas 
relacionados ao uso de Álcool e outras Drogas (CAPS ad) e na SERP.  Os 
instrumentos para produção dos dados foram: grupos focais coordenados pela 
pesquisadora e registros em diário de campo redigidos por ela. A fundamentação 
teórica provém da análise institucional e de conceitos definidos por autores de 
referência na área. Foi realizado um grupo focal para cada um dos CAPS, com 
presença de todos profissionais que se portaram voluntários e de um profissional da 
SERP que aceitou participar. O local escolhido pelas equipes para a realização do 
grupo foi uma sala dentro dos CAPS, geralmente a sala de reunião da equipe. As falas 
dos participantes foram registradas, transcritas na íntegra e submetidas a análises 
temáticas, organizadas em função de eixos que se destacaram na leitura sistemática 
e que foram considerados importantes para a análise do tema. Os diários de campo 
trouxeram dados complementares que serviram para incrementar a compreensão do 
que foi trazido nos grupos e para elaborar a análise da implicação. O que se percebeu 
na prática é que o processo de reabilitação é multifacetado, mobilizado ou 
atravessado pelas diferentes concepções de loucura e mesmo de reabilitação que os 
profissionais têm, pelas dinâmicas político-institucionais e pelas diferentes (com) 
vivências que experimentam nos serviços diante dos desafios diários que o trabalho 
em saúde mental impõe. Os resultados apontam para a necessidade de aprofundar a 
discussão sobre o que é reabilitação junto aos profissionais da RAPS; provocar uma 
ressignificação coletiva das práticas e concepções que envolvam a todos, e 
problematize o lugar da SERP nesse contexto. A viabilização dos grupos focais, 
envolvendo profissionais de todos os CAPS e da SERP apontou um caminho possível 
para o fortalecimento da RAPS através da participação e corresponsabilização de 
todos que deles participaram. Corresponsabilização essa que não significa apenas 
assumir os problemas coletivamente, mas também, buscar a potência coletiva para 
superar as dificuldades. A análise temática permitiu identificar os seguintes temas: 
Reabilitação, Cuidado, Equipe/Profissional e Rede. Para qualquer um dos quatro 
temas analisados, os impactos, tanto negativos como positivos, repercutem sempre 
nos usuários. As diferentes concepções sobre reabilitação e as práticas adotadas 
denotam, muitas vezes, as forças manicomiais que disputam com a Reforma 



 
 

Psiquiátrica o tipo de cuidado que será ofertado ao usuário, desafio esse que 
atravessa todos os outros temas estudados, em um movimento de avanços e 
retrocessos. A análise da implicação identificou que todo o movimento da 
pesquisadora de olhar para si, para sua relação com a SERP, com os outros serviços, 
para os usuários e para a pesquisa serviu para perceber que nunca somos neutros. 
Foi preciso manter a atenção voltada para o exercício de uma postura ético-política, 
se colocando em análise, e deixando de lado a tendência à arrogância acadêmica, de 
forma a se permitir desconstruir certezas e poder falar honestamente do duplo lugar 
de profissional da RAPS e de pesquisadora. No entanto, entendemos que essa 
análise não esgota todos os aspectos da implicação, devido ao forte vínculo 
institucional existente. O estudo indica que a construção de um novo pensar/fazer 
reabilitação na RAPS não se constrói apenas com teorias, mas também com afetos, 
trocas e bons encontros. 
 
Palavras-chave: Loucura, Saúde Mental, Educação Permanente, Reabilitação 
Psicossocial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 

 
The goal of this research is to problematize the conceptions and practices of 
psychosocial rehabilitation adopted by professionals that act in the Psychosocial 
Attention Network (RAPS) of a city in Baixada Santista. Regardless the historical-
conceptual psychosocial rehabilitation concept construction, from 2011 it also starts to 
configure as one of RAPS components, whose goals include the promotion of 
intersectoral character destined to productive inclusion, formation and qualification for 
the work and guarantee of improvement of the concrete life standard, autonomy 
growth, contractuality and social inclusion of people in mental suffering and in need 
due to the use of crack, alcohol and other substances, and their familiars. In this 
research, the term will gather an attention point that takes responsibility for the 
development of such actions, the Section of Psychosocial Rehabilitation (SERP). The 
study’s had qualitative character in it’s methodological perspective of intervention-
research. This choice was a strategy with insights of creating conditions to meetings 
and, thus, provoke new reflections, denaturalizing knowledgements and destabilizing 
comfortable places, besides contributing to indicatives of the need of new and further 
investigations. RAPS professionals that work on five territorial reference for adults 
Psychosocial Attention Centers (CAPS) were invited to participate of the research, in 
addition to the workers of alcohol-and-other-drugs-related-problems-reference CAPS 
and SERP. The utilized data production means were: focal groups coordinated by the 
researcher and field diaries for her drawn up. The theorical grounding comes from the 
institutional analysis and from well-defined concepts by reference-authors of the area. 
For each one of the CAPS’s it was realized a focal group, with the presence of all 
volunteer professionals and one SERP professional that has accepted to participate. 
The speeches of the participants were registered, transcripted integrally and submitted 
to thematical analysis, organized in function of four segments that stood out in the 
systematic lecture and were deemed important to the theme analysis: rehabilitation, 
nursing, team/professional and networking. The field diaries brought complementary 
data that increased the comprehension of what’s been brought in the groups and to 
elaborate the implication analysis. What can be seen in practice is that the 
rehabilitation process has many faces, mobilized or crossed by different conceptions 
of madness and even of rehabilitation that the professional has, through political-
institutional dynamics and the different acquaintanceships they experience on the 
services before the daily challenges that the work in mental health imposes. The results 
point the necessity to deepen the discussion about what rehabilitation is among the 
RAPS professionals; inducing a collective resignification of the practices and previous 
conceptions that co-charges everyone and criticize the SERP placement in this 
context. The focal groups viabilization, involving professionals of the whole CAPS and 
SERP points a possible path towards the strengthening of RAPS through everyone's 
participation and co-charging. Co-charging does not only mean to take on the problems 
as a collective, but also, search for collective potential. The themed analysis permitted 
to identify the following themes: Rehabilitation, Nursing, Team/Professional and 
Networking. For any of the four analyzed themes, the impacts - whereas negative as 
positive - always rebounds on our users. The different conceptions of rehabilitation and 
adopted methods often betokens the asylum influences that disputes with the 
Psychiatric Reform movement the type of caring that will be offered to the user, 
challenge which crosses all the other studied themes, in a movement of advances and 
regressions. It was needed to keep the attention towards the exercise of an ethical-



 
 

political positioning, putting ourserlves under analysis, and leaving aside the tendency 
to academic arrogance, in a way of allowing ourserlves to deconstruct certainties and 
being able to speak honestly from the double-placement of both RAPS professional 
and researcher. However, it’s understood that this analysis does not deplete all 
aspects of the implication. We consider and understand the impossibility of parsing our 
full implication, due to the strong institutional bond existing. The study concludes that 
the construct of a new thinking/doing of rehabilitation is not built only on theory but also 
with affection, exchanges and good encounters. 
 
 
Keywords: Madness, mental health, permanent education, psychosocial rehabilitation.  
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

1.1 Primeiros Passos 

 

Sou psicóloga de formação. Em 2013, ingressei na Prefeitura Municipal de Santos 

através de concurso público, no cargo de psicóloga. Na época o certame era amplo e 

após a nomeação no concurso poderíamos ser designados para qualquer área dentro 

da prefeitura: saúde mental, assistência social, saúde do trabalhador, saúde da 

mulher, hospitalar, entre outras. Dentre os três serviços de saúde mental que estavam 

aguardando um psicólogo naquele momento, pude optar em qual ficaria lotada. Fiz a 

opção pela Seção de Reabilitação Psicossocial (SERP), mas afirmo que poucas 

informações me foram passadas sobre os serviços e não tive nenhuma capacitação 

inicial para tal.  

 

Confesso que a Saúde Mental era uma incógnita para mim, ao mesmo tempo que me 

fascinava, me amedrontava; a verdade é que não estava preparada para o que 

encontrei. Uma vez na SERP fui entrando em contato com o universo da saúde 

mental, peculiaridades, atravessamentos, afetações, incômodos, provocações e muita 

emoção. Tive a oportunidade de vivenciar a diversidade que é o trabalho em saúde 

mental: sintomas positivos ou negativos, efeito colateral das medicações, dias bons e 

dias ruins, interações medicamentosas com outras substâncias, que vamos 

encontrando ao longo da jornada. Nós trabalhamos com o sofrimento do outro, com 

discursos desconexos que não conseguimos alcançar e, portanto, não nos 

conectamos, ao nível do consciente. Essa falta de conexão com o usuário, em crise, 

ou não, e a impotência em muitos momentos é um potente gerador de angústia em 

nós trabalhadores. 

 

Os incômodos e atravessamentos começaram a me tirar do conforto em ser servidora 

pública estável, seguindo no senso comum, apenas reproduzindo o já instituído, 

usufruindo dos benefícios que o cargo oferece e de me deixar enveredar pelos 

caminhos da desimplicação. E acabaram por me colocar no lugar de trabalhadora do 

SUS, me posicionando indissociável no processo de intervenção, ao mesmo tempo 

que intervenho, sofro intervenção, com deveres para com a população atendida.  Fui 
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então buscar uma especialização em Saúde Mental em 2014 e mais incômodos e 

atravessamentos me perseguiram. 

 

Fui percebendo através de vivências e observações, que diferentes eram os manejos 

que diferentes profissionais dispensavam aos diferentes usuários; não que essa 

multiplicidade de pensar e fazer fosse ruim ou errada: considero o ser humano como 

singular e como tal o cuidado deve ser ímpar, o que me incomodava era ouvir que 

determinado usuário estava fadado à mesmice e que nada o tiraria daquele lugar. Me 

questionava o porquê e como esses diferentes manejos influenciariam seu 

prognóstico, ou seriam possíveis gatilhos para novas crises em nossos usuários.  

 

Durante uma reunião de equipe a cortina se abriu e consegui enxergar, o que para 

mim era a resposta a uma pergunta - o que é loucura para você? -, que realizada aos 

profissionais da equipe, me atravessou especialmente e trouxe a necessidade de ir 

além, e buscar o mestrado profissional, objetivando meu fortalecimento enquanto 

pessoa e profissional e, com certa prepotência, a intenção através da pesquisa 

realizada, proporcionar à Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) maior potência em 

ser Rede.  

 

Parti então, a princípio, do pressuposto que a atenção e o cuidado aos usuários da 

saúde mental estavam diretamente relacionados com a concepção de loucura de 

quem cuida - trabalhadores, familiares e sociedade - no caso específico, nós, os 

trabalhadores. Aos poucos fui percebendo que sim, essa concepção é muito 

importante e tem implicação direta nas práticas em reabilitação, práticas essas que 

devem ser objetivadas e entendidas como intrínsecas a todo trabalho realizado em 

saúde mental, e no cuidado com os usuários. De forma que a depender da concepção 

de loucura e por consequência de uma possível reabilitação que o profissional terá, 

ele desenvolverá uma conduta correspondente.  

 

As diferentes condutas dos profissionais compõem um cuidado multifacetado que 

perpassa pelo entendimento amplo do ser biopsicossocial, pelo entendimento de 

cidadania, pelo poder contratual dos usuários, por uma Rede efetiva, afetiva e 

acessível, políticas públicas fortes, valorização profissional e a implicação e 

fortalecimento desses profissionais. Do modo que estamos vivendo hoje, dentro dos 
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serviços de saúde mental, encontramos muita dificuldade em desempenhar esse 

papel de profissional aplicado e implicado. O cuidado integral e em liberdade está 

sendo negligenciado, e o fazer por fazer tem se tornado prática instituída.  

 

A Reforma Psiquiátrica Brasileira (RPB) e a desinstitucionalização das pessoas em 

sofrimento psíquico grave foi, e ainda é, um processo complexo que engloba 

mudanças significativas na sociedade como um todo: família, processos jurídicos 

(relativos a benefícios, aposentadorias, tutela), organização do território e nas formas 

de cuidado em saúde mental, e que vai muito além da superação do modelo 

hospitalocêntrico e da criação de uma rede de atenção e cuidado. Perpassa pela 

concepção de reabilitação, pela complexidade e integralidade do sujeito; levando-se 

em consideração sua singularidade, pela família (muitas vezes porto seguro, outras 

vezes gatilho para crises), suas redes de afeto/desafeto, suas vontades e pela relação 

profissional-usuário. Nesse sentido, os profissionais que trabalham na RAPS, a partir 

do advento da reforma psiquiátrica, tiveram que se reinventar e inovar suas condutas 

e estratégias. 

 

No que concerne à relação profissional-usuário, me recordo que pouco depois que 

entrei no serviço público, durante uma reunião de equipe em que estávamos fazendo 

a passagem dos casos que haviam participado do grupo de acolhimento da semana 

anterior, fui atravessada por uma fala de um profissional que me incomodou bastante. 

Não lembro exatamente qual foi a fala e nem é minha intenção aqui reproduzi-la, mas 

a ideia era que um profissional da rede havia encaminhado um usuário para a SERP 

porque o usuário havia manifestado o desejo de ser inserido em um projeto de geração 

de renda, e diante de todos os presentes, o desejo do usuário foi desqualificado pelo 

profissional da SERP. Essa conduta/atitude do colega gerou em mim um 

questionamento que me mobilizou e mobiliza até hoje. Qual a concepção de 

reabilitação e visão de cuidado integral que nós, profissionais da saúde mental, 

estamos praticando? Como é possível e quais são as dificuldades a serem superadas 

para que se possa efetivamente trabalhar em equipe e fazer funcionar a RAPS, se os 

profissionais não compartilham das mesmas concepções de reabilitação psicossocial 

e que alguns não acreditam que a reabilitação seja possível? Como recuperar o 

sentido do trabalho em saúde mental quando os profissionais não acreditam no 

potencial dos sujeitos ou desinvestem o trabalho coletivo?  
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Ainda hoje o modelo biomédico muito presente, voltado apenas para a doença, se 

contrapõe ao modelo biopsicossocial, que considera o ser na sua integralidade e que 

preconiza uma forma de cuidado que ainda buscamos efetivar dentro RAPS. Para 

constatar essa contradição, basta vivenciar nossas práticas e os processos de 

cuidado dentro dos serviços de saúde mental, quase sempre voltados para a figura 

do médico e da medicação, e centrados na doença.  

 

Desde Pinel, se afirmava que a loucura, ainda que uma questão médica, requeria um 

tratamento moral para a cura, como nos traz Amarante et al., (2016, p. 26): 

 

 A obra de Pinel - estruturada sobre uma tecnologia de saber e intervenção 
sobre a loucura e o hospital, cujos pilares estão representados pela 
constituição da primeira nosografia, pela organização do espaço asilar e pela 
imposição de uma relação terapêutica (o tratamento moral) - representa o 
primeiro e mais importante passo histórico para a medicalização do hospital, 
transformando-o em instituição médica (e não mais social e filantrópica), e para 
a apropriação da loucura pelo discurso e prática médica. 
 
 

A RPB, que não mais visa a cura das pessoas com experiência de sofrimento psíquico 

grave, mas sim, o enriquecimento das vivências; uma nova forma de ser e estar no 

mundo, através do cuidado integral e em liberdade, exige uma mudança nos múltiplos 

processos que é o trabalho em saúde mental e que pressupõe também uma mudança 

da maneira como a sociedade assimila (ou não) essas pessoas como sujeitos e 

cidadãos de direito e admite a circulação deles em seu meio, sem condená-los ao 

exílio simbólico e ao confinamento corporal. Os profissionais que compõem as 

equipes de saúde mental atualmente vivenciam todo esse processo em curso de 

mudança de paradigma. Eles foram, e são, protagonistas dessa mudança. 

 

São 17 anos da promulgação da chamada Lei da Reforma (10.216/2001), contra 

séculos de exclusão e preconceito. Entende-se que as equipes atuantes em saúde 

mental estão ainda se reconhecendo em um novo papel, mas nem todos assimilam 

as mudanças da mesma maneira. Existem os profissionais militantes da RPB, aqueles 

que desde o início estiveram à frente dos movimentos sociais pró Reforma, mas 

também existem os que ainda trazem em suas práticas profissionais concepções de 

um período marcado pela segregação, preconceito, violência e negligências. Nesse 

sentido, reconhece-se o desafio lançado por Pelbart (1990) quando afirma que 

precisamos nos desvencilhar de nossos “manicômios mentais”. Mas, como? De que 
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modo sustentar práticas para as quais ainda se buscam “modelos” apesar do acúmulo 

de experiências locais, nos quase trinta anos de experiência com a Reforma? O que 

é preciso para contar com a abertura para o novo e a adesão dos profissionais mais 

resistentes? De que modo se pode instrumentalizar os profissionais para que eles se 

sintam capazes de adotar ou mesmo de inventar novas práticas, ainda não 

experimentadas ou consolidadas? 

 

Certamente ainda existem profissionais que não possuem uma concepção clara e 

definida, e estão buscando se reconhecer nessa mudança; e por fim, existem os 

profissionais formados sob a perspectiva da RPB, influenciados pelas mudanças 

recentes nas grades curriculares de instituições de ensinos e pelas parcerias para 

estágios na rede pública. 

 

As equipes de saúde mental são constituídas por uma multiplicidade de profissionais, 

compartilhando ou disputando saberes, experiências, vivências e concepções acerca 

da loucura e reabilitação. Nesse sentido, a forma como a equipe se constitui e se 

organiza resulta da forma como ela dialoga, se relaciona e planeja suas intervenções 

para com os usuários.    

 

Sobre a constituição das equipes encontradas na saúde mental, destacamos três 

tipos, que de acordo com Souza, (2010, p. 18) estão distribuídas e constituídas da 

seguinte forma:  

1. A equipe multidisciplinar se caracteriza por ser um conjunto ou agrupamento 
de pessoas, ou quadro de pessoal, cujo nível de compromisso de um 
profissional para com o outro, não interferirá na tarefa e nem nos resultados 
da mesma, ou seja, dentre os profissionais múltiplos, cada qual depende 
prioritariamente de si próprio para prestar a assistência necessária, apesar 
de estarem organizados em torno de um mesmo serviço ou instituição.  

 
2. Já a equipe interdisciplinar também é composta por um agrupamento de 

pessoas com diferentes saberes, porém tem como característica principal a 
interação como condição de execução da tarefa e requer ainda níveis 
significativos de compromisso entre seus membros.  

 
3. Por último, a equipe transdisciplinar decorre de uma equipe que já se 

constitua interdisciplinar; o diferencial ocorre no transcender da comunicação, 
do compromisso e do resultado decorrente desta forma de interação entre 
seus membros, processo este que mobiliza fortemente sentimentos de 
coragem, parceria, responsabilidade e prazer, o que retroalimenta a conduta 
de permanecer transcendendo, em suas tarefas, naturalmente. 
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Após muitas observações e vivências, como as citadas acima, identifiquei que o poder 

técnico, o que Basaglia (1985) denomina de violência técnica em relação à loucura, 

se destaca nas diversas intervenções e manejos por parte dos profissionais. Vivemos 

em uma sociedade na qual predomina a cultura de segregação e de exclusão, onde 

as minorias e menos favorecidos são oprimidos e quase sempre tendem a reproduzir 

a opressão, quando a oportunidade se apresenta (FREIRE, 1987). Talvez seja essa 

uma das razões que fazem com que alguns profissionais abusem do poder técnico 

que exercem sobre os usuários, tomando a si mesmos por senhores do destino 

daqueles de quem cuidam. Talvez as diferentes posturas em relação ao usuário e à 

avaliação de suas necessidades determinem as formas de cuidado exercidas pelos 

profissionais da RAPS.  

 

A opressão dos mais fracos e considerados incapazes por aqueles que exercem 

alguma forma de poder não é novidade na história da humanidade, como ressaltou 

Basaglia (1985, p. 101): 

Dentro dessas dimensões as posições ainda são claras e precisas: a 
autoridade paterna é opressiva, o empregador explora o empregado e o 
manicômio destrói o doente mental, entretanto a sociedade chamada “do 
bem-estar”, “da abundância”, descobriu agora que não deve expor 
abertamente a sua face da violência para não criar em seu seio contradições 
demasiado evidentes, que se voltariam contra ela. ‘Por isso encontrou um 
novo sistema: o de estender a concessão do poder aos técnicos que o 
exercerão em seu nome e que continuarão a criar, através de novas formas 
de violência – a violência técnica – novos rejeitados. 

 

Nesse processo em curso que é a RPB, os profissionais de saúde também constroem 

o seu protagonismo. Inicialmente através do Movimento dos Trabalhadores em Saúde 

Mental (MTSM), importante ator político, na linha de frente, ajudando a mudança e a 

superação do modelo asilar, e hoje dentro da RAPS, atuando como agentes de 

sustentação de novas práticas, sensibilizados e identificados com a proposta da RPB, 

.   

Desconstrução de saberes e certezas, e exige um novo trabalhador - que 
agora não mais trabalha sob a proteção dos muros dos hospitais, mas deve 
circular pela cidade; que não mais trabalha com “loucos de todo gênero”, mas 
com “cidadão. 

(NARDI; RAMMINGER, 2007, p. 268). 
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A proposta da RPB tem como objetivo a desinstitucionalização das pessoas 

acometidas por sofrimento psíquico grave, e como consequência a inclusão dessas 

nos diferentes espaços da sociedade brasileira. Entretanto o contexto da 

desinstitucionalização é muito mais amplo que apenas a desconstrução dos 

manicômios, vai muito além da derrubada dos muros. Além de se criar uma rede de 

cuidados integrada, há que se desinstitucionalizar a concepção de loucura que cada 

um de nós temos, há que se transformar os paradigmas e erradicar o preconceito e 

os estigmas relativos à convivência com a loucura com vistas à reabilitação e inserção 

social de pessoas em grande sofrimento psíquico. Em relação a isso Ana Pitta afirma 

(2011, p. 4581): 

Entre os grupos contra e a favor da Reforma Psiquiátrica nos governos, na 
sociedade civil e na população em geral, o estigma contra o louco persiste de 
vários modos, explícitos ou sutis. Evidências disso são localizadas na não 
escuta e não credibilidade da palavra dessas pessoas, gerando uma crônica 
postergação de suas demandas. Também presente num certo 
descompromisso ético-político por parte dos profissionais da saúde, 
profissionais do direito, da previdência e assistência social, que administram 
com ambiguidade a ideia de uma sociedade onde o louco e o usuário de 
substância psicoativas sejam pares, parceiros na definição de políticas e de 
seus próprios tratamentos. 

 
 

Essa mesma autora traz uma provocação aos profissionais da saúde, onde mostra a 

não implicação com as boas práticas em saúde mental, a qual acaba interferindo 

diretamente na equipe e impedindo assim a interdisciplinaridade seja instaurada. A 

autora também aponta a desresponsabilização da parte dos profissionais para com os 

usuários, o que acaba culminando em negligência ao cuidado, mostrando mais um 

desafio que a reforma precisa enfrentar, ainda nos dias de hoje. 

 

Entretanto atualmente muitos desses profissionais que poderiam fazer a 
diferença em termos de implicação ética com a “boa prática”, para sustentar 
a interdisciplinaridade por consequência a potência das equipes nos 
territórios, parecem desconhecer ou não se sentem convocados, ao apelo 

ético-político desses momentos. Existe uma paradoxal estratégia defensiva 

de fuga da responsabilidade na construção de uma clínica em “movimento”. 
Cuidado este sustentado numa ética de corresponsabilidade que estende e 
muito o alcance das intervenções em crises nos serviços comunitários 
quando a equipe perceber a importância da contribuição de cada um dos seus 
integrantes. Tais espaços de trabalhos dependem fortemente desses 
profissionais para “o tomar a si a responsabilidade de cuidar”, numa ação 
transdisciplinar potente. Pitta (2011, p. 4582) 
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Durante esses cinco anos trabalhando nesse universo que é a saúde mental, essas 

provocações, sempre recorrentes e reverberando, me tiraram do lugar estável. 

Questionamentos sobrevieram: como lidar com a diversidade de profissionais, não 

apenas na multidisciplinaridade, mas principalmente nas diferentes ideologias e 

concepções de reabilitação, que se reflete nas práticas e culmina nos resultados com 

os usuários, as relações de poder, os egos inflados.... Como se transformar nesse 

novo profissional, um profissional que responda a todos esses desafios já citados? 

Como desarraigar concepções (como a resposta dada à pergunta, o que é loucura 

para você?) construídas por séculos de segregação, preconceitos, enclausuramento 

e estigmas?  Como reabilitar para o convívio e a participação social pessoas que 

trazem em si as marcas de um grande sofrimento e de uma história de segregação, e 

de dessubjetivação? 

 

Nesse processo devir-novo profissional caminhamos por meios híbridos, onde ora 

tendemos para um lado (práticas e pensamentos manicomiais, abuso de poder e 

relações verticais), ora para outro (respeito aos usuários e às diferenças, 

relacionamentos horizontais e cuidado integral). Onde a vigília com nossos processos 

de trabalho, atitudes e pensamentos devem estar sempre presentes; um processo de 

autoanálise e autorreflexão a partir de nossas concepções e práticas de reabilitação, 

corremos sempre o risco de cair na desimplicação, e no fazer por fazer.  

 

A relação profissional/equipe-usuário é atravessada por múltiplas influências, dentre 

as quais: as relações de poder e as forças envolvidas com essa dinâmica; 

disponibilidade de profissionais da saúde em termos de identificação com o trabalho, 

assim como a insuficiência quantitativa desses profissionais dentro das equipes da 

RAPS; projeto político que envolva uma determinada concepção de saúde, que 

priorize o direcionamento orçamentário e que mobilize o investimento do governo local 

(pensando na descentralização da saúde) e os recursos territoriais disponíveis. Para 

Foucault (2009a), o poder modifica e/ou interfere na ordem relacional entre homens e 

grupos e se apoia em quem não o tem. As relações de poder produzem marcas e 

impõem verdades, que devem ser reconhecidas por todos. O poder necessita do outro 

para existir. Na relação profissional/equipe-usuário, ele atravessa nossas ações, 

sejam elas: profissional-profissional (equipe), considerando por exemplo, que as 

reuniões de equipe são permeadas por disputas; profissional-usuário, levando em 
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consideração a desqualificação de seus desejos, que os usuários da saúde mental 

sofrem. Enfim, o poder envolve um processo multifacetado que atravessa a todos, 

sem exceção. 

 

Pensando em nós, profissionais atuantes na saúde mental, produtores de cuidado, 

porém, reprodutores de preconceitos e mantenedores dos estigmas, e olhando com 

atenção para o lugar de onde eu falo, que é a SERP, busquei levantar o que pensamos 

e praticamos em reabilitação.  

 

Para Saraceno, qualquer profissional que trabalhe em saúde mental deve se 

considerar praticante de reabilitação, uma vez que ela faz parte intrínseca do processo 

de trabalho do profissional da saúde mental.  

 
 [...] o que é reabilitar? Não pode haver um psiquiatra a dizer: “Eu não me 
interesso por reabilitação porque me interesso por psicofármacos. Eu não me 
interesso por reabilitação porque me interesso por psicoterapia. Não tem 
sentido, isso não é uma tecnologia, isso é uma abordagem, é uma estratégia 
que implica muito mais do que simplesmente passar um usuário, um paciente, 
de um estado de “desabilidade” a um estado de “habilidade”, de um estado 
de incapacidade a um estado de capacidade. [...]   
Por isso, reabilitação engloba a todos nós profissionais e a todos os atores 
do processo saúde-doença, ou seja, todos os usuários, todas as famílias dos 
usuários e finalmente a comunidade inteira [...]. 

 (SARACENO, 2016, p. 20) 
 

 
Estando eu lotada em uma Seção de Reabilitação Psicossocial e vendo esta, desde 

a minha chegada na prefeitura há cinco anos, sofrer um desmonte em seu quadro de 

profissionais, observando também um certo desconhecimento por parte de alguns 

profissionais da RAPS sobre a existência e os serviços prestados pela SERP e a baixa 

demanda de usuários encaminhados. Decidi então o caminho que iria percorrer e 

resolvi estudar a reabilitação dentro da RAPS, a partir da visão conjunta dos 

profissionais que nela trabalham. 

 

Portanto, busquei respostas na própria RAPS, priorizando os CAPS de referência para 

a população adulta do município estudado, os quais são os responsáveis por 

encaminhar os usuários para a SERP. Propus a temática da reabilitação, com a clara 

intenção de criar condições para encontros e devires, provocações que resultarão em 

novas reflexões, desnaturalizando saberes e desestabilizando lugares confortáveis. A 

proposta que apresentamos segue os preceitos da Educação Permanente em Saúde 
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- nossa linha de pesquisa -, em consonância com o que nos traz Ceccim (2005), que 

afirma que é crucial desenvolver recursos tecnológicos de trabalho perfilados pela 

noção de aprender a aprender, de trabalhar em equipe e construir cotidianos como 

objetivos de aprendizagem individual, coletiva e institucional. 

 

Compreendendo a Reabilitação Psicossocial (RP) como um processo cuja 

implementação ainda necessita da efetiva superação do paradigma tradicional de 

saúde/doença mental, que norteia os conceitos e as práticas dos profissionais da 

saúde, acreditamos que um dos desdobramentos de nosso estudo seja compreender 

o quanto que essa visão reducionista ao modelo biomédico interfere no modo de 

pensar e praticar RP. 

 

Acreditamos que convidando os profissionais a compartilharem e repensarem suas 

concepções e práticas, poderemos explicitar algumas contradições, instaurar uma 

reflexão e provocar deliberações e escolhas sobre as ações mais adequadas no 

campo da RP. Os trabalhadores em saúde devem ser agentes de mudanças e não 

reprodutores de estigmas,  mas para que isso se transforme, as práticas atuais devem 

ser problematizadas, avaliadas quanto às suas efetividades, como nos traz (CECCIM, 

2005a, p. 165 ), “{...} construir novos pactos de convivência e práticas, que aproximem 

os serviços de saúde dos conceitos da atenção integral, humanizada e de qualidade, 

da equidade e dos demais marcos dos processos de reforma do sistema brasileiro de 

saúde {...}”, lembrando que esses conceitos citados fazem parte dos princípios e 

diretrizes do SUS (BRASIL, lei 8.080, 1990: caput II)  e todos nós, profissionais da 

saúde temos por dever seguir.  

 

Para a competência no manejo terapêutico com as práticas em RP e melhor qualidade 

das relações entre os próprios trabalhadores e, consequentemente com os usuários, 

uma vez que as diferentes concepções são fonte de constantes conflitos entre a 

equipe, justificou-se o interesse em problematizar a visão dos profissionais para com 

seus julgamentos e crenças sobre a loucura e consequentes práticas em Reabilitação 

Psicossocial. 
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1.2 O protagonismo de Santos na construção de Redes de Atenção Psicossocial 

 

A partir da Constituição de 1988, a implantação do Sistema Único de Saúde (SUS) e 

através da descentralização da saúde, foi aberta a oportunidade para o protagonismo 

dos municípios, ampliando seu poder de decisão e oportunizando uma maior 

autonomia; até então, os municípios eram considerados como um “poder menor”.  

 

Do ponto de vista da cultura político-administrativa, prevalecia a crença de 
que o poder local era um poder menor. Havia a ideia de que a cidade era 
subordinada ao estado, que por sua vez subordinado à União. Mas a 
concepção que prevaleceu na constituição é mais horizontal, dizendo que a 
federação é composta por estados e municípios. A nova Carta determinou a 
existência de atribuições concorrentes, que poderiam ser exercidas pelo 
estado ou pelo município. (CAPPISTRANO FILHO, 1995, p. 102) 

 

Após uma sequência de denúncias de maus tratos, mortes e violação de direitos, 

realizadas pelos veículos de comunicação da cidade e uma inspeção do Serviço 

Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS), no manicômio Casa de Saúde 

Anchieta, hospital psiquiátrico privado conveniado a previdência social, David 

Capistrano, então Secretário de Saúde Municipal, contando com o apoio e parcerias 

da Prefeita Telma de Souza, vizinhos do hospício, familiares dos internos e imprensa 

local, resolve intervir no hospício. A princípio, a Prefeita decretou intervenção por 120 

dias, podendo ser prorrogado em caso de necessidade. Iniciou-se, então, uma 

discussão popular sobre o papel do manicômio e uma briga judicial que se findou em 

1994, com a determinação da continuidade da intervenção. (NICACIO, 2003).  

 
[...] É esta intervenção, com repercussão Nacional, que demonstrou de forma 
inequívoca a possibilidade de construção de uma rede de cuidados 
efetivamente substitutiva ao hospital psiquiátrico. Neste período são 
implantados no município de Santos Núcleos de Atenção Psicossocial 
(NAPS) que funcionam 24 horas, são criadas cooperativas, residências para 
os egressos do hospital e associações. A experiência do município de Santos 
passa a ser um marco no processo de Reforma Psiquiátrica brasileira. Trata-
se da primeira demonstração, com grande repercussão, de que a reforma 
Psiquiátrica, não sendo apenas uma retórica, era possível e exequível. 
(BRASIL, 2005, p.2) 

 

A experiência santista iniciou a implementação de um conjunto de políticas públicas 

inovadoras, buscando o caminho do cuidado integral em liberdade, garantia de 

direitos, superação da lógica manicomial e transformação da tutela, que segregava e 

desconsiderava a subjetividade humana. Foi claramente influenciada pela 
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desinstitucionalização italiana, trabalho realizado em Trieste por Franco Basaglia e 

por sua visita ao Brasil para intensos debates. (NICACIO, 2003) 

 

A partir da intervenção à Casa de Saúde Anchieta abriu-se para o novo, estava 

concretizado que dava para fazer de um novo jeito; cuidado integral em liberdade. 

 

Isso possibilitou um processo inédito em que foram criadas as condições para 
a implantação de um sistema psiquiátrico que se definia como completamente 
substitutivo ao modelo manicomial. Esse sistema substitutivo deu-se com a 
redefinição do espaço do antigo hospício em vários trabalhos e experiências 
de parcerias com a municipalidade, e com a criação de Núcleos de Atenção 
Psicossocial (NAPS), cooperativas, associações, instituições de 
residencialidade etc. Este processo santista foi certamente, o mais importante 
da psiquiatria pública nacional e que representou um marco no período mais 
recente da reforma psiquiátrica brasileira. (AMARANTE et al., 2016, p. 83) 

  

Foram mudanças gradativas, com investimentos crescentes em uma rede de serviços 

substitutivos em consonância com a RPB. Após a intervenção na Casa de Saúde 

Anchieta, entre outras mudanças iniciadas nesse processo, o hospital foi dividido em 

enfermarias que correspondiam às regiões da cidade, criando-se equipes 

responsáveis por cada uma dessas regiões. Assim sendo, a enfermaria do hospital 

correspondente a uma região foi sendo fechada à medida em que se implantava um 

novo serviço na cidade, os Núcleos de Atenção Psicossocial (NAPS). O primeiro 

NAPS (NAPS I) do Brasil, foi criado em setembro de 1989 na região da zona noroeste 

e sucessivamente vieram o NAPS II em setembro de 1990, na região do centro; NAPS 

III e NAPS IV em maio de 1992; NAPS V junho de 1994 e, por fim, Seção Núcleo de 

Atenção ao Toxicodependente (SENAT I), a princípio Núcleo de Atenção ao 

Toxicodependente (NAT) que funcionava no antigo “Hospital Anchieta”, com 

atendimentos ambulatoriais e internação. Não se tem registro de quando houve a 

transição de NAT para SENAT, assim como em relação à mudança das instalações 

físicas. A rede de cuidados ainda se constituía com o Centro de Convivência Tam-

Tam, a Unidade de Reabilitação Psicossocial (URP), a República “Manoel da Silva 

Neto” e o Pronto Socorro Central, que ocupava o lugar de retaguarda na atenção às 

situações de Urgência e emergência, particularmente no período noturno e aos finais 

de semana (NICACIO, 2003) 
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Nessa época, o atendimento era destinado às pessoas com transtornos mentais 

graves e persistentes, portanto a população atendida era quase que constituída pelos 

egressos dos hospitais psiquiátricos. A equipe desses equipamentos era constituída 

por profissionais vindos do antigo hospital e novos concursados.  Para Kinoshita 

(2009, p. 03): 

(...) a essência das transformações estava posta para além da dimensão dos 
cuidados e assistência. O centro das transformações posta em andamento 
pela Intervenção, foi colocar o conjunto das relações que davam identidade à 
instituição psiquiátrica, em particular as relações de poder no interior da 
instituição. Uma vez que se transformava as relações no espaço institucional, 
constituía-se uma nova instituição. Desinstitucionalização! 

 

Foi a partir desse momento que uma equipe de profissionais da área da saúde mental 

iniciou um trabalho junto aos usuários do Programa de Saúde Mental, usuários esses 

com longa trajetória de institucionalização, principalmente dentro do Anchieta. Dessa 

forma foi criado o Núcleo do Trabalho (NT), que segundo Kinker (2011, p. 8), “desde 

seus primórdios, no interior do Anchieta, tinha como tarefa produzir mediações que 

possibilitassem novas experiências aos usuários, numa das dimensões importantes 

da vida: a do trabalho”. 

 

A Unidade de Reabilitação Psicossocial, formada no Anchieta como “Núcleo 
do Trabalho” coordenava, promovia e desenvolvia os “projetos de inserção 
no trabalho”. A partir da negação da ergoterapia, operava-se com a 
compreensão dos “projetos” inscritos em complexos processos de ampliação 
das contratualidades e das possibilidades de participar das trocas sociais. 
Diferente da concepção de reabilitação centrada no trabalho, a orientação 
fundamental consistia na busca de construção de vias que superassem as 
diversas formas de “trabalho protegido”, enfrentando o campo contraditório 
das relações de inclusão/exclusão social. (NICÁCIO, 2003, p. 160) 
 

Buscava-se a desconstrução da concepção moral da disciplina do trabalho; superar 

as modalidades de trabalho protegido, conceito que remete à cristalização de 

dependência institucional e acima de tudo, superar o papel de paciente incapaz, 

inserindo o usuário-trabalhador como protagonista das relações, com efetiva 

contratualidade (NICÁCIO; KINKER, 1996). 

Como parte das ações diferenciadas desenvolvidas pela administração municipal, o 

Núcleo do Trabalho tornou-se uma unidade administrativa da, então, Secretaria de 

higiene e saúde, sob o nome de Unidade de Reabilitação Profissional (URP), com o 

objetivo de alterar o sentido e a forma de atendimento psiquiátrico dispensado à 
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população, através do oferecimento de oficinas de capacitação e inserção nas frentes 

de trabalho (KINKER, 1997). 

Segundo Nicácio e Kinker (1996), a equipe da URP era formada por quatro terapeutas 

ocupacionais, duas psicólogas, uma fonoaudióloga, quatro instrutores de ofícios, uma 

acompanhante terapêutica, duas estagiárias de terapia ocupacional, duas 

aprimorandas em saúde mental, dois ajudantes gerais e uma auxiliar administrativa. 

A unidade contava com os seguintes projetos de trabalho: Projeto Lixo Limpo, criado 

em 1990; Projeto Terra, também criado em 1990; Projeto Vendas, iniciado em 1991; 

Projeto Cantina Paratodos, iniciado em 1992; Projeto Marcenaria, criado em1992; 

Projeto de Limpeza e de Desinfecção de Caixas d´Água, com início também em 1992; 

Projeto Dique, não temos registro de sua data de implantação; Projeto Serigrafia, 

iniciado em 1994; Projeto Consertando, criado em 1996. 

 

1.2.1 De Lá para Cá – Seção de Reabilitação Psicossocial  

 

Em 2000, como parte da reforma administrativa, organizada pela prefeitura, a URP 

mudou de nome para Seção de Reabilitação Psicossocial (SERP), funcionando com 

os mesmos objetivos. De acordo com a legislação do município1, mais 

especificamente, nos termos da Lei Complementar nº 667 de 29 de dezembro de 

2009, compete à SERP (SANTOS, 2018): 

 
I - Promover ações e projetos voltados à reintegração psicossocial e 
profissional dos usuários do Programa de Saúde Mental do Município; 
 II - Executar outras tarefas correlatas, a critério do Coordenador de Saúde 
Mental. 
 

A SERP segue com a missão, em corresponsabilidade com os CAPS de origem, de 

promover oportunidades de capacitação e inserção social para pessoas em sofrimento 

psíquico, que possibilitem o desenvolvimento de suas potencialidades e o 

desenvolvimento de relações horizontais através aumento do poder contratual.  

                                                
1 Leis orgânicas que municipalizaram a URP e na sequência alteraram seu nome: Lei 
Complementar nº 79 de 02 de abril de 1993; Lei Complementar nº 150 de 12 de dezembro de 1994.  
Lei Complementar nº 301 de 22 de maio de 1998; Lei Complementar nº 423 de 28 de dezembro de 
2000.  
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No entanto, o funcionamento da unidade está longe de ser o que era em seus tempos 

áureos. Com o governo do PSDB, na cidade desde 2012, os projetos anteriores foram 

sendo pouco a pouco desativados. Atualmente, a SERP propõe três projetos de 

geração de renda e inclusão social pelo trabalho: Cantina Sabor Saúde, com 3 

unidades em diferentes locais da cidade onde, além de vender lanches, água, sucos, 

sorvetes, serviços de coffee break, etc., o profissional-usuário também é capacitado a 

atender o público e lidar com rotinas de controle de estoque e caixa;  o Projeto Terra, 

onde o usuário é capacitado com noções de paisagismo e manutenção de jardins, 

cuidando de praças adotadas por empresas e comércios da cidade; por fim o Projeto 

Bazar, onde usuários atendem ao público em geral vendendo roupas e calçados que 

a SERP recebe em doação e os artesanatos produzidos nas oficinas de capacitação 

da seção; 90% do valor arrecadado é revertido para os usuários que trabalham no 

projeto, os outros 10% é destinado para a manutenção do Bazar. O Projeto Coleta 

Seletiva – Lixo Limpo, foi o último a ser finalizado; ele funcionou nas dependências da 

usina de Asfalto da Prodesan, na Alemoa, até 31 de dezembro de 2017, quando foi 

encerrado; o contrato que existia entre Secretaria do Meio Ambiente e Secretaria da 

Saúde foi extinto, abriu-se nova licitação onde a vencedora foi uma outra cooperativa 

que não a ParaTodos. Findaram-se assim vinte-cinco anos de história de dignidade e 

de inclusão social pelo trabalho, deixando dezenas de trabalhadores-usuários 

desamparados. Este projeto os capacitava a trabalharem com a reciclagem de 

materiais, além de trazer aumento na autonomia, autoestima e sentimento de 

pertencimento. Foi um dos projetos pioneiros da época da desinstitucionalização do 

Anchieta. 

 

O término do Projeto Lixo Limpo foi motivo de muita angústia para os usuários, assim 

como para nós profissionais. Tínhamos consciência que, apesar de todas as 

dificuldades, o Projeto Lixo Limpo era a forma, como os usuários que lá trabalhavam, 

se reconheciam enquanto trabalhadores. O projeto Lixo Limpo permitiu o resgate da 

dignidade enquanto cidadão de direitos. Alguns daqueles trabalhadores-usuários 

estavam no projeto desde seu início, a maneira como se reconheciam no mundo era 

como trabalhadores do Projeto Lixo Limpo. O término do projeto subtraiu dessas 

pessoas o que elas tinham de mais precioso: o trabalho, com o qual sustentavam suas 

famílias e que lhes garantia um lugar de pertencimento social. Após o encerramento 

do projeto quatro usuários continuaram a prestar serviço para a nova cooperativa, não 
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mais acompanhados por profissionais da Saúde Mental, os usuários que lá estavam 

e não conseguiram recolocação foram acompanhados por seus CAPS de referência 

para acolhimento de suas dores da perda. Alguns foram encaminhados para a SERP 

para oficinas e também para outros projetos de geração de renda. 

 

A SERP conta hoje com menos da metade do número de profissionais que em tempos 

anteriores. No momento atual, a equipe é composta por: um chefe de seção; dois 

psicólogos, um deles estava prestando serviços no consultório na rua desde 2014, 

retornando para a seção em maio de 2018; quatro acompanhantes terapêuticos, um 

jardineiro, dois auxiliares de serviços gerais, um deles exercendo o cargo de chefe 

administrativo, e um auxiliar administrativo. 

 

 Esses profissionais são responsáveis por acompanhar individualmente e 

coletivamente os usuários inseridos nos projetos de geração de renda e nas oficinas 

de capacitação. Cada profissional acompanha uma ou mais oficinas, funcionando 

como facilitador no que se refere às técnicas empregadas nas oficinas. Nenhum dos 

profissionais citados acima tem curso de arte ou qualquer outro conhecimento nesse 

sentido, e como pode ser visto, a seção não conta com nenhum terapeuta 

ocupacional.  

 

Reconhecemos que a pesquisa não oportunizou a problematização da relação das 

oficinas com a perspectiva de buscar experiências para o trabalho real: quais 

oportunidades e possibilidades reais de ganho financeiro as oficinas estão 

trabalhando? Pretendemos, desenvolver essa problematização crítica no momento 

em que formos colocar em prática o produto, onde a corresponsabilidade de todos os 

trabalhadores potencializará essa discussão.  

 

 A SERP oferece no momento as seguintes oficinas: 

• Encadernação: a oficina de encadernação é responsável pela produção 

artesanal de cadernetas, cadernos e agendas; através da venda das agendas 

conseguimos retornar aos usuários inseridos nessa oficina uma bonificação ao 

final de cada ano. 
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•  Mosaico: dedicado à produção de peças de mosaico, tais como: bandejas, 

vasos, porta pratos e panelas, entre outros, essa oficina oferece pouco retorno 

financeiro para os usuários, devido à pouca qualidade das peças. 

•  Fuxico: é uma oficina em que a criatividade é incentivada, na qual já foram 

confeccionadas uma variedade de peças, cortinas, capas para almofadas, 

arco e presilhas para cabelo. No entanto, as vendas são muito escassas e não 

conseguimos dar retorno financeiro para os usuários que participam dessa 

oficina. 

•  Crochê: é uma oficina que conta com a participação de uma voluntária que é 

acompanhada pela psicóloga da seção, ensinando a arte de crochê para um 

grupo de usuárias e usuários. Temos a pretensão de que esse grupo se 

fortaleça e se constitua em um coletivo de crocheteiras e crocheteiros. 

Seguindo os preceitos do cooperativismo, a SERP fez o investimento inicial 

nos materiais necessários e a cada venda das peças confeccionadas, esse 

investimento volta como novo material; o lucro é destinado à pessoa que 

produziu a peça. 

•  Oficina de produção e arte e decoração de mesas e cadeiras de plástico com 

chita: essa oficina resulta do empenho pessoal de um dos profissionais que 

realizou um curso na Vila Criativa para multiplicar os conhecimentos adquiridos 

entre os usuários que se interessassem em aprender esse ofício. 

 
 

As oficinas de capacitação (anteriormente chamadas de oficinas terapêuticas), valem 

aqui uma reflexão. Quando em contato com o arcabouço teórico relativo à RP, em 

especial a crítica bastante contumaz de Saraceno (2016) sobre as oficinas de 

artesanatos e do fazer por fazer, surgiram questionamentos sobre as oficinas 

realizadas na SERP e suas finalidades. Saraceno afirma que as oficinas em si não 

são boas nem más; mas elas não devem se encerrar em si mesmas, e sim funcionar 

como uma transição que permita a efetivação da contratualidade. 

 

{...} porque um esquizofrênico teria que, além da desgraça de ser 
esquizofrênico, ter a desgraça de ser ator, tocador de pianos, artistas 
plásticos... Não necessitamos de esquizofrênicos pintores, necessitamos de 
esquizofrênicos cidadão, não necessitamos que façam, necessitamos que 
exerçam a cidadania. (SARACENO, 2016, p. 22) 
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 Essa crítica reverbera (na pesquisadora e na pesquisa) até hoje. Ela foi levada para 

a reunião de equipe, para os grupos focais que compuseram a pesquisa e será 

mantida ao longo da vida profissional. 

 

Acreditamos que não podemos restringir ainda mais os espaços para os usuários, 

muito menos dissociar a ideia de cuidado com o encaminhamento para a SERP. Ainda 

que, com dificuldades, buscamos estimular esse exercício de empoderamento dos 

usuários, incentivando que eles circulem, saiam de seus territórios de conforto e 

ocupem outros espaços, interagindo com outros profissionais e usuários, fazendo 

seus contratos dentro e fora do serviço, exercendo assim o exercício da 

contratualidade. 

 
 
 

1.3 Reabilitação Psicossocial 

 
Desde o advento da RPB, a RP está presente no cenário brasileiro, amplamente 

invocada, discutida e pensada dentro de seu caráter ético-estético-político. Definida 

pela lei nº 10.216/2001, como um recurso de direito da pessoa em sofrimento psíquico 

institucionalizada a longo tempo, está presente também nos anseios explicitados a 

partir da III Conferência Nacional de Saúde Mental de 2001, além de configurar como 

um dos componentes na RAPS, prevista na portaria nº 3088/2011. No município 

estudado, materializa-se ainda em um serviço da rede pública – SERP, seção 

destinada as ações de reabilitação em corresponsabilidade com os Centro de Atenção 

Psicossocial2 (CAPS). A RP é concebida como um conjunto de estratégias para o 

resgate da cidadania; capacitação; inclusão social pelo trabalho; aumento do poder 

contratual nos três cenários relevantes da vida: moradia, trocas interpessoais e 

trabalho com valor social. Segundo Pitta (2016, p.14), a Reabilitação Psicossocial 

apresenta-se como “um conjunto de práticas intersetoriais de saúde, previdência, 

moradia, trabalho, escola, lazer, cultura e outros”. 

 

No entanto, muitas das dificuldades encontradas, ainda hoje, para a efetivação do 

processo de reabilitação estão intrinsecamente ligadas à multiplicidade teórica e, 

                                                
2 Com a Publicação GM/MS 336, de 2002, passou a ser utilizada apenas a nomenclatura CAPS. 
Desde então todos os NAPS de Santos foram cadastrados junto ao Ministério da Saúde como CAPS 
III, por serem serviços com funcionamento 24h. (BRASIL, 2002) 
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ainda, a uma significativa distância entre as teorias construídas e as práticas 

efetivadas. Nesse sentido Guerra (2004, p. 91) afirma que: 

 

 

“Na verdade, trabalhamos, ainda na construção de um modelo que, como se 
pode ver mescla diferentes proposições, sem sustentar um paradigma 
propriamente dito. Trabalhamos inventando, experimentando e avaliando, 
mais ou menos formalmente, nossas ações a partir de suas consequências 
sobre os usuários nelas envolvidos”.  
 
 

 Saraceno (2001) – considerado um dos principais teóricos da RP – já havia apontado 

o problema, afirmando que a RP é uma prática que, no momento, não está sustentada 

em uma única teoria e que isso pode ser problemático. Portanto, em um campo em 

que não se estabelecem consensos conceituais sobre o que é reabilitar, como fazem 

os profissionais para praticá-la?  

 

Para Guerra (2004) a reabilitação psicossocial é discutida no Brasil em duas grandes 

obras: Reabilitação Psicossocial no Brasil (PITTA, 1996,) e Libertando Identidades: 

da reabilitação psicossocial à cidadania possível (SARACENO, 1999). Ainda Segundo 

Guerra (2004) existem três grandes modelos de reabilitação psicossocial: o 

psicoeducativo, o sociopolítico e o de orientação clínica. Porém a autora conclui que 

o modelo de reabilitação psicossocial no Brasil ainda está em fase de construção, pois 

possui diferentes proposições, porém não sustenta um paradigma. Já Saraceno 

(2001) discute quatro modelos conceituais e operativos utilizados em reabilitação 

psiquiátrica, a saber:  os modelos de treinamento de habilidades sociais (Social Skills 

Training ou SST); os modelos psicoeducativos; o modelo de Spivak e o modelo de 

Luc Ciompi. 

 

• Social Skills Training (SST): Abordagem de orientação Behavorista, tem como 

principais teóricos: Liberman, Anthony, Farkas, Bellak e Wallace. Pode ser 

definido como o conjunto dos métodos que utilizam os princípios da teoria da 

aprendizagem com objetivo de promover a aquisição, a generalização e a 

permanência das habilidades necessárias nas situações interpessoais. Esse 

modelo segue os preceitos conceituais do biopsicossocial o qual entende que 

a deflagração, o decurso e o resultado das doenças mentais tem como 

determinante a interação de quatro fatores: a vulnerabilidade, o stresse, o 
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coping (habilidades de enfrentamento) e a competência.  Assim, o SST 

compreende o desenvolvimento e/ou reforço de habilidades de enfrentamento 

por meio de mecanismos de aprendizagem, ou seja, por meio da aquisição de 

hábitos desenvolvidos no setting terapêutico e transferidos para o ambiente 

natural do paciente. Esse modelo exige sempre a figura de um supervisor não 

sendo considerados, portanto, processos que se auto-organizam, logo 

podemos entender que os modelos de treinamento de habilidades sociais não 

possibilitam um processo de reabilitação auto-organizada visto a dependência 

do terapeuta que funciona como supervisor do processo, excluindo a 

espontaneidade e autonomia do indivíduo. 

• Modelos Psico-Educativos: Apresentam formas de atuar muito semelhantes ao 

modelo SST apresentando como base de estudo as Emoções Expressas (EE), 

conduzidos por Brow e Wing em Londres. Tais estudos buscavam entender 

qual o grau de adaptação social dos psicóticos que recebiam alta dos hospitais 

e em um segundo tempo avaliar os fatores que conduziam às recaídas e os 

precipitantes das recidivas. As EE indicam aspectos verbais e não verbais da 

comunicação entre pacientes e familiares em relação a quatro componentes: 

comentários críticos, hostilidade, hiperenvolvimento emotivo e empatia; as EE 

são medidas através da aplicação de uma entrevista semi-estruturada 

chamada Camberwell Family Interview. Com base nesses estudos os autores 

concluiram que a taxa de recidivas estava altamente relacionada com as 

respostas emotivas dos familiares. A finalidade das intervenções psico-

educativa é essencialmente dirigida a diminuir ou impedir as recaídas, 

assumindo que a ausência de recaídas é ao mesmo tempo objetivo terapêutico 

e reabilitativo. Para tanto descrevem uma intervenção trifásica: a primeira 

consiste em um programa de educação dos familiares, centrado sobre as 

noções de etiologia, sintomatologia, decurso e modalidades de tratamento da 

esquizofrenia. O segundo módulo prevê a promoção de uma interação entre 

familiares com baixas EE e familiares com altas EE, para que sejam 

transmitidos os estilos de enfrentamento da situação psicótica e também com 

o objetivo de diminuir o isolamento das famílias dos psicóticos. A terceira fase 

envolve a todos da família, incluindo o paciente, utilizando técnicas 

heterogênicas, que vão desde interpretações dinâmicas até intervenções 

comportamentais, com o objetivo de reduzir às EE. 
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• O modelo de Spivak: Esse modelo tem como principal objetivo a análise da 

cronicidade psiquiátrica, para Spivak os processos que levam a dissocialização 

progressiva tem como base a inabilidade de competências pessoais e sociais. 

O modelo de Spivak considera fatores ambientais no processo de 

dessocialização do paciente, assim como, a inabilidade da pessoa em 

satisfazer as próprias exigências e de quem interage com elas; Spivak leva em 

consideração as ações e reações das pessoas que fazem parte do meio social 

do paciente. Ao se analisar o processo de desenvolvimento da cronificação, 

Spivak ressalta que existe uma ligação entre a inabilidade relativa às 

competências sociais dos pacientes e as reações que elas provocam; ou seja, 

as inabilidades sociais nos pacientes geralmente provocam reações negativas 

(rejeição inclusive) da parte daqueles que compõem sua rede social, o que 

poderá levar o paciente ao isolamento social. Quanto mais acentuado esse 

isolamento, maior a propensão à internação psiquiátrica. O modelo de 

reabilitação proposto por Spivak considera a complexidade do indivíduo e 

entende que a forma de neutralizar a cronicidade passa por uma reabilitação 

que aumente as articulações sociais entre o paciente (termo utilizado pelo 

autor) e seu ambiente, desenvolvendo as competências e alcançando assim o 

sucesso no ambiente social. Com o objetivo de melhorar as competências, os 

pesquisadores verificam quais são os comportamentos incompetentes em 

cinco área: moradia, trabalho, família e amigos, cuidado de si e independência, 

atividade social e recreativa. Um programa de intervenção é elaborado, os 

comportamentos incompetentes, em relação às áreas identificadas, devem ser 

eliminados e desenvolvidos os comportamentos competentes, readaptando o 

paciente às normas da comunidade a qual pertence. Entendemos que apesar 

do modelo de Spivak considerar aspectos relevantes, presentes no processo 

de auto-organização, o tratamento é focado na adaptação do indivíduo doente 

às normas de um contexto que não é submetido a críticas e sobre o qual não 

se prevê nenhuma ação. 

• Modelo Luc Ciompi: Esse modelo apresenta relevada importância na área da 

reabilitação psicossocial, graças a seus estudos epidemiológicos que 

forneceram argumentos e contribuições para a interpretação da cronicidade do 

transtorno mental. Esse modelo, assim como os outros, entende que o 

transtorno mental está relacionado com a alta vulnerabilidade do indivíduo 
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frente a enfrentamentos das condições ambientais estressantes. Ele considera 

que o transtorno mental está relacionado com as respostas sociais quando do 

episódio de crise e o papel da reabilitação e da reinserção do indivíduo na vida 

social e produtiva normal. Entende que a cronicidade decorre de processos 

psicossociais e valoriza o espaço social como sendo o único cenário para 

trabalhar a reabilitação e/ou a esfera clínica. Esse modelo definiu dois eixos de 

avaliação para o processo de reabilitação: a casa e o trabalho. Em cada um 

desses eixos são identificados comportamentos em relação aos quais o 

processo de reabilitação deve intervir. O modelo de reabilitação de Ciompi 

poderia ser considerado um processo auto-organizado, quando considera a 

crise como um possível gatilho para um processo de mudança e crescimento 

do paciente, e as interações entre ele e o ambiente como responsáveis pelo 

sucesso ou insucesso do programa de reabilitação. No entanto, as interações 

entre paciente e ambiente social nas intervenções de reabilitação ainda são 

restritas. Para um processo de reabilitação auto-organizado é necessário que 

se amplie o conceito de ambiente social do indivíduo e se assuma a 

possibilidade de interação entre os espaços sociais proporcionando assim, 

processos transformadores. 

 

Assim como nos conceitos, também nas práticas, a RP apresenta uma pluralidade de 

ações que evoluem ao longo do tempo e que se modificam conforme os atores que 

as corporificam. Em tempos anteriores, a reabilitação era compreendida como o 

retorno a um estado anterior, ou à normalidade do convívio social ou atividades 

profissionais; devemos salientar que encontramos esse pensamento presente ainda 

hoje em alguns profissionais e que é provável que essa visão tenha ressonância na 

sociedade. Para Pitta (2016), o termo reabilitação psicossocial causa um incômodo 

de sentido, como se fosse algo a reparar, voltar atrás, ou ainda, uma busca de 

recuperação de habilidades perdidas. 

 

Desde a década de 1980, essas considerações vêm sendo refutadas e novas formas 

de pensar e praticar a reabilitação psicossocial continuam sendo discutidas. Para 

alguns estudiosos do tema, a RP é vista como uma reconstrução do exercício de 

cidadania e desenvolvimento do melhor nível possível de autonomia; autonomia esta 

que é conquistada a partir do aumento do poder contratual dos usuários. Segundo 



36 
 

Kinoshita (2016), o conceito de autonomia não está relacionado ao fato de ser 

independente ou autossuficiente; autonomia é a capacidade do indivíduo de gerir suas 

próprias regras e fechar seus próprios contratos, uma vez que todos nós somos 

dependentes uns dos outros em nossa vida em sociedade.  

 

A partir dessa problematização, pode-se pensar que o conceito de RP abrange a 

pessoa por completo, um ser biopsicossocial, e suas relações interpessoais. E, para 

que ela possa ser de fato alcançada, haveria necessidade da implicação de 

trabalhadores da saúde, família e comunidade; construindo uma rede efetiva/afetiva e 

de políticas públicas fortes, coerentes, executadas e garantidas pelo Estado.  

 

A história da RPB é recente, no máximo há quatro décadas, com múltiplos sentidos e 

com muitos usos em seu nome. Nesse sentido Pitta (2016, p. 28) afirma: 

 

Definição e pressupostos suscitam múltiplas interpretação e, se observarmos 
as diferentes experiências que têm usado a sigla Reabilitação Psicossocial 
para se legitimarem, podemos perceber que tantas serão as versões quantas 
sejam as experiências concretas que foram ou estejam sendo desenvolvidas 
nos diferentes lugares do Planeta [...] 
 

 

Uma das críticas que Saraceno (2001) faz aos modelos de reabilitação existentes se 

refere ao fato de que a reabilitação consistiria em um percurso do paciente, da 

desabilitação até a habilitação. Ainda hoje vemos esse movimento, por parte de 

alguns trabalhadores, dentro dos serviços de saúde mental, uma busca incessante 

por uma utópica habilitação em detrimento do processo de abertura de novas 

potencialidades, buscando o aumento das trocas e da contratualidade. 

 

A reabilitação não é a substituição da desabilitação pela habilitação, mas um 
conjunto de estratégias orientadas a aumentar as oportunidades de troca de 
recursos e de afetos: é somente no interior de tal dinâmica das trocas que se 
cria um efeito “habilitador. (SARACENO, 2001, p. 111-112) 
 
 

A Organização Mundial de Saúde (OMS), em 1987, definiu a Reabilitação Psicossocial 

como “{...} o conjunto de atividades capazes de maximizar oportunidades de 

recuperação de indivíduos e minimizar os efeitos desabilitadores da cronificação das 

doenças através do desenvolvimento de insumos individuais, familiares e 

comunitários” (PITTA, 2016, p. 29). 



37 
 

 

Para pensarmos em RP, precisamos definir o sujeito a quem ela se destina. Se 

desejamos obter êxitos com nossas ações em reabilitação, precisamos levar em 

consideração o contexto das pessoas que sofrem e dos serviços ao invés das 

variáveis “psiquiátricas” como o diagnóstico ou os modelos adotados. Não existem 

des-habilidades nem habilidades “em si mesmas”, descontextualizadas dos 

determinantes sociais: família, território, serviços de saúde e trabalho (SARACENO, 

2001). Precisamos, em corresponsabilidade com os usuários e famílias, compreender 

os cenários das dificuldades, e traçar as metas a serem alcançadas, todos implicados 

nesse processo, num exercício de ressignificação e transformação efetiva das 

relações de poder atravessadas nessa relação.  

 

A reabilitação seria então, compreendida pelo conjunto de ações que se destinam a 

aumentar as habilidades, ou diminuir as desabilidades; não se trata da substituição da 

desabilitação pela habilitação, mas sim de colocar em prática um conjunto de 

estratégias que permitam um aumento/resgate das trocas de recursos e afetos, das 

pessoas em sofrimento psíquico.  Não existe as desabilidades ou habilidades 

descontextualizadas dos determinantes sociais, sejam eles nas instituições de 

cuidado, em casa ou em sociedade. A reabilitação, verdadeiramente, só acontece com 

a reinserção da pessoa em sociedade, através de intervenções sobre a desabilitação. 

(SARACENO, 2001). 

 

O autor contextualiza e apresenta, ainda, as dimensões em que a reabilitação deve 

ocorrer. Segundo esse autor, três grandes eixos prioritários da vida das pessoas 

devem ser considerados: habitação/moradia, trocas de recursos e afetos, e trabalho 

(trocas materiais). Acreditamos também na importância desses cenários da vida 

humana e faremos uma pequena explanação de cada um desses momentos. 

 

Existe uma diferença entre morar e habitar. A pessoa em sofrimento psíquico (mas 

serve também para todos nós), pode viver/estar morando em casa com a família; 

morando sozinho; em hospitais psiquiátricos; residências terapêuticas, etc. Porém um 

dos elementos fundamentais desse viver/estar é o quanto a pessoa habita aquele 

ambiente; quanto de poder contratual é exercido nesse meio. 
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Nossas casas/moradia podem significar um espaço de com-vivência e trocas, onde 

cada qual exerce um poder nas decisões, ou pode ser um espaço de limitações e 

vigilância. Quando nesse espaço de viver não é permitido o exercício das 

contratualidades e trocas, deixa-se de habitar e passa-se a estar. 

 

 Dentro dos manicômios, os “doentes psiquiátricos” estão naquele lugar, mas não o 

habitam. Um lugar utilizado mais com o sentido de vigiar, aprisionar e punir.  

 

É inegável o benefício de estar inserido em sociedade, porém vale aqui um 

questionamento das aproximações/distanciamentos entre as leis e portarias e as 

efetividades das ações praticadas. Enfatizando que, o que deve dar sentido às 

práticas reabilitativas é o processo de transformação dos lugares, de instituição 

residencial para habitat.  

 

A importância das redes sociais na vida das pessoas em sofrimento psíquico está 

diretamente ligada na capacidade de reduzir a cronicidade e as crises, muitas vezes 

as desabilidades sociais culmina em um empobrecimento de seus relacionamentos 

sociais, o que acaba sobrecarregando, ainda mais, a família. É sabido que alguns 

danos decorrentes do adoecimento psíquico podem mudar, graças às intervenções 

sobre sua desabilidade (assim como podem ser acentuados após manejos 

desastrosos). Apoiar a família nessa dinâmica de cuidar e se corresponsabilizar do 

tratamento é papel indispensável para os profissionais da área da saúde mental.  

 

A riqueza de uma rede social ampliada reverbera sobre a família, assim como, as 

intervenções que melhoram as dinâmicas familiares influenciam na expansão da rede 

social.  As trocas de recursos devem ser no sentido de um exercício de plena 

contratualidade com a família, com os amigos (rede social) e de seu território. 

Muitas evidências apontam para o adoecimento, a nível psicológico, dos familiares de 

pessoas em sofrimento psíquico; diante disso o objetivo da intervenção familiar, por 

parte dos profissionais dos equipamentos de saúde mental, é elucidar as 

características da doença, e assim ajudar a família a produzir dispositivos e 

mecanismos que facilitem essa relação.    
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Saraceno é enfático ao criticar o simples desenvolver de determinadas tarefas, afim 

de se manter o “paciente psiquiátrico” ocupado e passar o tempo; ele fala em inserção 

laborativa como potencial promoção de articulação com o campo dos interesses, das 

necessidades e dos desejos. Potencialidade para o desenvolvimento do trabalho 

com valor social, que exige habilidades e sentido, e que deve ser esse o caminho 

mesmo para oficinas praticadas dentro dos serviços de saúde mental.   

 

A superação de modelos de exclusão imputados pela lógica do mercado e dos 

processos de normatização e adaptação será conquistada quando do enfrentamento 

da relação entre trabalho e doença mental, buscando alternativas para tal, provocando 

uma recomposição do campo. Novas formas de sociabilidade. 

 

A desinstitucionalização foi o percurso para a abertura da discussão, sobre 

reabilitação e suas práticas. Rotelli (1990), coloca como problema central, não o 

manicômio e sim a doença; não a instituição, mas sim os aparatos científicos, 

legislativos, administrativos; enfim, os objetos da psiquiatria, 

 

Por que queremos esta desinstitucionalização? Porque, a nosso ver, o objeto 
da Psiquiatria não pode nem deve ser a periculosidade ou a doença 
(entendida como algo que está no corpo ou no psiquismo de uma pessoa). 
Para nós, o objeto sempre foi a existência-sofrimento dos pacientes e sua 
relação com o corpo social. O mal obscuro da Psiquiatria está em haver 
constituído instituições sobre a separação de um objeto fictício – a doença – 
da existência global, complexa e concreta do paciente e do corpo da 
sociedade. Rotelli (1990, p. 13) 

  

Portanto a desinstitucionalização deve ser valorizada pela sua restituição da 

subjetividade do indivíduo; abrindo-se à oportunidade da 

recuperação/desenvolvimento da contratualidade, de recursos para trocas sociais. 

Nesse contexto de desenvolvimento da contratualidade, as cooperativas surgem 

como resposta ao trabalho anti-institucional no manicômio, constituindo-se como o 

oposto a lógica da exploração do trabalho. Nesse sentido (BRASIL, 2015, p.31) 

 

 

O componente Reabilitação Psicossocial envolve estratégias que promovam 
o protagonismo de usuários e familiares para o exercício da cidadania através 
da criação e desenvolvimento de iniciativas articuladas com os recursos do 
território, nos campos do trabalho/economia solidária, habilitação, educação, 
cultura e saúde. Ressaltamos que estas estratégias não se restringem a um 
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ponto de atenção ou ação isolada, mas à construção de novos campos de 
negociação e formas de sociabilidade. 
 
 

A tabela 1 representa a amplitude dos projetos de iniciativas de geração de trabalho 

e renda, para pessoas com transtornos mentais; realizado em 2013, o último 

levantamento, através do Cadastro de Iniciativas de Inclusão Social pelo Trabalho 

(CIST), que resultou em 1.008 experiências mapeadas pelo Ministério da Saúde. 

Brasil (2015) 

  

Tabela 1. Iniciativas de geração de trabalho e renda por Estado 

 

 

 

No entanto Pitta, (2016), tece uma crítica à portaria RAPS 3088/2011, onde em seu 

Art. 12, restringe às cooperativas a única ação de Reabilitação Psicossocial a 

execução da política de saúde mental e de álcool e drogas. Para ela o avanço das 
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cooperativas é imprescindível para a inclusão social das pessoas em vulnerabilidade 

social, mas não é o único. 

 

Com tudo isso fica explicitada a complexidade do tema, que se apresenta enquanto 

conceito com várias teorias disponíveis, mas que no entanto se perdem e não 

organizam um caminho a seguir; se apresenta também enquanto componente da 

RAPS, voltada para a inserção social pelo trabalho, cooperativismo e economia 

solidária; e no município estudado, apresenta-se ainda, enquanto serviço, com uma 

seção específica voltada para  estratégias de desenvolvimento e inclusão social dos 

usuários dos CAPS de referência para a população adulta. 

 

Acreditamos que a maneira de buscar uma prática em RP enquanto atitude ética e 

estratégica que faça sentido para todos: profissionais e usuários; é a partir do 

fortalecimento de uma rede de cuidados integrais e inclusiva; que busque o 

fortalecimento profissional/pessoal, e isso só irá se consolidar a partir de encontros, 

bons encontros, aqueles que aumentam a nossa potência de agir (SPINOZA APUD 

DELEUZE, 2002). Precisamos nos fortalecer enquanto profissionais e os encontros 

tem essa potencialidade, precisamos dividir nossas angústias, nossas práticas de 

sucesso, ou não.  

 

 

1.4. Os caminhos da resistência: As Reformas Sanitária e Psiquiátrica 

Brasileiras 
 

Concomitante ao Movimento da Reforma Psiquiátrica, o Movimento de Reforma 

Sanitária trouxe para o cenário político a noção de direito social universal. A Reforma 

Sanitária (RS) propôs o rompimento com o modelo corporativista, visando a melhoria 

das condições de saúde e qualidade de vida, mas não se esgotava aí, lutava pela 

transformação do modelo de saúde brasileiro. O Movimento sanitarista combatia a 

conjuntura ditatorial, defendendo a cidadania e a saúde como dimensão da 

democracia, o fortalecimento do setor público, a universalidade das ações, a 

descentralização, e a participação com controle social (BRAVO; MATOS, 2004). 

Controle social institucionalizado através dos conselhos e conferências. 
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O movimento da RS nasceu no contexto da luta contra a ditadura, no início da década 

de 1970, contra uma sociedade desigual, a precariedade das condições de vida da 

maioria da população e de um sistema ditatorial decidido a permanecer no poder. As 

mudanças propostas pela RS não abarcavam apenas o sistema de saúde, estava em 

busca da melhoria das condições de vida da população. A RS propôs o conceito 

ampliado de saúde, considerando, também, os determinantes sociais. As propostas 

da RS resultaram, finalmente, na universalidade do direito à saúde, oficializado na 

Constituição Federal de 1988 e com a criação do SUS. 

 

Sobre a 8ª Conferência Nacional de Saúde: 

 

Uma nova concepção de saúde surgiu desta conferência – a saúde como um 
direito do cidadão e dever do Estado – e permitiu a definição de alguns 
princípios básicos, como universalização do acesso à saúde, 
descentralização e democratização, que implicaram nova visão do Estado – 
como promotor de políticas de bem-estar social – e uma nova visão de saúde 
– como sinônimo de qualidade de vida. (Amarante et al., 2016, p.77) 

 

Do Movimento de Reforma Psiquiátrica, vale ressaltar diferentes “etapas” percorridas 

que se entrecruzam e se sobrepõem; constitui-se em múltiplos processos que se 

atravessam, se aproximam e se distanciam (AMARANTE et al., 2016). 

 

Forjado na busca da redemocratização do Brasil, no final da década de 70, 

fundamentada não apenas nas críticas ao subsistema de saúde mental, mas também, 

e principalmente, ao saber psiquiátrico e as instituições clássicas se desdobraram em 

um contexto de luta e resistência, o Movimento da Reforma Psiquiátrica surge a 

exemplo de outros movimentos.   

 

A I Conferência Nacional de Saúde Mental (I CNSM) foi resultado do desdobramento 

da 8ª Conferência Nacional de Saúde e é considerada um marco histórico na 

psiquiatria brasileira, estabelecendo o fim de uma trajetória ancorada no modelo 

biomédico e o início da desinstitucionalização.  

 

A estratégia de transformar o sistema de saúde mental encontra nova tática: 
é preciso desinstitucionalizar/desconstruir/construir no cotidiano das 
instituições uma nova forma de lidar com a loucura e o sofrimento psíquico, é 
preciso inventar novas formas de lidar com estas questões, sabendo ser 
possível transcender os modelos preestabelecidos pela instituição médica, 
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movendo-se em direção às pessoas, às comunidades. (AMARANTE et al., 
2016, p. 94) 
 
 

No mesmo ano da I CNSM realiza-se o II Congresso Nacional dos Trabalhadores em 

Saúde Mental, em Bauru, ocasião em que foi construído o lema “por uma sociedade 

sem manicômio”. Nesta trajetória surgem os primeiros serviços territoriais e 

comunitários, o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), em São Paulo, e em Santos 

após a intervenção na Casa de Saúde Anchieta, os Núcleos de Atenção Psicossocial 

(NAPS). Propõe-se também o Projeto de lei 3.657/89 (após 12 anos de tramitações, 

se desdobraria na Lei 10.216, em 06 de abril de 2011, porém com mudanças que o 

alteraram profundamente). (AMARANTE et al., 2016) 

 

É importante ressaltar que vários movimentos pelo mundo problematizavam a 

assistência psiquiátrica tradicional, questionando as práticas e os saberes da 

psiquiatria e o cuidado ofertados às pessoas em sofrimento psíquico. Em especial, 

houve o movimento de Psiquiatria Democrática iniciado por Franco Basaglia na Itália, 

que culminou mais especificamente na lei nº 180 de 1978, que inspirou o projeto de 

lei brasileiro, que ficaria posteriormente conhecida como lei Paulo Delgado (BRASIL, 

2001). A visita de Franco Basaglia ao Brasil em 1979, provocou acentuados debates 

e caracterizou-se um importante momento dentro desse processo. 

 

(...)  Basaglia apresentava a lei 180, promulgada na Itália em 1978, discutindo 
o movimento de transformação da psiquiatria em curso naquele país, ao 
mesmo tempo em que assinalava o significado, as proposições e os limites 
da nova legislação. Narrava as experiências de Goriza e de Trieste, 
articulando o debate teórico da função social da psiquiatria à racionalidade 
da organização social, de suas estruturas de poder e instituições. 
Apresentava uma forma inovadora de pensar a questão psiquiátrica, 
afirmando que era fundamental superar o manicômio, questionar o papel dos 
técnicos como delegados da ordem social e como agentes da exclusão e 
produzir novos modos de lidar com as pessoas com a experiência da loucura. 
(NICACIO, 2003, p. 38) 

 

O Movimento da Reforma Psiquiátrica Brasileira defende a desinstitucionalização do 

cuidado às pessoas em sofrimento psíquico a partir do princípio da territorialidade 

articulado a uma rede ampliada de serviços de saúde comunitários, que promovam a 

cidadania, autonomia, inclusão social pelo trabalho e dignidade às pessoas com 

histórico de sofrimento psíquico.  

 



44 
 

No entanto, o início do diálogo para a consolidação da RPB não foi nada fácil, um 

acirrado conflito de ideologias e interesses se instalou no país. Diaz (2008) em sua 

tese de doutorado traça com detalhes a cronologia desse conflito. Ele nos traz que 

uma parcela da sociedade, entre eles, a Associação Brasileira de Psiquiatria, o 

Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, o setor de Psiquiatria 

da Universidade de São Paulo, a Federação Brasileira de Hospitais, políticos e a 

Associação de Familiares dos Doentes Mentais (AFDM), se opunha à política pública 

instaurada e questionava a competência dos gestores de conduzirem uma política 

eficaz no campo da saúde mental. Esse argumento recebeu apoio de parte da classe 

política e parte dos familiares, uma vez que muitas dessas associações, citadas 

acima, eram financiadas pelos hospitais psiquiátricos. Felizmente a RPB consolidou 

contrapontos, e apoio de parte da opinião pública, o que permitiu chegarmos até aqui.  

 

Ainda segundo Diaz (2008), para o senso comum, os doentes mentais são “cuidados” 

nas instituições, vigiados pelos técnicos, alimentados e medicados. O princípio da 

“periculosidade” do louco e a “proteção” à família e comunidade foi o que sustentou 

durante muito tempo os Hospitais Psiquiátricos, enfim, a internação “protegia” a todos: 

familiares e pacientes.  

 

Para uma parcela da sociedade, a desinstitucionalização seria, então, sinônimo de 

negligência; um discurso de controle e manipulação que se esconde atrás do véu do 

cuidado. O manicômio durante muito tempo ocupou um papel de disciplinador e a 

perda desse modelo, aquele que “cuidava” de todos, provocou uma sensação de 

insegurança (KINKER, 2012).  

 

O hospital geral não é, em sua origem, uma instituição médica, mas se ocupa 
de uma ordem social de exclusão/assistência/filantropia para os 
desafortunados e abandonados pela sorte divina e material. Foucault, em O 
Nascimento da Clínica (Foucault, 1977), descreve a transformação do 
hospital (etimologicamente hospedaria, hospedagem, hotel) em uma 
instituição medicalizada, pela ação sistemática e dominante da disciplina, da 
organização e esquadrinhamento médicos. O hospital torna-se, assim, nas 
palavras de Foucault, o a priori da medicina moderna. (Amarante et al, 1998, 
p.25) 

 

 A naturalização da violência, as formas de controle e manipulação vão se moldando 

às mudanças estruturais da sociedade, mas seu discurso e justificativa quase sempre 

se repetem. Para Castell, (apud KINKER, 2012, p. 181) 
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[...] a “contradição psiquiátrica”, tivesse sido abandonada, e como se a des-
responsabilização sobre o presente e o futuro dos pacientes tivesse sido 
assumida, na prática, mas não no discurso, pela própria psiquiatria e pelas 
famílias dos doentes. Se configura a situação de inércia gerada pela lógica do 
abandono, situação ambígua, uma vez que se reforça o polo da função de 
controle social por meio da tecnologia do abandono. Ou seja, o controle pelo 
abandono.  

 

No outro lado desse cabo de guerra estavam grupos sociais que apoiavam e 

sustentavam a Reforma, cuja ideia central é o conceito de cidadania e a conquista dos 

direitos civis por parte dessa população excluída. Entre esses atores sociais, o MTSM 

– movimento que disparou todo o processo e cujo objetivo era constituir-se em um 

espaço de luta não institucional, em um cenário social ditatorial.  

 

Esse movimento assumiu o relevante papel de produzir o debate público 
sobre a questão psiquiátrica, denunciando as condições desumanas de vida 
no interior dos manicômios, a cronificação, reclusão e discriminação dos 
doentes mentais, as péssimas condições de trabalho dos profissionais e a 
privatização da assistência psiquiátrica por parte da Previdência Social. A 
violência das instituições psiquiátricas foi apresentada à sociedade civil: 
cenas impressionantes dos grandes manicômios do Brasil, como o Juqueri, 
no Estado de São Paulo, a Colônia Juliano Moreira, no Estado do Rio de 
Janeiro, e o Hospital de Barbacena, no Estado de Minas Gerais, foram 
veiculadas pelos meios de comunicação. (NICACIO, 2003, p. 38) 

 

 Hoje esses movimentos estão distribuídos em distintas organizações, com propostas 

de transformações nas concepções de cuidado e na garantia dos direitos, organizando 

encontros com trabalhadores, associações de classe, entidades e setores mais 

amplos da sociedade (AMARANTE et al., 2016).  

 

Não é possível negar que durante esses quase quarenta anos do Movimento da 

Reforma houve muito avanço no sentido da conformação de uma Política Nacional de 

Saúde Mental e do fortalecimento de uma Rede substitutiva ao tratamento asilar, 

como indicam os Gráficos 1 e 2, que descrevem, respectivamente a redução de leitos 

de internação e a expansão dos CAPS. 
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Gráfico 1 - Processo gradual de redução de leitos no SUS em Hospitais Psiquiátricos no país, desde o 

ano de 2002.  

 

Fonte: Saúde Mental em Dados. (BRASIL, 2015, p.28). 

 

Gráfico 2- Expansão anual dos Centros de Atenção Psicossocial 

 
Fonte: Saúde Mental em Dados. (BRASIL, 2015, p.09). 

 

Nota-se um constante crescimento de serviços desde a criação dos primeiros CAPS, 

o que aponta para a consolidação desse modelo de atenção e cuidado às pessoas 

em sofrimento mental e com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras 

drogas. (BRASIL, 2015, p.09) 

 

Mais recentemente, a Portaria nº 3.088, de 23 de dezembro de 2011 (BRASIL, 2011), 

instituiu a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) para pessoas com sofrimento ou 

transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras 
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drogas. A RAPS é constituída pelos seguintes componentes, com seus respectivos 

pontos de atenção:  

 

 I – Atenção Básica em Saúde; 
 • Unidade Básica de Saúde, 
 •  Núcleo de Apoio a Saúde da Família,  
 • Consultório na Rua,  
 • Apoio aos Serviços do componente Atenção Residencial de Caráter 
Transitório 
 • Centros de Convivência e Cultura 
  II – Atenção Psicossocial Especializada;  
 • Centros de Atenção Psicossocial, nas suas diferentes modalidades; 
 III – Atenção de Urgência e Emergência;  
 • SAMU 192,  
 • Sala de Estabilização,  
 • UPA 24 horas e portas hospitalares de atenção à urgência/pronto 
socorro, Unidades Básicas de Saúde; 
 IV – Atenção Residencial em caráter transitório; 
 • Unidade de Acolhimento 
 • Serviço de Atenção em Regime Residencial 
  V – Atenção Hospitalar;  
 • Enfermaria especializada em Hospital Geral 
 • Serviço Hospitalar de Referência para Atenção às pessoas com 
sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de 
crack, álcool e outras drogas. 
 VI – Estratégias de desinstitucionalização; 
 • Serviços Residenciais Terapêuticos 
 • Programa de Volta para Casa 
 VII – Reabilitação Psicossocial; 
 • Iniciativas de Geração de Trabalho e Renda, 
 • Empreendimentos Solidários e Cooperativas Sociais  

 

A RAPS busca ampliar e promover o acesso da população de forma a garantir a 

articulação e integração dos pontos de atenção das redes de saúde no território, 

qualificando o cuidado por meio do acolhimento e do acompanhamento contínuo 

àqueles que sofrem com transtornos mentais.  

 

Tem como diretrizes (BRASIL, 2011): 

I - Respeito aos direitos humanos, garantindo a autonomia e a liberdade das 
pessoas; 

II - promoção da equidade, reconhecendo os determinantes sociais da saúde; 

III - combate a estigmas e preconceitos; 

IV - garantia do acesso e da qualidade dos serviços, ofertando cuidado 
integral e assistência multiprofissional, sob a lógica interdisciplinar; 

V - atenção humanizada e centrada nas necessidades das pessoas; 
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VI - diversificação das estratégias de cuidado; 

VII - desenvolvimento de atividades no território, que favoreça a inclusão 
social com vistas à promoção de autonomia e ao exercício da cidadania; 

VIII - desenvolvimento de estratégias de Redução de Danos; 

IX - ênfase em serviços de base territorial e comunitária, com participação e 
controle social dos usuários e de seus familiares; 

X - organização dos serviços em rede de atenção à saúde regionalizada, com 
estabelecimento de ações intersetoriais para garantir a integralidade do 
cuidado; 

XI - promoção de estratégias de educação permanente; e 

XII - desenvolvimento da lógica do cuidado para pessoas com transtornos 
mentais e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras 
drogas, tendo como eixo central a construção do projeto terapêutico singular. 

 
Seguindo a direção desses avanços, mais diretamente relacionado ao componente 

de RP da RAPS, em 20 de dezembro de 2013, no então governo de Dilma Rousseff, 

foi instituído o Decreto 8.163 (BRASIL, 2013) - Programa Nacional de Apoio ao 

Associativismo e Cooperativismo Social (Pronacop Social), cujo comitê gestor 

abrange membros da sociedade civil, além de representantes do Ministério do 

Trabalho e Emprego, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 

Ministério da Saúde, Ministério da Justiça, Secretaria de Direitos Humanos da 

Presidência da República e Secretaria-geral da Presidência da República, cujos 

objetivos foram pensados para a efetivação da inclusão social pelo trabalho dos quais 

os participantes sejam pessoas em desvantagem, nos termos do art. 3º da Lei nº 

9.867, de 1999, e exerçam democraticamente a gestão das atividades e a alocação 

dos resultados.  

 

Segundo o art. 4o, são objetivos do Pronacoop Social: 

I - incentivar a formalização dos empreendimentos econômicos solidários 
sociais em cooperativas sociais; 
II - promover o fortalecimento institucional das cooperativas sociais e dos 
empreendimentos econômicos solidários sociais, e a qualificação e 
formação dos cooperados e associados; 
III - promover o acesso ao crédito; 
IV - promover o acesso a mercados e à comercialização da produção das 
cooperativas sociais e dos empreendimentos econômicos solidários sociais; 
V - incentivar a formação de redes e cadeias produtivas constituídas por 
cooperativas sociais e empreendimentos econômicos solidários sociais; e 
VI - monitorar e avaliar os resultados e alcances sociais e econômicos das 
políticas de apoio ao cooperativismo e ao associativismo social. 
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No entanto, todos esses avanços na direção do cuidado integral em liberdade estão 

ameaçados desde dezembro de 2017, em um claro jogo de interesse respaldado pela 

Comissão Intergestores Tripartite (CIT), por parte do (des) Governo Temer, durante a 

reunião onde estavam presentes o ministro da saúde o sr. Ricardo Barros e o 

coordenador-geral de Saúde Mental o psiquiatra Quirino Cordeiro Junior. A nova 

proposta desmonta décadas de lutas e conquistas advindas da Lei 10216/2001; uma 

imposição que denuncia o abandono da responsabilidade do Estado para com a 

garantia dos direitos de cidadania. A posterior portaria 3588/2017 (CONASS, 2017), 

aprovada sem discussão, impõe sérios retrocessos no tratamento das pessoas com 

experiência de sofrimento psíquico grave e de usuários de álcool e outras drogas. 

Gerando em nós, profissionais da saúde, o temor pelo retorno da internação de 

pessoas em sofrimento psíquico em hospitais psiquiátricos como resposta às 

necessidades de expansão da RAPS. Essa portaria acaba por favorecer uma 

limitação dos recursos para as unidades que trabalham com a reinserção psicossocial 

em liberdade, como as Residências Terapêuticas e os CAPS, trazendo o Hospital 

Psiquiátrico como ponto de atenção na RAPS, estimulado pelo aumento do repasse 

ao custeio de hospitais psiquiátricos, indo na contramão da Reforma. A portaria, além 

dos Hospitais Psiquiátricos, reinseriu os ambulatórios especializados e Hospitais Dia 

na RAPS, contrariando o consenso construído nas últimas Conferências Nacionais de 

Saúde Mental; além de manter o componente da Reabilitação não regulamentada.  

 

Dessa forma, a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) passa, a partir de março de 

2017, ser formada pelos seguintes pontos de atenção. 

• CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), em suas diferentes 
modalidades 

• Serviço Residencial Terapêutico (SRT) 

• Unidade de Acolhimento (adulto e infantojuvenil) 

• Enfermarias Especializadas em Hospital Geral 

• Hospital Psiquiátrico 

• Hospital-Dia 

• Atenção Básica 

• Urgência e Emergência 

• Comunidades Terapêuticas 

• Ambulatório Multiprofissional de Saúde Mental  
(BRASIL, 2018) 

 
 

Portanto os desafios que a Reforma ainda tem pela frente não são poucos: 

preconceitos; estigmas; desvalorização da subjetividade e invalidação social das 
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pessoas em sofrimento psíquico; interrupção dos processos democráticos; 

precarização do SUS, falta de motivação profissional, pouca valorização, baixo 

envolvimento familiar com o cuidado ao usuário e políticas públicas ineficazes e não 

funcionais, sem contar o retrocesso, imposto através da portaria acima. São alguns 

dos enfrentamentos que temos pela frente.   

 

Considerando os desafios citados acima, essa pesquisa foi mobilizada pela 

necessidade de compreender, neste contexto, o que significa Reabilitação 

Psicossocial, quais as práticas desenvolvidas sobre essa chancela e o papel da 

SERP, para os profissionais que trabalham na RAPS do município. 
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2   OBJETIVOS 
 
 

2.1 Objetivo Geral 

 
 

Problematizar concepção e práticas em Reabilitação Psicossocial, dos profissionais 

da saúde mental, e potencializar a produção de um novo pensar/fazer Reabilitação. 

 

 

2.2  Objetivos Específicos 

 
 

 
● Identificar e problematizar as concepções e práticas em Reabilitação, dos 

profissionais da saúde mental. 

● Potencializar a produção de um novo pensar/fazer em Reabilitação 

Psicossocial. 

● Questionar o papel da SERP dentro da RAPS. 
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3 OS CAMINHOS DA PESQUISA 
 
 

3.1 Estratégia e Métodos Adotados   
 

 

Optamos por uma pesquisa de caráter prospectivo, transversal, qualitativo. 

Considerando que as metodologias qualitativas são úteis por oferecerem uma 

oportunidade para os indivíduos envolvidos expressarem a intensidade de seus 

sentimentos, preocupando-se com aspectos da realidade que não podem ser 

quantificados, centrando-se na compreensão e explicação da dinâmica das relações 

sociais. Para Minayo (2014), a pesquisa qualitativa trabalha com o universo de 

significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a 

um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não 

podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. Segundo Rocha (2006, p. 171) 

 

Se qualitativo na pesquisa-intervenção, não é simplesmente a interpretação, 
explicação ou qualificação do quantitativo.... Qualitativo está ligado aos 
sentidos produzidos nas relações sócio historicamente determinadas, 
afirmando a alteridade e as turbulências que nos movem a analisar, a 
dialogar, a buscar entender o que vivemos. As palavras mudam de significado 
em função dos sentidos que vão sendo agenciados nas práticas de acordo 
com as relações de força implicadas naquele momento. Os sentidos são a 
virtualidade das ações, estando aquém e além das palavras que significam o 
que experimentamos.  
 

 

A partir do momento que nos propusemos a problematizar as práticas profissionais 

dos trabalhadores da saúde mental a partir da demanda da RP (objetivando um novo 

pensar/fazer), julgamos a pesquisa-intervenção como a mais adequada a essa 

investigação. Da ordem das pesquisas participativas a pesquisa-intervenção permite 

a construção de espaços de problematização coletiva, potencializando a produção de 

um novo pensar/fazer. 

 

Para alcançar os objetivos da pesquisa passamos por vários processos, elaborações, 

elucubrações, parcerias e encontros, muitos encontros. O campo da pesquisa foi se 

construindo e se constituindo ao mesmo tempo em que a pesquisa se desenvolvia. A 

incumbência inicial foi a que estabeleceu a composição do campo, e esta, foi se 

modificando no decorrer da intervenção. O próprio método foi pensado e se constituiu 

como uma estratégia de formação de Rede.  
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Seguindo as prerrogativas do mestrado profissional, onde o observador implicitamente 

já está inserido no campo a ser analisado, a análise institucional de Kurt Lewin, se 

apresenta como um contraponto à ciência positivista, considerando o pesquisador 

como um não-neutro inserido no campo observado. Para Lourau (1995, APUD 

PAULON 2005, p.19),  

 

[...] o observador inserido em seu campo de observação transforma, por 
definição, seu objeto de estudo. A necessidade de incluir-se, portanto, no 
processo investigativo, a subjetividade de quem pesquisa como categoria 
analítica já se apresenta aí, anunciando as bases do conceito institucionalista 
de implicação. 

 

A Análise Institucional (AI) apresenta conceitos que têm uma vocação operacional 

clara e sua ligação com a prática muitas vezes não gerou a necessidade de 

delimitações conceituais rigorosas, (ROSSI; PASSOS, 2014). Para a construção de 

nossa pesquisa utilizamos alguns conceitos/ferramentas como a análise da 

implicação, instituído, instituinte, analisador e transversalidade. 

 

Segundo Felix Guattari, o conceito de analisador, retirado da química, remete a aquele 

ou aquilo que provoca a análise. Em nosso trabalho, ele toma o sentido do exercício 

de pensamento que procura encontrar chaves de entendimento em relação a uma 

questão de sociedade, uma questão conceitual ou uma questão relativa à prática. 

Esse conceito é inseparável do conceito de transversalidade que remete a uma 

situação de questionamentos das hierarquias, das relações que se atravessam e se 

constroem mutuamente, onde o analisador surge como uma ferramenta analítica que 

despessoaliza a intervenção (ROSSI; PASSOS, 2014).  A transversalidade trabalha 

com as relações e como elas se atravessam, verticalmente e horizontalmente, 

construindo os sujeitos e os sujeitados, esses conceitos são muito pertinentes ao 

nosso trabalho, uma vez que ajuda a desvelar as relações de poder existentes entre 

os membros da equipe de trabalho e da equipe para com os usuários. 

 

 Para Dobies e L´Abbate (2016), as instituições são dialeticamente constituídas por 

momentos instituídos e instituintes, o que acaba resultando nos processos de 

institucionalização. O instituído é da ordem do que está posto, os valores, os modos 

de representação e de organização considerados normais, já a contestação e a 

capacidade de inovação podem ser consideradas como instituintes. “Dessa forma, o 
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instituído depende do instituinte para progredir, enquanto o instituinte depende do 

instituído para seguir com o projeto de transformação permanente” (DOBIES; 

L´ABBATE, 2016, p.125). E esses conceitos/ferramentas não possuem uma ordem 

lógica, estando sempre em relação dialética uns com os outros (PEZZATO; PRADO, 

2013)  

 

Felix Guattari acolhe o conceito de transferência e contratransferência da psicanálise 

e os articula aos movimentos grupais em seus diferentes graus de abertura e faz um 

paralelo com a transversalidade. Nesse sentido, Rossi e Passos, (2014, p. 164), 

afirmam que 

 

Guattari fala de graus de abertura ou quanta de transversalidade dos grupos, 
interessado pelo que se passa ou se “transfere” em um regime 
multivetorializado que não mais cabe nos limites da Interpessoalidade. O 
conceito de transferência dá lugar ao de transversalidade apostando-se em 
dinâmicas libidinais, em jogos fantasmáticos, em regime de afetabilidade que 
se dão no plano coletivo e, consequentemente, ganham um sentido que é 
também político. 

 

Assim como a transferência interfere na relação do sujeito com o analisador, a 

contratransferência segue o mesmo mecanismo, mas, dessa vez, a interferência vem 

por parte do analisador. É importante deixar ressaltado aqui que tanto os conceitos de 

transferência como o de contratransferência aqui mencionados, estão distanciados de 

Freud, Ferenczi e da segunda geração de psicanalistas. Esses conceitos atualizados 

e trazidos para a análise grupal, fizeram com que se distanciasse da problemática 

individual, familiar e libidinal e foram trazidos para o grupal e institucional, mantendo 

a preocupação com os vínculos e assim possibilitando uma atitude epistemológica de 

não neutralidade. Assegurando que as forças que passam pelo médico, educador, ou 

pesquisador entrassem na análise feita das organizações. (ROSSI; PASSOS, 2014).  

 

A análise da implicação surge como desdobramento das transversalidades e do 

conceito de analisador, entendendo que a noção de implicação está sendo construída 

a todo o tempo. A análise da implicação é construída em contraponto à ciência 

positivista, incluindo o pesquisador enquanto um não neutro, justamente porque 
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estamos inseridos em instituições3, nas quais exercemos papéis em relação aos quais 

temos expectativas e investimento de energia e tempo é que não somos neutros. 

Implicados estamos sempre, querendo ou não, é uma relação que sempre 

estabelecemos, independente das instituições, que nos constituem e nos atravessam 

(ROSSI; PASSOS, 2014). 

 

Entendemos que essa metodologia veio ao encontro do objetivo do nosso estudo, na 

medida em que o método proposto foi a construção de espaços de problematização 

do pensar/fazer reabilitação por parte dos profissionais atuantes em saúde mental, e 

através desse pensar/fazer, pudéssemos, por fim, influenciar a maneira como eles se 

relacionam entre si e com os usuários, com o desafio da construção colaborativa de 

Projetos Terapêuticos Singulares (PTS), que se propõem a construir em 

corresponsabilidade com os usuários e entre os próprios profissionais. Ou seja, 

propomos uma reflexão sobre o que está instituído que eventualmente crie uma 

abertura para perceber os movimentos instituintes e as possibilidades de mudança. 

 

Segundo Paulon (2005, p.21), “no projeto político da pesquisa-intervenção o que 

temos é o reequacionamento da relação sujeito-objeto e o redirecionamento da 

relação teoria-prática”, ou seja, trata-se de uma pesquisa em que se propõe a 

repensar as práticas, no exercício de um olhar diferente. A proposta de pesquisa 

intervenção insere-se no campo das pesquisas participativas e aplicadas onde o 

campo de intervenção só se constitui a partir das experiências, é um formar e ser 

formado, num contexto sócio-histórico-político. Nesse sentido, segundo Brandalise 

(2014, p. 34)  

É importante destacar que a pesquisa-intervenção, por ser uma modalidade 
de pesquisa participativa, supõe a construção de espaços de 
problematização coletiva, num movimento dialético de ação-reflexão-ação, 
onde o pesquisador é compreendido como sujeito ativo para implicar-se com 
os demais sujeitos da pesquisa, sendo que o implicar, aqui, tem um sentido 
de comprometer-se, de responsabilizar-se juntamente com os sujeitos 
pesquisados. Estabelece-se, assim, uma equivalência do pesquisador e dos 
pesquisados, quanto à importância no estudo. 

 

Avaliamos que os grupos focais seriam a melhor técnica a adotar para obter os 

resultados aos quais nos propúnhamos. O grupo focal permite a interação e o 

                                                
3 “Para a Análise Institucional, o conceito de instituição difere do de organização ou estabelecimento. 
Instituição é o espaço onde as relações de produção estão instituídas de maneira aparentemente 
natural e eterna e não onde o jurídico se manifesta” (COIMBRA & NASCIMENTO, 2008, p. 145) 
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compartilhamento de experiências, concepções e práticas de diferentes sujeitos e 

saberes, reunidos em torno de um tema de interesse em comum. Para Minayo (2014, 

p.269) “O valor principal dessa técnica fundamenta-se na capacidade humana de 

formar opiniões e atitudes na interação com outros indivíduos”.  

 

Considerando o tema da pesquisa; Reabilitação Psicossocial: concepções e práticas 

na construção de uma rede possível e o objeto a ser estudado, entendemos que não 

faria sentido realizar os grupos e problematizar delimitando um ou dois CAPS, ou até 

mesmo, apenas com a equipe da seção de reabilitação e por essa razão, fizemos a 

opção de incluí-los todos no universo pesquisado.  

 

Nos propusemos então, apesar do caminho árduo que sabíamos que encontraríamos 

pela frente, a realizar grupos focais em todos os seis CAPS de referência para o 

público adulto do município estudado (Cinco CAPS III e um CAPS AD), compondo 

com um profissional da SERP em cada grupo realizado, provocando assim o 

estreitamento de alguns elos da rede e esperando criar condições para encontros e 

devires de novas reflexões.  

 

Como a SERP recebe usuários desses seis equipamentos, foi proposto que a cada 

grupo focal, realizado em cada CAPS, estivesse presente um profissional da seção 

de reabilitação, viabilizando o contato e a aproximação entre os trabalhadores. Essa 

estratégia de produção de dados foi pensada porque ela permite formar assim uma 

mini rede, buscando instituir uma prática de troca entre pares. Nesse sentido, a 

estratégia segue uma diretriz do Ministério da Saúde (BRASIL, 2007, p. 05), “a 

humanização da atenção exige um diálogo qualificado não somente dentro das 

equipes, mas, também, entre equipes de serviços diferentes, principalmente na 

atenção às doenças crônicas”.   

 

Traçamos então um plano de ação, que constava de três etapas: aproximação às 

equipes a serem estudadas, retorno aos equipamentos para concretizar o convite e 

entrega dos questionários e a realização dos grupos focais.  

 

Nesse momento contamos com a forte parceria da nova chefia que estava sendo 

instituída na SERP. Por ser nova na seção de reabilitação, ela se propôs a visitar os 
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CAPS do município na intenção de se apresentar - enquanto chefe da seção, uma vez 

que pertence ao quadro de profissionais da saúde mental há mais de 10 anos -  e 

apresentar as mudanças que começaram a ser implantadas; no lugar de psicóloga da 

seção participei de todos esses encontros e utilizei o espaço que me foi oferecido para 

fazer uma primeira aproximação e o convite para a participação na pesquisa – 1ª 

etapa. 

 

Todos os equipamentos já haviam recebido e-mail, por parte do Comitê de Ética da 

Prefeitura, autorizando nossa pesquisa; a pesquisa obteve parecer favorável em abril 

de 2017. Nesse momento, entre os meses de maio e junho de 2017, o projeto ainda 

estava para aprovação na Plataforma Brasil, portanto, esse primeiro encontro foi 

utilizado para apresentar o desenho da pesquisa, me aproximar dos sujeitos e sentir 

a receptividade, ou não, por parte dos profissionais, para com nossa proposta, Devo 

ressaltar que cada reunião realizada foi muito potente, me deixando bastante 

motivada para seguir em frente e para a realização dos grupos focais. Esses encontros 

aconteceram durante as reuniões de equipe, que cada equipamento realiza 

semanalmente, e onde acreditamos que alcançaríamos o maior número de 

profissionais. Nesses encontros foram esclarecidos os critérios de inclusão e exclusão 

para a participação na pesquisa; foram convidados profissionais estatutários, de 

diferentes funções e formações (nível médio e superior), que estivessem de alguma 

forma implicados com o PTS dos usuários e que estivessem lotados em cargos no 

CAPS ou na SERP. Optamos por convidar apenas estatutários levando em 

consideração um ponto: seguindo as prerrogativas do Mestrado Profissional que rege 

que o produto do mestrado deve retornar ao local de trabalho para benefício da rede; 

portanto optando pelos trabalhadores estatutários acreditamos que o produto que será 

engendrado através dessa pesquisa, será melhor disseminado na rede.  

 

Precisamos esclarecer aqui que todos os profissionais presentes na reunião de 

equipe, ou não, e que estivessem dentro do critério de inclusão, foram convidados; 

deixamos o convite estendido àqueles que não estavam presentes. Entretanto, 

nenhum profissional técnico ou auxiliar de enfermagem participou, em nenhum dos 

seis grupos realizados (foi a única categoria presente na grade de profissionais dos 

CAPS, que estava nos critérios de inclusão, a não participar da pesquisa). 

Acreditamos que esse fato vale uma reflexão, faremos mais adiante. 
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Retomemos então nosso percurso. Nesses primeiros movimentos de aproximação, 

percebemos que não seria um caminho fácil a percorrer, conciliar nossas agendas 

com os dias e horários das reuniões as quais nos propusemos a comparecer. Esse foi 

o primeiro desafio a ser superado. Levamos dois meses nesse processo e infelizmente 

não conseguimos fazer a aproximação com um dos CAPS, no entanto logramos 

realizar o grupo focal nessa seção, através da mediação de um dos profissionais do 

local. Devo salientar que em todos os equipamentos contamos com a parceria de pelo 

menos um profissional que nos ajudou a mobilizar os profissionais e formar o grupo. 

 

A utilização da abordagem da AI, nos deu subsídios e ferramentas para análise das 

relações, suas transversalidades e atravessamentos, seus jogos de poder e a inclusão 

do pesquisador como parte indissociável da pesquisa. Assumimos com Rossi e 

Passos (2014, p. 168), que 

 

Intervir não é observar de fora um objeto dado, mas construí-lo de dentro, ao 
mesmo tempo construindo a si mesmo no momento da intervenção. Nessa 
atitude de tornar-se parte, os analistas não se furtam em analisar aquilo que é 
seu e de sua parte. 
 

 

A pesquisa foi inscrita na Plataforma Brasil e teve a aprovação pelo Comitê de Ética 

da UNIFESP pela sob Parecer de número: 2.149.524/ CAAEE: 68187317.9.0000.5505 

em 30/06/2017. 

  

3.2 Produção dos dados 

 
 

2ª Etapa 
 

Iniciamos novamente as aproximações com os CAPS, após a aprovação pelo comitê 

de ética da UNIFESP, a fim de concretizar o convite, entregar os questionários e abrir 

para os trabalhadores a escolha pelo melhor dia e horário para a realização do grupo. 

Novamente fui a todos os seis equipamentos durante a reunião da equipe e, dessa 

vez, formalizei o convite para a participação no grupo focal e entreguei o questionário 

que serviu de gatilho para a problematização dos grupos. Utilizamos um breve 

questionário (Apêndice II), previamente entregue aos participantes, contendo 

problematizações que serviram de incentivo à expressão dos participantes dos 

grupos, que tinham que se pronunciar em relação aos problemas levantados. 
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Nesse momento deu-se início a novas parcerias, alguns profissionais, nos 

equipamentos a serem estudados, se propuseram espontaneamente a servir de 

mediadores junto a suas equipes para fortalecer nosso convite e fechar o grupo que 

participaria da pesquisa. Interessante notar como a rede se faz/fortalece através de 

afetos, esses profissionais se identificaram com a ideia da pesquisa e se 

movimentaram para que a mesma ocorresse, tanto que logramos realizar a pesquisa 

em 100% dos equipamentos que nos propusemos investigar. 

 

O prescrito era que os trabalhadores respondessem ao questionário, anonimamente, 

e a partir destas respostas problematizar o grupo, no entanto o real se apresentou de 

outra forma: praticamente nenhum trabalhador respondeu, tivemos apenas duas 

respostas em grupos distintos; muito significativo e faremos uma análise, adiante, a 

partir das falas dos profissionais dentro dos grupos. Uma situação em especial, a fala 

de uma assistente social, antes de iniciar o grupo, me atravessou especialmente e ali 

ficou caracterizado o distanciamento que vivemos entre os serviços e o 

desconhecimento da dinâmica vivida por nossos colegas.  

 

Decidimos então utilizar citações de autores renomados e reconhecidos militantes 

ativistas em prol da Saúde Mental e que, ao nosso ver, serviu como potencial conteúdo 

problematizador dos grupos. Cabe salientar que as citações foram no intuito de 

problematizar e manter o grupo aquecido, e que não foram utilizadas todas as citações 

escolhidas, em alguns casos, por julgarmos que o andamento do grupo estava fluindo 

bem. Escolhemos com cuidado cada citação; elas foram apresentadas como descrito 

a seguir.  

 

Para a primeira pergunta: Para você a reabilitação psicossocial diz respeito a quais 

áreas da vida do usuário, dê alguns exemplos?  

 

O processo de Reabilitação seria então o processo de reconstrução, um 
exercício pleno de cidadania e também de plena contratualidade nos três 
grandes cenários, o habitat, a rede social e o trabalho com valor social, pense 
nisso na hora de atender seus pacientes que fazem parte do programa de 
Reabilitação. Por que um esquizofrênico teria que, além da desgraça de ser 
um esquizofrênico ter a desgraça de ser ator, tocador de piano, artista plástico, 
não necessitamos de esquizofrênicos pintores, necessitamos de 
esquizofrênicos cidadãos, não necessitamos que façam cinzeiros, 
necessitamos que exerçam a cidadania. 

Saraceno (2016, p.22) 
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Para a segunda pergunta: Então como que você associa a concepção de loucura por 

parte dos profissionais, quando eu digo profissional somos nós, profissionais da saúde 

mental que trabalhamos com os nossos usuários, e as práticas em reabilitação?  

 
A Reforma Psiquiátrica contribuiu para a desconstrução de saberes e certezas, 
e exige um novo trabalhador, que agora não mais trabalha sob a proteção dos 
muros e hospitais, mas deve circular pela cidade; que não mais trabalha com 
“loucos de todo o gênero”, mas com cidadão. 

(NARDI e RAMMINGER 2007, p. 268) 
 

Para essa mesma pergunta também citamos Pelbart (1990, p. 134) talvez as 

respostas para nossas dificuldades de lidar com a loucura estejam em “nossos 

manicômios mentais”: 

 

É preciso desmontar esta racionalidade, é preciso deixar nosso pensamento 
ser invadido pela desrazão - o que não significa optar pela irracionalidade, que 
não passa de uma razão camuflada, Razão de Estado, de Raça ou de religião 
[...] 

 

 E finalmente para a quinta pergunta: Em relação ao poder técnico e a detenção do 

saber, como você identifica que ambos têm sido utilizados por você? E pela sua 

equipe? Uma última citação, dessa vez Basaglia (1985, p. 101)  

 

As posições ainda são claras e precisas: a autoridade paterna é opressiva, o 
empregador explora o empregado e o manicômio destrói o doente mental. 
Entretanto a sociedade chamada “do bem-estar”, “da abundância” descobriu 
agora que não deve expor abertamente a sua face da violência para não criar 
em seu seio contradições demasiado evidentes, que se voltariam contra ela. 
Por isso encontrou um novo sistema: o de estender a concessão do poder aos 
técnicos que o exercerão em seu nome e que continuarão a criar. Através de 
novas formas de violência – a violência técnica – Novos rejeitados. 

 

 Deixamos em aberto a escolha do melhor dia e horário para a realização do grupo 

por compreender a excessiva demanda de trabalho e a dificuldade existente em cada 

equipamento em se retirar de seu período de trabalho alguns profissionais, durante 

mais ou menos uma hora e meia, para a realização do grupo. Após o fechamento do 

dia e do horário por parte do CAPS era a vez de fechar com o profissional da SERP. 

Como disse anteriormente, a direção da seção de reabilitação, sempre muito parceira, 

considerou a pesquisa de grande relevância e liberou os profissionais para a 

realização dos grupos, portanto tínhamos uma maior facilidade para organizar a 

participação do profissional da SERP, em relação aos horários.   
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Segundo Minayo (2014, p.270) refere que “o grupo, geralmente, não deve ultrapassar 

uma hora e meia” e Trad (2009) que a duração do grupo deve ser entre uma hora e 

meia a duas horas; portanto considerando a complexidade e diversidade do tema a 

ser abordado, previmos uma duração entre uma hora e meia e duas horas.  

 

Nos guiamos, também, pela literatura especializada para estipular um número mínimo 

de quatro e máximo de 10 integrantes para a realização dos grupos focais. Segundo 

Minayo (2014, p.270) “Do ponto de vista operacional, a discussão nos grupos focais 

se faz em reuniões com um pequeno número de informantes (seis a doze)”.  Já para 

Gondim (2003, p.154) 

 

O tamanho do grupo é um outro aspecto a se destacar. Apesar de se 
convencionar que esse número varia de quatro a dez pessoas, isto depende 
do nível de envolvimento com o assunto de cada participante; se este desperta 
o interesse de um grupo em particular, as pessoas terão mais o que falar e, 
neste caso, o tamanho não deve ser grande, para não diminuir as chances de 
todos participarem; [...] 
 
 

E por fim, Trad (2009, p.782) 

 
Com relação ao número de participantes nos grupos focais, encontramos na 
literatura uma variação entre seis a quinze. O tamanho ótimo para um grupo 
focal é aquele que permita a participação efetiva dos participantes e a 
discussão adequada dos temas (PIZZOL, 2004). Em nossa experiência, temos 
encontrado uma média de dez participantes por grupo. [...] 

 

Caso alguma seção ultrapassasse o número de dez trabalhadores interessados em 

participar da pesquisa, realizaríamos um sorteio para definir os participantes; no 

entanto os questionários de todos seriam considerados para análise dos dados. O que 

não ocorreu em nenhum dos casos, pois não ultrapassamos dez interessados em 

participar da pesquisa em nenhum dos CAPS e não houve resposta escrita aos 

questionários. 

 

Assim como previmos que a demanda do serviço influenciaria na adesão dos 

profissionais à pesquisa, ela também interferiu no tempo de realização dos grupos, 

pois cada grupo teve sua particularidade e dinâmica e mais adiante discorreremos 

sobre o processo de cada grupo. 
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Após o primeiro grupo e o feedback de uma das profissionais aceitamos a sugestão e 

fomos retroalimentando os grupos com conteúdo dos grupos já realizados e 

acrescentamos mais uma pergunta ao questionário para finalizar o grupo; O que fica 

para vocês após a participação neste grupo? (sugestão da terapeuta ocupacional do 

primeiro grupo realizado).  

 

Todos os grupos foram conduzidos pela pesquisadora principal, que teve além do 

papel de conduzir os grupos, também participativo, expressando suas opiniões 

durante as discussões propostas. As perguntas foram formuladas de forma que, em 

sua grande maioria, as discussões se completavam, um assunto terminava e já havia 

um gancho para disparar a próxima pergunta. Dessa forma os grupos foram de fácil 

condução. Houve poucos momentos que requereram intervenções incisivas, e boa 

parte deles foram solucionados pelos próprios profissionais. 

 

Os seis grupos focais foram gravados e transcritos integralmente, sendo que todos os 

nomes foram substituídos por nomes fictícios, tanto os nomes dos profissionais 

participantes, quanto os nomes de usuários e outros profissionais que os sujeitos 

mencionam durante as falas, a fim de respeitar os preceitos éticos e de sigilo que 

regem as pesquisas.  

 

A mestranda, por sua parte, construiu diários dos momentos vivenciados dentro dos 

encontros. Experienciei um modo muito singular de fazer pesquisa-intervenção, muito 

próximo ao vivenciado por Pezzato, (2009, p. 396): 

 

Não havia um projeto fechado a priori, os acontecimentos foram se 
processando em consonância com as reflexões-ações-intervenções geradas 
no cotidiano de cada um dos sujeitos implicados, em seus espaços-territórios 
de atuação, o que possibilitou surpreender-se com cada um dos 
acontecimentos produzidos, gerando possíveis análises. 
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4 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 
PRODUZIDOS 
 
 

A apresentação, a análise e a discussão dos dados produzidos durante a pesquisa se 

desdobraram em três exercícios que serão apresentados nessa parte do trabalho.  

 

Em um primeiro exercício, desenvolvemos a análise da implicação, onde colocamos 

em questão nosso triplo envolvimento: enquanto profissional da rede que foi objeto da 

pesquisa, enquanto pesquisadora responsável pela definição do objeto pesquisado e 

da metodologia utilizada e enquanto articuladora e coordenadora dos grupos focais 

que foram realizados. Temos consciência que esse triplo envolvimento potencializa a 

pesquisa em alguns aspectos, mas também a fragiliza em outros. Assumimos essa 

condição, fazendo tudo o que esteve ao nosso alcance para dela extrair o melhor, de 

acordo com nossas possibilidades. 

 

Em um segundo exercício, descrevemos algumas das características de cada um dos 

grupos focais realizados, em termos do número de profissionais envolvidos, duração 

e eventos marcantes. Procuramos reconstituir brevemente a dinâmica das discussões 

que foram animadas pelos profissionais que participaram dos grupos focais, 

intercaladas pelas nossas intervenções, no sentido de incentivá-las ou de reenquadrá-

las relativamente ao objeto da pesquisa. 

 

Em um terceiro exercício, reunimos a totalidade do material trazido nos grupos focais 

e analisamos em termos do conteúdo abordado pelos profissionais. O objetivo dessa 

análise temática de conteúdo foi de estudar como os profissionais abordam e 

compreendem a questão da reabilitação psicossocial, quais são os elementos 

conceituais envolvidos e quais são os desdobramentos em termos das práticas 

profissionais que eles trazem.   

 

                      {...} cuidávamos estar perto do porto, mas somos 

 lançados em pleno mar alto. (Deleuze) 

 

 



64 
 

4.1 Análise da Implicação 
 
 

Concomitante a todo o processo de construção do trabalho, e até antes disso, a 

pesquisadora manteve-se empenhada e alerta, em um constante processo de olhar 

para si e para o campo de maneira crítica, buscando significar e ressignificar o papel 

que ocupa enquanto profissional e pesquisadora dentro da instituição, o lugar de onde 

estava falando e quais atravessamentos permearam seu olhar e suas análises dos 

resultados. Foi construída, então, uma análise de implicação em paralelo com a 

análise dos dados produzidos nos grupos focais. 

Quando me propus enveredar pelos caminhos da ciência/pesquisa tinha certo uma 

coisa: não dá para ser neutro estando inserido no contexto pesquisado, em um claro 

contraponto com a ciência positivista. Se formos nos deter um pouco mais, no campo 

do mestrado profissional é prerrogativa que o/a mestrando/a esteja influenciando o 

meio que está estudando, deixando um produto para o futuro da instituição a qual está 

pesquisando. Sendo, portanto o pesquisador parte indissociável da pesquisa. 

 

Comigo aconteceu muito particularmente e gradativamente. Foram os 

atravessamentos produzidos a partir dos sabores e dessabores em ser trabalhadora 

da saúde mental que me levaram a estranhar o meu ambiente de trabalho e a 

necessidade de ir buscar respostas, ou não, através da pesquisa. “Atravessamentos 

que segundo Lourau (1990), vão muito além da nossa percepção subjetiva, da nossa 

história individual e dos julgamentos de valor destinados a medir a participação e o 

engajamento em determinada situação.” (RAMAGNOLI, 2014, p. 47) 

 

A proposta de analisar minha implicação é uma forma de pensar como se deram 

minhas intervenções, meu trabalho; repensar ações e desconstruir certezas. “Intervir 

não é observar de fora um objeto dado, mas construí-lo de dentro, ao mesmo tempo 

construindo a si mesmo no momento da intervenção.” (ROSSI E PASSOS, 2014, p. 

160). Vivenciei muito disso durante todo o processo de elaboração da pesquisa, da 

pesquisa de campo e da análise dos resultados.  
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A implicação denuncia que aquilo que a instituição deflagra em nós é sempre 
efeito de uma produção coletiva, de valores, interesses, expectativas, 
desejos, crenças que estão imbricados nessa relação. Assim é a análise da 
implicação que permite acessar a instituição, produzir conhecimento a partir 
de suas contradições {...} (RAMAGNOLI, 2014, p.47) 

 

O fato de estar inserida em um contexto e estranhá-lo, a ponto de identificar caminhos 

diferentes e a sofrer interferências, através de uma pesquisa, não é tarefa fácil. O 

analisador pode ser tomado tanto como aquele que denuncia, quanto como aquele 

que aponta mudanças possíveis e, às vezes, necessárias, e nem sempre estamos 

prontos para mudanças. Como já foi citado anteriormente, o analisador é aquele que 

provoca a quebra, a separação dos elementos de dada realidade institucional (ROSSI 

& PASSOS, 2014).   

 

Dentre os vários papéis assumidos durante o percurso dessa pesquisa: profissional 

da rede, condutora dos grupos focais, pesquisadora e analisadora; estar no papel de 

analisador e ter o olhar dos colegas de trabalho para com você não é de fácil 

assimilação, podendo ativar sensações variadas e engendrar em si e nos outros 

profissionais sentimentos ambivalentes (perseguição, admiração, inveja, expectativa, 

esperança, desdém, entre outros). Ter que deixar o serviço a cada quinze dias, dentro 

de um contexto de desmonte das seções, e em especial a SERP, não é fácil e ainda 

ter que contar com a parceria e entendimento de sua chefia imediata, também não é 

fácil. Esses sentimentos foram meus companheiros durante todo o percurso; muitas 

vezes me mobilizaram a ir adiante, outras me levavam a questionar o porquê de 

tamanho investimento pessoal, profissional e emocional.  Essa pesquisa tem muito do 

lugar que eu ocupo, o lugar de onde eu falo, minhas afetações, minhas concepções 

do que é saúde mental, meus valores pessoais e profissionais e de quem eu sou nesse 

contexto social. 

 

A SERP como única seção de reabilitação do município recebe usuários de todos os 

CAPS de referência para adultos da cidade, sendo assim, nós profissionais da SERP 

buscamos sempre contato com os CAPS, na figura da referência dos usuários 

encaminhados, para discussão de casos, estabelecer condutas e ações a fim de 

proporcionar, junto com o usuário, os caminhos a serem percorridos no processo da 

reabilitação. 
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Como única psicóloga da SERP, e desde dezembro de 2016 única profissional com 

cargo de nível superior4, meu contato com os profissionais dos seis CAPS se estreitou 

consideravelmente, principalmente com aqueles que encaminham suas referências 

para a reabilitação na SERP, algumas dessas relações se estreitaram mais que outras 

e obtive, para a realização dos grupos, muito apoio por parte desses profissionais. 

Foram esses profissionais que se implicaram, se aplicaram e se dedicaram a buscar 

por membros dentro de suas equipes que estivessem dispostos a participar dos 

grupos focais. Considero um sucesso a execução dos grupos focais, apesar de todas 

as dificuldades inerentes ao trabalho na RAPS e a falta crônica de profissionais em 

número suficiente, conseguimos lograr a realização dos grupos em 100% dos 

equipamentos convidados e alcançamos 35 profissionais; devo muito disso a esses 

profissionais parceiros. Falando em parcerias, minha atual chefia na SERP também 

foi parte significativamente importante nesse processo, além de facilitar e incentivar a 

participação de todos os profissionais da SERP, também foi responsável por algumas 

articulações para a realização de alguns grupos. Nem todo o caminho do mestrado foi 

assim, e por esse motivo citei, lá em cima, que não é uma tarefa fácil contar com essa 

parceria. 

 

Desde o início a metodologia da pesquisa teve a clara intenção de promover 

encontros, aos moldes do que deveria/poderia ser a RAPS, no entanto, seguindo o 

que acontece empiricamente, esses encontros apenas foram possíveis através da 

intervenção de minhas redes pessoais, muitas vezes acrescidas de uma relação mais 

afetiva, e não pelas vias institucionais propriamente ditas. Ou seja, parece que para 

que um projeto de rede possa realmente ser construído, é preciso que haja implicação, 

motivação e talvez afetos envolvidos. Infelizmente esse também é o sentimento dentro 

de outras seções. 

 

[...] coisa que não existe fora daqui que você falou, que eu já falei, que todo 
mundo falou, a questão da Rede. Essa Rede a gente fala, fala, fala, a gente 
tenta fazer né, e volta pra cá e não consegue fazer esse trânsito na Rede. A 
gente tem Rede porque eu sou amiga da Valéria, eu sou amiga de não sei 
quem. (Psicóloga, Grupo 3) 
 

 

                                                
4 A partir do mês de maio de 2018 um psicólogo, que estava prestando serviço no consultório na rua 
desde 2014, volta a integrar a equipe da SERP. 
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Durante esses cinco anos de saúde mental e de SERP, vivenciei uma seção 

fragilizada, sofrendo um desmonte em seu quadro de profissionais; constantes 

questionamentos por parte de profissionais de outros serviços da RAPS, sobre o lugar 

que a SERP estava ocupando atualmente na Rede e constantes insinuações de 

fechamento da seção; ouvia histórias nostálgicas em relação ao passado, do quanto 

era grande: em número de profissionais, em número de usuários e em número de 

projetos de geração de renda oferecidos. O descaso da, então, Coordenadoria de 

Saúde Mental, desinvestimento público na saúde e em particular na saúde mental, 

somado, ao meu ver, a uma gestão mais rígida, que exigia usuários “adequados” para 

os projetos, afastou os equipamentos, os usuários e os profissionais dos CAPS da 

SERP. 

 

Em muitos dos grupos realizados, quando perguntado sobre o significado de ter a 

SERP enquanto parceira para a reabilitação dos usuários, a resposta era categórica: 

em um passado distante a SERP era considerada como uma extensão do CAPS, 

como sendo um braço, porém as coisas foram mudando, a SERP foi se enrijecendo e 

exigindo, nas palavras dos diversos profissionais, “loucos bonzinhos”; essa cultura foi 

afastando os outros equipamentos, chegando ao ponto que muitos profissionais não 

terem ciência da existência da SERP. 

 

Mas eu acho assim, a SERP tinha uma força muito grande, e aí eu acho que 
assim, quando você fala que os profissionais não conhecem a SERP, eu acho 
assim, que a gente não entende mais como ela funciona, perdeu... Como que 
faz? Porque antigamente a gente sabia, a gente ia lá discutia os casos, sabe, 
trabalhando-se junto, muito próximo. (Terapeuta Ocupacional, Grupo 4) 

 

No entanto também foi reconhecido por esses mesmos profissionais a mudança que 

está sendo instituída a partir da nova chefia, a aproximação feita aos serviços, uma 

maior flexibilidade em relação aos usuários que agora são inseridos na seção. Após 

essa mudança a SERP iniciou um processo de fortalecimento, no que eu posso 

qualificar, do meu ponto de vista, como um processo de mudança no cuidado para 

com o usuário.  

 

Em meio a todo esse cenário, teve início o percurso no mestrado profissional, que 

surgiu como uma necessidade urgente de entender o que estava instituído e as 

necessidades de mudanças, possíveis instituintes, como resistência aos padrões 
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fixados e engessados e buscando uma nova relação equipe/profissional-usuário-rede, 

que fizesse sentido para todos. 

 

A utilização dos diários construídos durantes os grupos ajudaram bastante na 

construção dessa análise da implicação, além de registros técnicos como: data dos 

grupos ocorridos, horário de início, número de participantes, horário final, profissões 

participantes; ajudaram também no processo de identificação do que era meu e do 

que era grupal.  

 

Para Lourau (2004a), o diário de pesquisa seria a narrativa do pesquisador 
em seu contexto histórico-social, um pesquisador implicado com e na 
pesquisa, e que reflete sobre e com sua atividade de diarista. Trata-se de 
uma técnica capaz de restituir, na linguagem escrita, o trabalho de campo, 
possibilitando “produzir um conhecimento sobre a temporalidade da 
pesquisa”, aproximando o leitor da cotidianidade do que foi possível produzir 
num dado contexto, evitando interpretações “ilusórias”, “fantasiosas” da 
produção científica{...} (PEZZATO; L´ABBATE, 2011, p. 1302) 
 

  

Ao acessar minhas escritas pude perceber minhas mudanças de posicionamento a 

cada grupo que ia acontecendo, num claro processo de atravessamento das forças 

libidinais que nos movem e caminham para a construção de novos modos de ser e 

agir.  

 

Todo este movimento de olhar para mim, para minha relação com a SERP, com os 

outros serviços, para os usuários e para a pesquisa serviu para confirmar que nunca 

somos neutros e nem é de minha natureza. Basta assumirmos essa perspectiva e 

postura ético-política, de se colocar em análise, de colocar de lado certa tendência a 

arrogância acadêmica e se permitir desconstruir certezas, procurar se abrir a 

possibilidades, para podermos falar honestamente dos nossos lugares, 

posicionamentos, observações e experiências. E fazer esta análise da implicação foi 

ser mais honesta possível quanto aos meus envolvimentos. E talvez, assim, produzir 

um conhecimento que faça sentido para nós, profissionais e usuários, e que 

possivelmente encontre eco em outros profissionais e serviços semelhantes. 
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Pensar a análise de implicação enquanto um processo que nos possibilita 
perceber este devir constante que somos é entendê-la como uma importante 
ferramenta de trabalho e de vida. É estranhar e recusar as essências, as 
naturalidades normalmente vinculadas ao eterno, à historicidade. É, portanto, 
afirmar o diverso, as diferenças que estão em nós e no mundo. (COIMBRA; 
NASCIMENTO, 2008, p. 147) 

 

4.2. Análise das dinâmicas dos grupos focais 

 

Os grupos focais aconteceram entre outubro e novembro de 2017, de um total de 985 

profissionais ativos, nos meses em que ocorreram a pesquisa, alcançamos 35. 

 

Acreditamos que vale aqui uma problematização da não participação dos técnicos e 

auxiliares de enfermagem. Considerando que o convite foi realizado dentro das 

reuniões de equipe onde não registramos a participação de nenhum profissional 

dessas categorias, em nenhuma das seis reuniões, dos diferentes CAPS, que 

participamos. Em apenas uma das reuniões um enfermeiro solicitou quinze cartas 

convites (apêndice III), para entregar para aqueles profissionais que ele denominou 

“minha equipe” (ou seja, entendemos que o convite chegaria até esses profissionais). 

Podemos levantar o questionamento do porquê esses profissionais não estão 

frequentando um espaço comum a todos os membros da equipe, ou que pelo menos 

deveria ser, espaço esse designado para a problematização e discussão em equipe. 

Infelizmente nossa pesquisa não oportunizou o debate da ausência desses 

profissionais nesses espaços, deixando aqui uma possível problematização para 

novos estudos. 

 

O primeiro grupo focal realizado iniciou com meia hora de atraso, o médico que se 

prontificou a participar da pesquisa estava em atendimento e atrasou um pouco. O 

grupo contou com a participação de cinco profissionais: 1 médico (o único médico a 

participar da pesquisa), 1 psicóloga, 1 farmacêutica, 1 terapeuta ocupacional, por 

parte da SERP, a chefe de seção, com duração de mais de uma hora e meia. 

Contamos com a forte parceria da terapeuta ocupacional, que se prontificou a 

fortalecer o convite e articulou o grupo com os profissionais.  

 

                                                
5 Dados retirados do Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Santos (SANTOS, 2017) 
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Esse grupo foi marcado pelo predomínio da participação do médico, que apresentou 

falas muito significativas e, ao que ele mesmo denominou, contaminadas pelo próprio 

trabalho, para esse profissional a reabilitação no sentido de aumentar a 

contratualidade, deve ser sempre considerada dentro das possibilidades do usuário e 

se apresenta mais como um problema social.  

 

A sociedade espera uma reabilitação no sentido de que a gente transforme o 
usuário em um cidadão tradicional. No sentido de reabilitar para que o usuário 
seja capaz de estabelecer contratos como um cidadão comum, eu acho que 
o problema disso não é nosso, o problema é a sociedade que não aceita o 
cidadão como ele é. (Médico, Grupo 1) 
 
 

Ao questionamento sobre a concepção de loucura e reabilitação psicossocial, a 

farmacêutica do grupo trouxe falas significativas e com certa conotação de angustia, 

onde deixou claro que buscava entender, primeiramente, qual o seu papel dentro da 

equipe, procurando não estar restrita a função da pessoa que dispensa a medicação. 

 

{...} agora como profissional acho que ainda tô me adaptando e tentando 
compreender até como profissional farmacêutico, porque a gente aqui, e até 
na formação, além do estigma de fornecer medicação, até da questão da 
legislação, que faz obrigação de ter aquele profissional resguardando, e 
assim você superar essas questões e fazer até, não só o usuário, mas acho 
que toda a equipe entender qual o seu papel. Pelo menos essa é a minha 
dificuldade aqui, de entender o meu papel {...} (Farmacêutica, Grupo 1) 
 
 

Nesse momento o grupo acolheu a profissional e iniciou-se um debate sobre a 

concepção de loucura e reabilitação. Foi consenso a concepção ser independente do 

tempo de trabalho exercido na saúde mental ou formação profissional, e o quanto 

punir e fazer com que os usuários cumpram regras ainda fazem parte do cotidiano de 

alguns trabalhadores da saúde mental. Rotelli (1990) enfatizava que o manicômio era 

um lugar de trocas zero, será que estamos reproduzindo esse movimento dentro dos 

espaços abertos de cuidado? 

 

Você está vivendo uma briga pessoal para deixar de ser a menina que só 
entrega o remédio, super apoio. Mas por exemplo, tem outros profissionais 
que resistem em deixar de ser o cara responsável por punir. Qual a sua 
função? Minha função é por ordem, a coisa tem que funcionar de X para Y, 
de Y para Z e de volta para X, e se não for isso eu sou o cara que puni. 
(Médico, grupo 1) 
 
 



71 
 

O papel da SERP foi assunto que trouxe boas discussões, ficou claro que os 

profissionais reconhecem a mudança na forma de conduzir a seção, uma maior 

abertura para receber usuários considerados mais graves, reconhecendo também que 

entendem o quanto a falta de investimento em profissionais na seção e insumos 

limitam as ações dos profissionais da SERP. Acreditamos que a participação da chefe 

de da SERP nesse grupo também deva ser analisada, pois poderia ter influenciado 

elogios ou críticas acerca da gerencia do equipamento. A pesquisadora não identificou 

nenhum movimento de imparcialidade, permanecendo neutro acerca da presença da 

chefe do equipamento. 

 
{...} a gente sabe que não tem investimento, que não tem moral, acaba que a 
coordenação não dá muita moral. E o que adianta a gente ficar aqui 
elucubrando e pensando? Eu acho que já tiveram algumas questões 
específicas de alguns, eu acho que isso já mudou, inclusive alguns pacientes 
que não iam por não estar bem o suficiente para estar aqui (quis dizer estar 
na SERP), então só do Márcio estar lá, isso quer dizer que vocês estão 
mudados, que faz todo sentido. (Terapeuta Ocupacional, Grupo1) 

 

A demanda excessiva de trabalho dentro do CAPS foi assunto que permeou todas as 

outras questões, sempre recaindo sobre a quantidade de trabalho imposto 

diariamente aos profissionais da equipe e o quanto essa excessiva demanda afasta 

os profissionais da prática do cuidado integral para com os usuários. 

 

Apesar do médico ter apresentado uma participação predominante, a pesquisadora 

não considera que ele tenha imposto seu modo de pensar, ele soube ouvir outros 

argumentos e em nenhum momento se mostrou rígido em seus posicionamentos.  

 

Consideramos que esse tenha sido um grupo muito produtivo e de fácil condução, 

mesmo sendo o primeiro grupo a ser conduzido, entendemos que o empenho e 

entrega dos profissionais na discussão foi determinante para a leveza com a qual o 

grupo transcorreu e trouxe importantes subsídios para a construção dos demais 

grupos. 

 

O segundo grupo realizado contou com a participação de nove profissionais: 2 

acompanhantes terapêuticos (sendo 1 da SERP), 1 assistente social, 2 enfermeiras, 

1 farmacêutica, 2 psicólogas e 1 terapeuta ocupacional. Teve a duração de pouco 
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mais de uma hora, contamos com a parceria da farmacêutica para a articulação do 

grupo. 

 

Esse foi o maior grupo que realizamos, alcançamos um total de nove profissionais 

entre CAPS e SERP, por esse motivo foi um grupo que determinou um pouco mais de 

atenção na condução e algumas intervenções para reenquadrar a discussão que se 

dispersava em alguns momentos. 

 

Logo no início instaurou-se uma discussão mais acalorada sobre o tema da 

reabilitação; umas das enfermeiras trouxe duas falas: “A própria doença traz a 

deterioração da pessoa” e “Eu acho que a doença mental a longo prazo ela é 

incapacitante”, essas frases provocaram uma mobilização na equipe para refutar esse 

pensamento e ele reverberou durante toda a duração do grupo. Umas das psicólogas 

rebateu com a seguinte fala: “Ah eu acho que é generalizar muito né. Isso não dá para 

dizer né. Acho que a gente trabalha ao contrário disso o dia inteiro, o tempo inteiro, a 

gente quer acreditar né, senão a gente não trabalha”. A fala teve a aprovação da 

grande maioria dos profissionais presentes no grupo. A enfermeira respondeu com “A 

gente tenta né” e não mais manifestou participação no grupo após esse momento. A 

pesquisadora não interviu em nenhum momento nessa discussão e logo após o 

comentário da enfermeira a acompanhante terapêutica mudou de assunto através da 

fala abaixo. 

 

Interessante pensar que quando você fala em contratualidade, as pessoas 
que frequentam os CAPS, elas não fazem contratos fora, mas dentro elas 
fazem a contratualidade. Mesmo em crise, você vê um trocando com o outro. 
Aqui você consegue enxergar, no CAPS você consegue enxergar essa troca 
e acho que é onde eles se sentem melhor (Acompanhante Terapêutica, 
Grupo 2) 
 
 

Esse CAPS está situado em um território de grande fragilidade econômica do 

município, com usuários que não possuem famílias e moram em cortiços da cidade, a 

discussão durante um bom tempo girou em torno de como se trabalhar a reabilitação 

com pessoas em situação tão vulnerável e sem nenhum recurso financeiro. A 

dificuldade de acesso em outros setores da prefeitura, o estigma e o preconceito que 

acabam por dificultar o acesso dos usuários em outros serviços e/ou cursos oferecidos 

por outros setores da prefeitura, também mobilizou um bom debate. Essa situação de 
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fragmentação do serviço público denota a fragilidade nas ações de intersetorialidade; 

o matriciamento, que seria um dispositivo que permitiria diluir os usuários no território 

e ofereceria um desafogamento aos CAPS, é ignorado por profissionais da Rede o 

que acaba por isolar os CAPS dos outros serviços, demonstrando como as 

concepções instituídas de que o cuidado com os usuários da saúde mental deva ser 

de responsabilidades apenas dos CAPS da cidade, resumindo, assim, a pessoa a uma 

doença. Em um claro movimento de retrocesso. 

 
 
Pensar que a gente encontra dificuldade na sociedade é uma coisa, agora 
dentro da própria prefeitura, da própria rede de saúde e serviço, ou mesmo 
quando a gente sai para fazer matriciamento. O que a gente ouviu de 
abobrinha, de pensar né, Santos é uma cidade que foi pioneira na Reforma 
né, não sei. A gente vai na atenção básica e o pessoal fala de tirar as pessoas 
da rua e de socar dentro dos NAPS, de internação. (Psicóloga, Grupo2) 

 

Outro assunto que emergiu durante as discussões foi a necessidade de ter espaços 

para discussões e problematizações das práticas de trabalho, a importância de poder 

repensar as ações e ter um momento para discussão com outros profissionais e 

serviços, como o oportunizado pelo grupo focal, foi salientada por todos os 

profissionais presentes. “E se a gente não tomar cuidado, não rever às práticas, a 

gente acaba sendo cumplice de uma prática que a gente não acredita. (Acompanhante 

Terapêutico, Grupo 2). Outra fala significativa e que evidenciou a necessidade que os 

profissionais sentem de estar mais próximos, ter ações para problematização e 

discussão das práticas, além de discutir o papel da SERP na RAPS: 

 

A rede toda né, a gente nem conhece os colegas dos outros CAPS, dos outros 
equipamentos. Não tem nenhuma iniciativa, nenhum seminário, por exemplo 
de Reabilitação. E eu acho que às vezes ter a SERP dificulta essa visão de 
que não é só uma seção de Reabilitação Psicossocial que vai dar conta da 
reabilitação, precisava das outras ações né, principalmente da gestão mesmo 
de estar disparando ações intersetoriais. (Psicóloga 2, Grupo 2) 

 

Com exceção das duas enfermeiras, todos os profissionais presentes tiveram igual 

participação no grupo. A finalização do grupo foi acelerada por parte de uma das 

psicólogas que estava no grupo e tinha um outro compromisso na sequência. 

 

O Terceiro grupo realizado contou com a participação de quatro profissionais: 1 

Acompanhante terapêutico (SERP), 1 assistente social e 2 psicólogos. Teve duração 
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de quase uma hora e meia. Para a operacionalização desse grupo contamos com a 

parceria da psicóloga do CAPS participante. 

 

Interessante salientar que para a realização desse grupo tivemos que voltar ao 

equipamento duas vezes (eu e o profissional da SERP), no primeiro dia agendado 

chegamos ao CAPS no horário combinado e encontramos a equipe bastante reduzida, 

o que inviabilizou a realização do grupo, já que retirar mais profissionais dessa equipe 

já reduzida se mostrou impossível. No entanto, foi solicitado pelos próprios 

profissionais do equipamento que voltássemos para a realização do grupo focal, pois 

não queriam ficar de fora da pesquisa, e saímos de lá com uma data e horário 

agendados para retornar; contamos também nesse momento com a disponibilidade, 

comprometimento e parceria de mais um profissional da SERP. Foi um grupo bastante 

intenso, devido aos acontecimentos ocorridos durante o andamento. Os profissionais 

presentes, tinham um certo grau de aproximação profissional com a pesquisadora, o 

que, no entendimento da pesquisadora, facilitou a entrega dos profissionais nas 

discussões propostas assim como facilitou na condução do grupo. 

 

Esse grupo foi o único realizado no final da tarde para noite, portanto a única equipe 

que participou, do CAPS, foi a equipe do período da tarde, e o profissional da SERP 

participou do grupo fora do seu período de trabalho. 

 

Esse foi um dos menores grupos, houve apenas outro grupo com quatro profissionais.  

Durante todo o processo do grupo houve, por parte de um usuário que estava acolhido 

no local, várias interrupções (todas estão descritas na transcrição), mesmo havendo 

um profissional de enfermagem de plantão no equipamento, as interrupções não 

cessaram e em nenhum momento o profissional de enfermagem interviu. Não 

estamos aqui, apontando responsabilidades, apenas descrevendo a cena ocorrida, a 

confusão do grupo focal, ao que parece, reflete a própria situação do serviço, esse 

episódio serve para descrever um pouco a dinâmica dessa equipe. Houve também 

outra interrupção por parte da profissional, de uma empresa de limpeza terceirizada, 

que mesmo sabendo que a psicóloga estava participando de “uma reunião”, ficou 

gritando da parte de baixo da casa para que a psicóloga abrisse o portão para que ela 

pudesse ir embora, o mesmo profissional de enfermagem também tinha acesso a 

chave para abrir o portão. Esses dois momentos eclodiram em uma discussão do 
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papel do profissional dentro do CAPS e principalmente da psicóloga, que pelo colhido 

na discussão, ocupa vários papeis dentro do serviço, o que acaba por afastar do papel 

de psicóloga. Esse olhar para com o posicionamento do profissional de enfermagem 

(não sabemos se técnico/auxiliar de enfermagem ou enfermeiro), a pesquisadora 

reconhece como muito pessoal, talvez em um movimento de proteção ao grupo focal, 

talvez influenciada pelos comentários dos profissionais que participavam do grupo.  

 

Mas o que eu estou dizendo é isso assim. Como que a gente pode pensar a 
loucura nessa loucura que a gente vive? Que é cuidar da recepção, é ver se 
o colchão está funcionando, é o menino que está chorando querendo falar 
com a mãe (aponta para a porta onde está o usuário que interrompeu o grupo 
por algumas vezes), a medicação que faltou. (Psicóloga, Grupo 3)  

 

Mesmo com todo o ocorrido, surgiu forte no grupo o quanto os profissionais se apoiam 

um no outro, buscando o fortalecimento e, até mesmo, o não adoecimento. Mas que, 

devido ao andamento do grupo focal, foi entendido pela pesquisadora como uma cisão 

na equipe, alguns profissionais se defendem e se cuidam, não pareceu ser um 

movimento da equipe como um todo. 

 
A gente ainda consegue, nós, essa equipe que está aqui, que nós estamos 
aqui a mais tempo né, é uma equipe que olha ainda, que deixa de fazer 
algumas coisas, de ir a uma consulta médica ou alguma coisa para não deixar 
o colega sozinho e que é o que segura um pouco a gente. (Assistente Social, 
grupo 3) 

 

O papel do profissional médico, isolado do restante da equipe, foi assunto trazido ao 

grupo pelo psicólogo e provocou boas discussões, discutindo a também sobre a 

própria constituição das equipes: multidisciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar e a 

forma de se relacionarem. 

 

Mas ao mesmo tempo a gente não consegue, até para ser interdisciplinar a 
gente fica às vezes se esmurrando, se pegando na relação com o médico, 
vamos pensar assim né, na nossa relação com os médicos, como que está 
isso né? {...} Agora nesse momento nós estamos isolados da questão médica, 
eles se isolaram, na verdade eles se isolaram, o que mais estava presente 
com a gente se isolou, se auto isolou. (Psicólogo, Grupo3) 

 

Foi um grupo bastante intenso ao qual os profissionais se entregaram e não tiveram 

reticencias para apontar todos os pontos, que ao olhar deles, atrapalham o processo 

de reabilitação; muito se falou em demanda excessiva de serviço, na falta de 
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comprometimento, da então, Coordenadoria de Saúde Mental do município, falta de 

espaços para discussão, distanciamento dos outros serviços de saúde mental.  

 

Uma fala foi bastante significativa, carregada de angustia, e nos apontou o caminho 

que devíamos seguir na construção do produto: “Então muda aí o teu projeto, que a 

reabilitação não vai ser dos usuários, vai ser dos profissionais” (Assistente Social, 

Grupo 3). Consideramos uma fala forte e que pode apontar para a manifestação da 

necessidade de ações de EP e supervisão para os profissionais terem a oportunidade 

de trabalharem as dúvidas, medos, dificuldades e os problemas que eles têm, 

inclusive o isolamento. 

 

O 4º Grupo contou com a participação de seis profissionais: 2 acompanhantes 

terapêuticos (sendo 1 do CAPS e 1 da SERP), 1 assistente social, 1 farmacêutica, 1 

psicóloga e 1 terapeuta ocupacional. Teve a duração de um pouco mais de uma hora, 

e aconteceu antes da reunião de equipe. Contamos com a parceria da terapeuta 

ocupacional e da chefe de seção da SERP, que se aproximou da chefe de seção 

desse equipamento, para a articulação do grupo. 

 

O enfraquecimento dos profissionais; no sentido da ausência de investimentos em EP 

e supervisão, assim como o pouco investimento em números de profissionais nas 

equipes culminam com o enfraquecimento das ações de reabilitação que poderiam 

estar empoderando os usuários, foi assunto recorrente dentro do grupo, “Eu acho que 

isso é uma coisa que tem ficado muito clara né, o quanto a gente perdeu a capacidade 

de empoderar os nossos usuários.” (Psicóloga, Grupo 4). 

 

Houve um momento em que a discussão tomou um novo rumo: quanto o atual governo 

federal contribui para a não valorização do servidor público e culmina com a falta de 

investimento no setor público e, principalmente, na saúde mental; um dos 

profissionais, que também trabalha em um município vizinho, trouxe para o grupo o 

desmonte que estava ocorrendo na cidade citada, o assunto acabou se prolongando 

e nesse momento a pesquisadora precisou intervir para retomar o assunto em questão 

e trazer a discussão para a realidade do nosso município. Não por desconsiderar o 

assunto pertinente a discussão, mas reconhecendo o pouco tempo disponível para a 

discussão proposta. 
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No nosso ponto de vista, o momento mais rico dentro do grupo foi a discussão em 

torno do papel da SERP, atualmente, na RAPS. A Terapeuta Ocupacional e a 

Psicóloga deixaram claro que, para elas a SERP tinha uma força muito grande que foi 

se perdendo ao longo do tempo. 

 

A discussão sobre o atual papel da SERP continuou e o distanciamento das equipes, 

a falta de comunicação e desconhecimento das práticas, entre os serviços e entre 

profissionais pares, ficou evidente na discussão onde o profissional da SERP, 

argumentou que a Projeto Lixo Limpo havia chegado ao fim, devido ao não 

encaminhamento de usuários por parte dos CAPS do município. 

 
Por exemplo, o Lixo Limpo começou a acabar por quê? Porque os CAPS 
começaram a mandar menos pessoas, então a gente não tinha usuários para 
o Lixo Limpo e aí ele foi acabando e acabando aos poucos. E eu acho que 
tinha que ser uma troca. (Acompanhante Terapêutico 2, Grupo 4) 
 

 
Esse argumento, por parte do profissional da SERP, mobilizou a participação de 

todos, inclusive da pesquisadora, todos se colocaram em desacordo com a fala da 

profissional, alegando que a SERP passou a exigir, cada vez mais, usuários 

“melhores”, para a inserção nos Projetos de Geração de Renda. “Teve uma época que 

nós recebemos uma tabela, uma lista dos CIDs que poderiam ser encaminhados e 

isso fechou pra gente (Psicóloga, Grupo 4). Essa discrepância entre as formas de 

entender o funcionamento do serviço, até mesmo entre profissionais pares do mesmo 

serviço, denota o tamanho do distanciamento que vivenciamos hoje dentro dos 

serviços de saúde mental e o resultado da ausência de espaços para discussão das 

práticas profissionais. 

 

Seguindo a discussão, um dos Acompanhantes Terapêuticos fez uma colocação 

muito potente, que novamente nos ajudou a ir desenhando a construção do nosso 

produto. Ele trouxe o quanto os CAPS estavam próximos a SERP no passado, 

inclusive com discussões de casos e quanto essas ações eram potentes para o 

processo da reabilitação, colocou que agora temos a necessidade de retomar essa 

prática, levantou o questionamento de como poderemos recuperar a partir de nós, os 

trabalhadores, incluídos nesse processo de reconstrução da REDE. 
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Nós estávamos no meio de uma coisa que atingia a gente também, e a gente 
também tinha o ato de agir também, junto; construindo junto. Não sei se dá 
para entender? Eu acho que temos que buscar uma coisa parecida agora, 
não sei como né, mas eu acho que é isso. Como a gente vai reconstruir algo 
a partir da gente também, incluindo nessa transformação, não é que a gente 
vai fazer para, mas como que a gente vai fazer juntos? (Acompanhante 
Terapêutico)  

 

Esse foi um momento muito potente do grupo, onde todos concordaram com o 

profissional de que algo havia de ser feito, e que só poderia partir de nós, os 

trabalhadores. 

Um pouco depois houve por parte do assistente social o questionamento se levaria 

muito tempo ainda para o término, pois eles ainda teriam que almoçar e retornar para 

a reunião de equipe, o que claramente acelerou um pouco o final do grupo. 

 

O 5º Grupo foi o segundo maior, contando com a participação de oito profissionais: 3 

acompanhantes terapêuticos (sendo 1 da SERP), 1 assistente social, 1 chefe de 

seção, 1 enfermeira, 1 psicóloga e 1 terapeuta ocupacional. Duração de um pouco 

mais de uma hora. Com exceção da chefe de seção da SERP, esse foi o único CAPS 

que contou com a participação de chefe do equipamento. Contamos com a parceria 

de um dos acompanhantes terapêuticos da seção para a articulação do grupo. 

 

Para a pesquisadora, foi clara a prevalência da participação da chefe da equipe nas 

discussões do grupo, a pesquisadora, em alguns momentos, identificou movimentos 

refratários por parte da profissional, talvez buscando a preservação de sua equipe, o 

que pode apontar um movimento de controle, por parte dessa chefe de seção. A 

pesquisa pode provocar um sentimento de investigação e, em algumas pessoas, soar 

como um potencial ameaça na estabilidade das relações já estabelecidas.  

 

O grupo, realizado nesse CAPS, trouxe boas discussões em relação ao perfil desses 

usuários, em relação aos usuários dos outros CAPS: 

Talvez a especificidade do álcool e outras drogas seja menos limitar né, que 
alguns outros transtornos, podem pensar que não possibilita a reabilitação 
porque as pessoas podem considerar incapaz. Aqui na verdade, a gente corre 
o risco de considerar sempre plena a pessoa, se você entender que o uso é 
uma escolha né. E aí tem uma arrogância, de que a pessoa tenha uma vida 
de como a gente considera a ideal né. Eu acho problemático também 
(Acompanhante Terapêutico, Grupo 5). 
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O assunto gerou uma certa polêmica, em torno da capacidade cognitiva das pessoas 

em sofrimento psíquico e os usuários em sofrimento psíquico em decorrência do uso 

abusivo de álcool e outras drogas. Para a Assistente Social da Equipe, ela considera 

que os usuários desse CAPS, tem uma capacidade cognitiva e, consequentemente, 

de entendimento, maior que os usuários dos outros CAPS. 

 
Eles têm essa contratualidade no momento da elaboração do projeto 
terapêutico singular, ele vai sendo modificado de acordo com a relação que 
ele vai apresentando, as vezes a gente começa com oficinas e de repente, 
ele não conseguiu vir em nenhuma, em um primeiro momento ele queria 
todas. Mas agora ele não consegue nada. Vamos começar de novo. Vamos 
ver o que dá para ele. E assim é o percurso, mas ele entende. Eu acho que 
quando a gente está lá, com os pacientes, aí eu nunca sei falar, em sofrimento 
mental, é tudo igual, eles não têm essa capacidade, eles têm assim, eles são 
prejudicados, a maioria dele né, na compreensão daquilo que a gente está 
oferecendo. (Assistente Social, Grupo 4) 
 
 

Foi um momento onde a pesquisadora precisou intervir, após alguns momentos, pois 

iniciou-se um debate sobre deficiência intelectual e adoecimento psíquico. A 

intervenção foi no sentido de retomar a discussão para o tema da reabilitação, focando 

essa divergência de concepção entre os profissionais. A discussão deixou bem 

marcada as diferentes concepções sobre a loucura que existem dentro dos serviços 

de saúde mental e as dificuldades encontradas pelos profissionais em lidar com essas 

divergências e, acima de tudo, lidar com uma dinâmica de trabalho para a qual não 

estão totalmente preparados. Apontamos aqui que esse é o único CAPS do município 

a ter supervisão, e que talvez esse dispositivo isolado de ações conjuntas com outros 

equipamentos da Rede, não seja suficiente; talvez fosse necessário ampliar os 

espaços de discussão para além dos equipamentos de origem.  

 

Outro momento marcante dentro do grupo, foi a discussão sobre o papel da SERP na 

RAPS. Esse CAPS é o que menos encaminha usuários para a SERP, nesse sentido 

a pesquisadora realizou a pergunta sobre o município viabilizar uma seção específica 

para a reabilitação e acresceu a pergunta do porquê esse CAPS não encaminhava 

muitos usuários para a SERP, ao que, o Acompanhante Terapêutico, do CAPS, 

acrescentou uma pergunta: “Eu vou acrescentar. Todo mundo sabe que tinha essa 

seção? (Acompanhante Terapêutico, Grupo 5)” 
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Foi um momento onde o papel da SERP foi bastante discutido, houve um consenso 

entre os profissionais, que já haviam trabalhado em outros CAPS, que havia um 

movimento maior, de encaminhamentos para a SERP, nos outros serviços. No 

entanto, o Acompanhante Terapêutico seguiu com o questionamento: 

 
Gente, mas eu acho até uma questão antes, que talvez não esteja, não sei 
se é esse o objetivo. Mas o que acha que é ter também um lugar específico 
para isso? {...} Estamos pressupondo que a gente não faz reabilitação 
psicossocial e lá é o momento? Ou teria que ser um serviço separado, ou 
seria um momento depois de um início de um tratamento aqui? Como você 
estava perguntando, se foi bem no começo que começou, assim, hoje acho 
que era para se repensar. Então eu não tenho resposta não, mas acho que 
eu não sei se... (Acompanhante Terapêutico, Grupo 5).  

 

O profissional do CAPS não terminou seu raciocínio. Após essa fala, a discussão se 

ampliou e a mudança de posicionamento da SERP, a partir da nova gestão, foi 

reconhecida por outros profissionais. A corresponsabilização, por parte dos 

profissionais dos dois serviços, dos usuários encaminhados foi levantada como um 

ponto crucial para a boa prática da reabilitação.  

 

A finalização do grupo ainda girou em torno do papel da SERP. Foi comentado que a 

falta de comunicação entre os serviços acaba por afastar os profissionais e dar 

margens para desentendimentos entre os serviços.  O grupo focal foi percebido como 

uma oportunidade de aproximação e reconhecimento entre os serviços:  

 

Eu já considero que esse grupo focal, no caso, já foi uma aproximação. {...} 
Com a SERP, eu acho que isso foi atingido assim, a gente vai parar, vai 
pensar mais né, vai avaliar que as coisas mudaram um pouco, que a gente 
pode tentar, que a gente pode fazer isso compartilhado. Eu acho que já deu 
um resultado aí sim. (Chefe da Seção, Grupo 5) 

 

 Levantou-se também uma nova potencialidade para o trabalhado da SERP, sendo 

uma articuladora da reabilitação entre os serviços de saúde metal do município.  

 

O 6º e último grupo contou com a participação de quatro profissionais: 1 assistente 

social, 1 chefe de seção (SERP), 1 enfermeira e 1 terapeuta ocupacional. Como a 

equipe da SERP encontra-se bastante reduzida, contamos com a participação da 

chefe de seção em dois dos grupos realizados, foi ela também quem fez as 

aproximações para a articulação desse grupo. O grupo teve duração de uma hora e 

foi realizado após a reunião de equipe. A pesquisadora considera que houve uma 
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prevalência na participação da assistente social no decorrer das discussões do grupo, 

considera também que foi o grupo mais apático de todos os realizados, necessitando 

de maiores intervenções. 

 

Este último grupo foi marcado por uma discussão, bastante peculiar, sobre o papel do 

profissional no processo de reabilitação do usuário. A assistente social trouxe uma 

fala responsabilizando os profissionais pelo não avanço na reabilitação dos usuários, 

através do assistencialismo, que acaba por limitar a potencialidade dos usuários: 

 

A gente tem a tendência, muitas vezes, de olhar o usuário como um incapaz, 
e as vezes, a gente pode não pensar, mas a gente trata como um incapaz, 
como uma pessoa que não tem condição, potencial. {...} E quando você fala 
que você fica com dó de um paciente, você está tirando dele a capacidade 
de ser alguém. (Assistente Social, Grupo 6) 

 

Quanto ao que os profissionais acabam tolhendo o desenvolvimento do usuário; ou 

por não o considera-lo capaz de fazer, ou por ser mais fácil fazer pelo outro do que 

apoiá-lo ou ensiná-lo a fazer, foi amplamente debatido no grupo. 

 

O posicionamento mais rígido de alguns profissionais para com os usuários, que exige 

um posicionamento mais pontual da equipe a fim de minimizar algumas ações 

impostas, também apareceu nesse grupo demarcando as forças existentes entre as 

equipes. 

Mas então, a gente não deixa, é isso assim, quando a gente vê que alguma 
coisa está acontecendo, a gente vai tentando manejar até que algo seja 
mudado e ela entenda a situação. Por isso que a gente citou a Maria, manda 
a Maria para a SERP, até então conseguimos colocar a Maria no Brechó e 
perfeito. A gente está em uma outra luta, da Laura que faz HD (Hospital Dia) 
três vezes por semana e é óbvio que os três dias que ela vem não são os 
dias ideais para ela vir, porque os grupos que acontecem nos outros dias têm 
muito mais o perfil dela. Já tentamos colocar ela no Brechó, ela ficou super 
feliz, mas depois ela mesma pediu para sair. Quando ela estava vindo no 
Brechó, ela estava vindo nos dias que eram perfeitos para o grupo, quando 
ela saiu do Brechó, voltaram ela para os outros três dias. Porque o médico 
dela está aqui nos três dias que ela está. Mas quem precisa estar em três 
vezes na semana no mesmo dia em que o médico está? Não é? (Assistente 
Social, Grupo 6) 

 

A mudança da gestão da SERP, foi reconhecida nesse grupo como uma aproximação 

dos serviços e uma potencial mudança na forma de trabalho, no sentido de se 

construir projetos visando as necessidades reais dos usuários. O fato da atual chefe 

da SERP ser oriunda desse CAPS e estar presente no grupo deve ser levando em 
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consideração; a mudança de posicionamento na forma de trabalho da SERP foi 

reconhecida por outros CAPS, no entanto a fala da assistente social abaixo, aponta 

diretamente a responsabilidade da mudança na atual gestão. 

 
Eu acho que foi um ganho muito grande, eu não estou lá, mas como a Vilma 
passou por um CAPS III, ela leva o conhecimento dela para a SERP. É 
diferente quando você tem um profissional que não sabe como funciona um 
CAPS III. Você tem ideia, porque você ouve falar, mas você não viveu na pele 
o que é uma crise, o que é uma frequência regular ou irregular, ela viveu. 
Então ela tem bagagem o suficiente de ir para lá e criar algumas coisas de 
acordo com a nossa realidade. (Assistente Social, grupo 6) 

 
O grupo também debateu sobre a, então, Coordenadoria de Saúde Mental da cidade, 

tecendo críticas na forma de agir, ou melhor, do distanciamento para com os 

equipamentos e com os profissionais, a inexistência de ações Inter redes ou 

Intersetoriais e as cobranças excessivas, “Sim porque as portas estão sempre 

fechadas e a cobrança continua. Então a rede não acontece, aí a gente tem que dar 

jeito, resolver várias situações” (Terapeuta Ocupacional, Grupo 6). 

A Tabela 2, sintetiza informações sobre o número de participantes, a duração dos 

grupos, as datas realizadas, as categorias profissionais que participaram e outras 

informações relevantes para a análise de dados. 
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Tabela 2 – Sintetização das Informações dos 6 Grupos Realizados 

  GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 GRUPO 5 GRUPO 
6 

Data de 
realização 

10/08/ 
2017 

14/08/ 
2017 

24/08/ 
2017 

31/08/ 
2017 

28/09/ 
2017 

11/10/ 
2017 

Duração 01:39:40 01:05:16 01:23:35 01:16:11 01:07:02 01:18:50 

Número de 
Participantes 

5 9 4 6 8 4 

Acompanhant
e Terapêutico 

  2 1 2 3   

Assistente 
Social 

  1 1 1 1 1 

Chefe de 
Seção 

1       1 1 

Enfermeiro   2     1 1 

Farmacêutico 1 1   1 0   

Médicos 1           

Psicólogos 1 2 2 1 1   

Terapeuta 
Ocupacional 

1 1   1 1 1 

Ocorrências 
marcantes 

Único 
médico a 
participar 

Profissional 
acelerando 

o 
encerrament

o 

Usuário 
acolhido 

interrompendo 
o grupo a todo 

instante 

  Única 
chefia de 
CAPS a 

participar 

  

  

 

4.3. Análise Temática de Conteúdo dos Grupos Focais  

Procedemos a análise dos dados através da análise temática de conteúdo, (BARDIN, 

2011), que foi sendo organizada em função de quatro temas/eixos, a saber: 

Reabilitação, Cuidado, Equipe/Profissional e Rede. Chegamos a esses temas a partir 

de leituras sistemáticas das 253 páginas, oriundas das transcrições dos seis grupos; 

os quatro temas foram emergindo nas falas dos trabalhadores participantes e foram 

sendo destacados e mantidos, na medida em que foram considerados essenciais e 

coerentes com os objetivos da pesquisa.  

Além da presença recorrente na fala dos participantes, justificamos a utilização dos 

temas citados a partir do seguinte raciocínio: se nos propomos a investigar as 

concepções e as práticas em reabilitação dos profissionais que trabalham com a 

saúde mental, precisamos entender o que esses profissionais concebem por cuidado 

e qual a forma que esse cuidado se dá na prática, uma vez que no processo de 

reabilitação de um paciente psiquiátrico, o cuidado integral do usuário deve ser 

considerado em todos os múltiplos momentos e em seus variados níveis. Precisamos 
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também, nesse processo de reabilitação, compreender quem são esses 

profissionais/equipe que estão praticando e pensando a reabilitação; entender como 

se organizam, qual a concepção de reabilitação, qual a prática em reabilitação, como 

se manifestam os jogos de poder entre os membros da equipe.  

Por fim chegamos ao eixo rede, por onde os usuários circulam, ou deveriam circular, 

que foi criada para atenção ao cuidado integral. A maneira como os componentes da 

Rede se conecta, ou não, reverberará na oferta de cuidado a ser ofertado e 

consequentes práticas de Reabilitação. Como pode ser visto um eixo atravessa o 

outro, sendo, portanto, indissociáveis as quatro temáticas, que foram separadas para 

fins de análise e de estudo. São conceitos transversais, constantemente evocados 

pelos teóricos quando se trata em analisar as ações da RAPS. 

Para organizar os dados e viabilizar as análises temáticas, trabalhamos com tabelas 

que sintetizam as informações provenientes de cada um dos seis CAPS, gerando 24 

tabelas, quatro de cada CAPS, uma para cada eixo estudado. As tabelas foram 

construídas através de novas leituras aprofundadas de todos os discursos dos 

sujeitos, onde os temas foram emergindo, a pesquisadora procurou sistematizar os 

dados provenientes de todos os grupos, para criar 4 grandes tabelas que sintetizam 

todas as outras 24 tabelas, dessa vez a unidade organizadora sendo os temas e não 

os CAPS. 

Passaremos a seguir para a análise temática de conteúdo, organizada em função de 

quatro eixos: Reabilitação, Cuidado, Equipe/Profissional e Rede. Esses temas foram 

privilegiados, além dos motivos acima elucidados, por serem transversais, essenciais 

e coerentes com os objetivos da pesquisa.  

 

Antes de cada análise apresentaremos as tabelas construídas a partir da 

sistematização de cada eixo e em cada CAPS; todos os eixos foram divididos em 

pontos positivos e pontos de dificuldade/entraves. 
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4.3.1 Eixo Reabilitação 

 

Tabela 3 - Eixo Reabilitação - Pontos Positivos 

PONTOS POSITIVOS REABILITAÇÃO 

Trechos Núcleos de Significado Temas 

Tyka realmente fala sobre essa 
contratualidade, ele realmente chama isso da 
gente emprestar a nossa autonomia para o 
usuário, então sim vão ter situações que a 
gente vai precisar, é uma pessoa que ela não 
está conseguindo, não tem esse poder agora, 
então a gente precisa emprestar a autonomia 

Empréstimo da contratualidade  
ao usuário 

Reabilitação como 
empréstimo de 
contratualidade 
mediada pelo 
profissional 

É de se higienizar, de ir para a rua, de poder 
mexer na própria geladeira. Porque eles 
perderam tanto, tanto que eles não sabem 
mais até onde podem ir... Eu nunca esqueço a 
Verinha falou " Dona Paula eu posso acender 
a luz?", eu falei, você está na sua casa, 
acende a luz a hora que você quiser. 

Perdas devido a 
institucionalização 

Identifica perdas 
devido a 
institucionalização e 
aponta a 
reabilitação 
enquanto resgate da 
cidadania 

Então eu acho que é o resgate da autoestima 
dessa pessoa, porque olha só, dentro de casa 
é essa questão de achar que ele não é capaz 
nem de arrumar o cabelo dele né. E ele 
estando dentro de uma oficina de reabilitação, 
ele sabe que ele tem condição, bom se eu 
tenho condição de fazer uma oficina de 
reabilitação, eu tenho condição de falar para a 
minha tia, olha tia eu gosto e vou usar meu 
cabelo, eu me sinto melhor assim... Ele não 
precisa ficar falando pra tia que vai usar, ele 
vai lá e faz, ele vai lá e usa né. Então esse 
empoderamento de si né que é importante... 

Reverberações dos espaços de 
reabilitação na vida cotidiana 

Reabilitação como 
forma de 
empoderamento e 
resgate da 
autoestima 

[...] eu acho que a reabilitação é isso, não é 
reabilitar aquela coisa de recuperar 
deficiência, recuperar, mas sim de empoderar 
mesmo dentro das condições dele, para que 
ele possa ter uma vida produtiva, eu penso 
bem nesse aspecto 

Recuperar versus empoderar  Reabilitação como 
empoderamento 
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Mas me ocorreu uma coisa aqui, talvez a 
especificidade do álcool e droga seja menos 
limitar né, que alguns outros transtornos, 
podem pensar que não possibilita a 
reabilitação porque as pessoas podem 
considerar incapaz. Aqui na verdade a gente 
corre o risco de considerar sempre plena a 
pessoa, se você entender que o uso é uma 
escolha né. E aí tem uma arrogância de que a 
pessoa tenha uma vida de como a gente 
considera a ideal né. Eu acho problemático 
também. 

um outro estigma que marca o 
usuário de drogas: seu 
sofrimento como escolha 

Especificidade do 
álcool e outras 
drogas como 
diferencial para a 
Reabilitação 

 

 

Tabela 4 – Eixo Reabilitação – Pontos de Dificuldade e Entrave 

PONTOS DE ENTRAVE PARA A REABILITAÇÃO 

Trechos Núcleos de Significado Temas 

[...] Eu acho que a gente depende muito de verba, 
de parcerias, eu acho na verdade, a coordenação 
não tem construído direito essas parcerias com 
outras secretarias e tal. E aí a gente fica tentando, 
tentando fazer coisas o tempo inteiro, mas é isso. 
A dificuldade de inclusão nos cursos, a falta de 
recursos para fazer atividades que possam estar 
diretamente na direção da reabilitação 

Expectativa de uma política 
de articulações intersetoriais; 
Precariedade de recursos 
para a reabilitação. 
 

A 
intersetorialidade 
como intrínseca 
à reabilitação. 

Quando se fala em reabilitação psicossocial a 
gente pensa em resgatar esse poder contratual 
que a gente estava falando, para isso a gente tem 
que estar no território. Já é um território que tem 
poucos recursos né, e ainda por cima se tem falta 
de recursos humanos, vai estar presente nesse 
território como né? A gente fica preso dentro das 
unidades muitas vezes né, porque aí não dá para 
sair duas pessoas para fazer uma visita, para 
conhecer algum lugar. 

A insuficiência de recursos 
humanos restringe a 
possibilidade de atuar no 
território e o serviço é 
precário como o território. 
 

Limitações para 
a atuação 
territorial dos 
CAP 

É que pensar a reabilitação é pensar em projeto, a 
gente não tem como pensar em projeto, a gente só 
faz. Só cumprir tarefa. 

a gente não tem como pensar 
em projeto, a gente só faz 

Reabilitação 
fragilizada pela 
demanda. 

Hoje a gente não consegue nem que os usuários 
se rebelem ou se posicionem dentro da própria 
unidade. E naquele momento era um contexto mais 
amplo, e eu acho que isso tem a ver com a perda 
que nós tivemos de empoderar os nossos usuários. 
Eu vejo que hoje a gente não consegue mais, não 
consegue porque não tem pernas... 

 Isso tem a ver com a perda 
que nós tivemos de 
empoderar os nossos 
usuários 

Reabilitação 
fragilizada pela 
ausência de 
espaço de 
reflexão. 
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Em um primeiro momento ele está tão inibido, 
talvez até pela família, que ele fala assim: "você 
sabe o que é melhor". Como o nosso trabalho aqui, 
é para isso, para ele ir devagarinho, ter autonomia, 
até fazer amizade, lidar com os outros, ele vai 
adquirindo isso, aí depois gera conflito com a 
família. A gente teve até um caso aqui, que a mãe 
achava, "o que vocês estão fazendo com a minha 
filha?" "que ela já está querendo até namorar. Aí é 
um outro trabalho. 

O ganho de autonomia pelo 
usuário pode gerar conflitos 
com a família 
 

Reabilitação 
como promotora 
de autonomia, 
porém produtora 
de conflito 
familiar 

E a gente percebe assim na SERP, quando falam 
em reabilitação, vai pra SERP para ser reabilitado, 
é sempre para o trabalho. Quando chegam na 
SERP falamos que temos outras oficinas, mosaico, 
é para conseguir um emprego. Sai de uma unidade 
para ir pra lá para conseguir um emprego, só que 
nós não temos muitas vezes essa possibilidade, só 
que temos muitas vezes estar afirmando isso. 

 vai pra SERP para ser 
reabilitado, é sempre para o 
trabalho 

Reabilitação com 
foco total apenas 
no trabalho 

Eu por exemplo, eu não faço esse tipo de 
reabilitação, não é essa demanda do médico no 
serviço municipal de saúde, a demanda pra mim é 
para que eu entendo, acho que a coisa mais 
próxima que eu faço disso é a busca de território, 
que eu tenho, que é para zerar a visita. Na verdade, 
são pacientes que são informais, se eles não 
vierem aqui, ninguém traz. 

eu não faço esse tipo de 
reabilitação, não é essa 
demanda do médico no 
serviço municipal de saúde 

Profissional 
médico não se 
considera 
praticante de 
reabilitação 

[...] eu fui ver, uma pessoa que é minha referência 
foi fazer inscrição em um curso de computação, [...] 
tinha competência para fazer esse curso e aí 
disseram que ele ficou na lista de espera, [...] Aí a 
professora do curso falou assim pra mim, "porque 
vocês da Saúde Mental não fazem um lugar para 
dar curso só para pessoas de saúde mental?" É o 
que a sociedade enxerga, que eles não vão ter 
capacidade para fazer. 

Há expectativa social de 
manter a segregação 
 

Reabilitação 
prejudicada pela 
falta de 
informação, 
estigma e 
preconceito 

 

 

A Reabilitação Psicossocial amplamente debatida nos grupos focais, se apresentou 

de forma multifacetada, com pontos positivos e pontos de entrave, vivenciados 

rotineiramente, pontuados pelos profissionais. 

 

Os profissionais foram unânimes em considerar que a reabilitação tem como foco 

ampliar o poder contratual do usuário, nos três grandes setores da vida: profissional, 

familiar e social; visando sua autonomia, aumento da autoestima em busca da 

cidadania. Um ponto que também foi de convergência é a importância do papel do 

profissional nesse processo de reabilitação, “emprestando” a contratualidade para o 

usuário. 
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Tyka realmente fala sobre essa contratualidade, ele realmente chama isso da 
gente emprestar a nossa autonomia para o usuário, então sim vão ter 
situações que a gente vai precisar, é uma pessoa que ela não está 
conseguindo, não tem esse poder agora, então a gente precisa emprestar a 
autonomia. (Terapeuta Ocupacional, Grupo 5) 

 

Kinoshita (2016) fala sobre esse processo de protagonismo da equipe profissional no 

processo de restituição do poder contratual do usuário, com vistas a ampliar sua 

autonomia, também apresenta que a contratualidade do usuário estará em um 

primeiro momento determinada pela relação estabelecida com os profissionais que o 

atendem. 

A equipe passaria a fazer as mediações necessárias para que tais projetos 
pudessem efetivar-se. A isto denominamos “emprestar” poder contratual; isto 
é, utilizar o prestígio, a delegação social, o saber reconhecido pela sociedade 
aos profissionais, para possibilitar relações e experiências renovadas aos 
usuários.  (KINOSHITA, 2016, p. 74) 
 
 

Foi levantada também a dificuldade que as famílias têm em aceitar a emancipação, 

autonomia e aumento do poder contratual dos usuários, em uma clara contraposição 

com as queixas trazidas ao serviço. Uma vez iniciado o processo de reabilitação e o 

usuário mais empoderado, ficam instaurados novos motivos para queixas, uma vez 

que a mudança no papel desempenhado pelo usuário na família cria a necessidade 

de adaptação da mesma. Deixando claro que o trabalho de reabilitação não acontece 

apenas com os usuários; como já citado anteriormente, um trabalho multifacetado, 

que além do usuário, deve envolver também outros atores sociais com os quais ele 

se relaciona, e principalmente, a família. 

 
Em um primeiro momento ele está tão inibido, talvez até pela família, que ele 
fala assim: "você sabe o que é melhor". Como o nosso trabalho aqui, é para 
isso, para ele ir devagarinho, ter autonomia, até fazer amizade, lidar com os 
outros, ele vai adquirindo isso, aí depois gera conflito com a família. A gente 
teve até um caso aqui, que a mãe achava, "o que vocês estão fazendo com 
a minha filha?" "que ela já está querendo até namorar. Ai é um outro trabalho. 
(Acompanhante Terapêutico, Grupo 4) 
 
 

Vários são os pontos de entrave ao processo de reabilitação levantados pelos 

profissionais, tais como: a grande demanda de trabalho existente dentro dos serviços, 

onde o profissional não consegue construir junto com o usuário um PTS que faça 

sentido para ambos, na verdade a construção do PTS é deixada de lado em 

detrimento de casos mais urgentes, que nem sempre são os mais importantes. Uma 

ação efetiva de matriciamento diminuiria os casos de ambulatório dentro dos serviços 
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e regalaria mais tempo aos usuários mais prejudicados. “É que pensar a reabilitação 

é pensar em projeto, a gente não tem como pensar em projeto, a gente só faz. Só 

cumprir tarefa.” (Assistente Social, Grupo 3). Aqui podemos retomar a questão dos 

questionários que não foram respondidos, justificado pelos profissionais devido à 

grande demanda atendida dentro dos serviços, demanda essa que impossibilita a 

prática reflexiva.  

 

Dentro dessa questão da demanda atendida, a grande crítica que os profissionais 

trazem é a enorme quantidade de casos atendidos dentro dos CAPS que poderiam 

estar em outros serviços da Rede; na visão desses profissionais um matriciamento 

efetivo e uma melhor triagem dos casos a serem atendidos dentro das unidades, além 

de uma maior atenção por parte da atenção básica para os casos considerados mais 

leves, promoveria um maior cuidado aos usuários a quem o CAPS foi pensado e 

idealizado: pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, conforme a 

Portaria nº 3.088, de dezembro de 2011, que institui a Rede de Atenção Psicossocial 

para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades especiais 

decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de 

Saúde (SUS),: 

 

Art. 7º O ponto de atenção da Rede de Atenção Psicossocial na atenção 
psicossocial especializada é o Centro de Atenção Psicossocial. 
§ 1º O Centro de Atenção Psicossocial de que trata o caput deste artigo é 
constituído por equipe multiprofissional que atua sob a ótica interdisciplinar e 
realiza atendimento às pessoas com transtornos mentais graves e 
persistentes e às pessoas com necessidades decorrentes do uso de crack, 
álcool e outras drogas, em sua área territorial, em regime de tratamento 
intensivo, semi-intensivo, e não intensivo. (BRASIL, 2011, grifo nosso) 
 
 

Essa demanda de usuários com questões consideradas leves dentro dos CAPS, tem 

sido indicada como algo que impossibilita o trabalho de reabilitação, gerando 

negligência ao cuidado dos que mais precisam, podendo adoecer e afastar os 

profissionais e reduzir o profissional apenas ao cumprimento de tarefas, sem tempo 

para pensar suas práticas. 

 

Uma outra grande crítica dentro das equipes é em relação ao distanciamento dos 

profissionais médicos do restante da equipe. Esse distanciamento ocorre, algumas 

vezes, pela rigidez e indisponibilidade de alguns profissionais, mas muitas vezes, 
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também, pela demanda atendida, que divide e isola a equipe, impossibilitando uma 

interdisciplinaridade. 

  

[...] Mesmo dentro dos próprios serviços você não tem diálogo com figuras que 
você pode trocar figurinhas e pensar essa questão. Olha o que a gente pode 
fazer para reabilitar esse cara, para levá-lo para a autonomia, para o 
protagonismo? Isso para nós é bem angustiante assim. [...] Mas ao mesmo 
tempo a gente não consegue, até para ser interdisciplinar a gente fica às vezes 
se esmurrando, se pegando na relação com o médico, vamos pensar assim 
né, na nossa relação com os médicos, como que está isso? Que são figuras. 
[...] Fazem parte da equipe, que trazem esse conhecimento da medicação e 
que podem, tem o poder para assinar a medicação e isolado, eu nunca falo 
com esse fulano, como que eu vou discutir com esse fulano sobre aquele cara 
que eu estou tentando reabilitar? (Psicólogo, Grupo 3) 

 

Dentre os trinta e cinco profissionais que participaram dos grupos, tivemos apenas um 

médico que se disponibilizou a contribuir para a pesquisa. O discurso do afastamento 

que os médicos mantêm dos demais membros da equipe, corrobora com os outros 

profissionais, acerca da excessiva demanda do serviço que desloca a potência do 

médico na RAPS, de compor um pensar em equipe, propor e praticar ações de 

reabilitação psicossocial, e o coloca no lugar isolado onde o atendimento se restringe 

à prescrição de medicação, laudos e atestados. Esse médico deixou uma fala muito 

significativa dentro desse contexto:  

 

Eu por exemplo, eu não faço esse tipo de reabilitação, não é essa demanda 
do médico no serviço municipal de saúde, a demanda pra mim é para que eu 
atenda, acho que a coisa mais próxima que eu faço disso é a busca de 
território, que eu tenho, que é para zerar a visita. Na verdade, são pacientes 
que são informais, se eles não vierem aqui, ninguém traz. (Médico) 
 
 

A falta de parcerias com outras secretarias, a inexistência da intersetorialidade, pouco 

ou nenhum recurso financeiro e precariedade no quadro de profissionais, foram 

levantados como pontos de entrave para as ações de reabilitação, assim como o 

enfraquecimento da RAPS.  O preconceito e a falta de informação por parte de outros 

setores da sociedade, e até mesmo dentro de serviços públicos, também impossibilita 

que os usuários estejam no território e acabem com o cuidado restrito à permanência 

no CAPS. Uma forma de institucionalização?  
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4.3.2. Eixo Cuidado  

  

Tabela 5 – Eixo Cuidado – Pontos Positivos  

PONTOS POSITIVOS PARA O CUIDADO 

Trechos Núcleos de Significado Temas 
Eu acho que existe essa busca e esse 
pensamento na equipe, de repensar e de refletir, 
de que maneira a gente está construindo. As 
supervisões do Tyka esses encontros com ele 
trazem muita riqueza e muita possibilidade de 
pensar em outras formas de atuar. Mas é uma 
busca diária e constante. 

supervisões como espaço de 
troca e reflexão sobre a 
pratica.  

Educação 
permanente 

E se a gente não tomar cuidado, não rever às 
práticas, a gente acaba sendo cumplice de uma 
prática que a gente não acredita.  

sem reflexão pode-se 
reproduzir o que não se 
acredita 

Educação 
Permanente 

[...] E aproveitando a mudança a gente foi discutir 
com eles né, a gente não conseguiu impor, chegar 
aqui e falar, ah a partir de amanhã não vai poder 
mais fumar não sei de que jeito, a gente teve que 
sentar com todo mundo e conversar né. Então eu 
acho que são esses mecanismos né, assembleia, 
conselho local e a coisa da reunião de equipe 
ajuda um pouco a gente não ficar tão detentora 
assim do usuário, do saber técnico. 

Assembleia, conselho local, 
reunião de equipe como 
formas de produção de 
corresponsabilidade no 
cuidado 

Cogestão do 
cuidado 

Do paciente, do usuário estar sempre dentro do 
NAPS, e o serviço que a SERP oferece, pra mim 
enquanto profissional, é de suma importância. Eu 
acho que esse serviço, esse tipo de ida do usuário 
aqui do NAPS estar indo para a SERP, ela traz 
toda uma gama de tudo isso que a gente falou, é 
o resgate mesmo da cidadania, da pessoa se 
empoderar e falar, poxa eu sou igual aquela 
pessoa que está lá no mercado de trabalho, eu 
tenho condição... 

A necessidade de 
composição com outros 
serviços para formar uma 
rede de cuidado colaborativo 

SERP como 
parta importante 
da RAPS  

 [...] nós, essa equipe que está aqui, que nós 
estamos aqui a mais tempo né, é uma equipe que 
olha ainda, que deixa de fazer algumas coisas, de 
ir a uma consulta médica ou alguma coisa para 
não deixar o colega sozinho, e que é o que segura 
um pouco a gente [...] Então assim, o que a gente 
tem afeto, afeto. 

Solidariedade e afeto como 
elos entre a equipe  

Cuidado em 
equipe  

Por outro lado, se não tivesse aberto esse espaço 
cada um iria estar na sua loucura de final de 
plantão e a gente não ia se comprometer em trocar 
e falar, como que foi ontem... Eu acho que aí é a 
possibilidade da gente se fortalecer mesmo né. 

 Eu acho que aí é a 
possibilidade da gente se 
fortalecer mesmo né 

Espaços para a 
troca e discussão 
Inter equipes, 
como o grupo 
focal, como 
forma de 
qualificar o 
cuidado 
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Então eu acho que o nosso cuidado, acho que o 
legal é a discussão em equipe, porque eu acho 
que com a equipe a gente consegue dar uma 
limpada, e quando você fica muito sozinha, 
quando você está no caso, você vai caminhando 
no processo automático, que você vai nas suas 
reflexões, nos seus conteúdos e quando você leva 
em equipe e discutir com os profissionais que têm 
outra visão você começa repensar, "poxa é 
mesmo". Então eu acho que essa é riqueza do 
nosso trabalho. 

Enriquecimento do trabalho e 
diminuição da solidão 
profissional a partir do 
trabalho em equipe  

Trabalho em 
equipe 

Eu sempre bato na mesma tecla, não tem como 
você progredir sem, antes a gente tinha 
supervisão, cursos de capacitação e não tem 
como ir adiante né. E o que vai acontecendo é 
mais ou menos uma coisa meia esquizofrênica, 
mais ou menos o que ela falou, você vai até certo 
ponto, mas ai você para, você não acompanha o 
caso até o final, você vai até um pedaço. 

Perdas do suporte à equipe 
como fragilizador do processo 
de cuidado 

Trabalho em 
equipe 

Eu estou já 11 anos na saúde mental, desses 10 
anos em CAPS, na metade do caminho você tem 
que se especializar em alguma, porque não dá pra 
ficar levando eles para passear né, faz passeio, 
faz festa e não sei o que. Aí você vai e começa a 
estudar, e você tem uma mudança mesmo no 
interior, como você enxergava as coisas, e aí você 
começa a perceber as diferenças entre um 
profissional e outro, e como o preconceito né, ele 
carrega nas ações dessas pessoas... 

Busca pessoal por 
capacitação profissional 

Educação 
Permanente 

E como a gente potencializa espaços como esse 
aqui? Ampliar isso, eu acho que é uma meta que 
a gente tem que pensar com os colegas. 

Valorização do espaço de 
discussão coletiva aberto 
pela pesquisadora.  

Relação 
Universidade x 
Rede  

 

 

Tabela 6 – Eixo Cuidado – Pontos de Dificuldade e Entrave 

PONTOS ENTRAVE PARA O CUIDADO 

Trechos Núcleos de Significado Temas 
[...] eu acho que quando a gente está lá com os 
pacientes. Ai, eu nunca sei falar, em sofrimento 
mental, é tudo igual. Eles não têm essa 
capacidade, eles têm assim, eles são 
prejudicados a maioria deles né, na compreensão 
daquilo que a gente está oferecendo. 

A compreensão do 
sofrimento influencia o que 
se oferece  

Visão 
estigmatizante 
como entrave ao 
cuidado 
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Então, o que se pensa em reabilitação 
psicossocial e reinserção em uma determinada 
ideologia são as comunidades terapêuticas que 
vão oferecer, e o município está investindo muito 
nisso. Já vem investindo muito nisso e existe uma 
briga, uma luta, uma batalha, uma contraproposta 
o tempo inteiro, mas me preocupo muito esse 
olhar também, que a comunidade terapêutica é 
quem faz esse trabalho. Tudo que não faz. 

a contradição da comunidade 
terapêutica ofertada na rede 
como espaço de reabilitação 

Comunidade 
Terapêuticas 
como contradição 
no processo 
Cuidado 

Tá desenhado que ele tem uma característica, 
que ele é daqui. Mas não, aqui não vou permitir 
isso, aqui não se admite, aqui eu chamo a guarda 
municipal e não tem a noção do que pode ser 
disparador disso ai. Você dispara uma crise 
porque você desconsiderou a situação dele. 

Atitudes também podem ser 
disparadoras de crise. 

Não cuidado. 
Atitudes 
profissionais 
potencialmente 
disparadoras de 
crise. 
Manutenção do 
modelo 
manicomial 

Aquela coisa que a gente tinha, não sei se ainda 
tem. Um usuário que está internado, saiu, aí não 
podia mais entrar, você tem que ir no PS para 
poder entrar. Mas gente você acabou de ver a 
pessoa, você mesmo avalia, você como 
profissional você consegue avaliar se usou droga 
ou não usou, se está precisando de médico ou 
não. 

Estabelecimento de normas 
que dificultam o acesso.  

Burocracia e 
rigidez como 
entrave ao 
cuidado 

É a demanda do serviço que acaba nos levando 
para um caminho automático, e de resolver 
questões imediatas, apagar incêndios. 

Excesso da demanda leva ao 
automatismo das respostas.  

Demanda 
excessiva do 
serviço como 
forma de não 
cuidado 

Nós estamos circundados por uma população, 
não só de usuários, mas também uma população 
de profissionais, que entende que o atendimento 
aqui é passar pelo médico, e mais, que o médico 
tem um dedo mágico que onde ele coloca o dedo 
aquilo muda... 

Dificuldades com a 
compreensão medico 
centrada da população e dos 
próprios profissionais.  

Modelo médico 
centrado 
perpetuado e 
cristalizado 

É pior, se ele passar o dia inteiro ali sentado é 
capaz de ele passar o dia inteiro sem falar com 
ninguém e ninguém falar com ele, se for uma 
pessoa muito quieta assim. Acontece, se o dia 
está atribulado deixa a pessoa ali estacionada 

Com a grande demanda, há 
uma tendência a não cuidar 
de quem é menos 
demandante 

Cuidado 
negligenciado 
devido a 
demanda do 
serviço 

Às vezes me sinto incomodada, eu ter que 
terminar alguma coisa, ainda tem aquela coisa da 
gente definir algumas coisas sem a presença 
deles, sem ser completamente articulado. 

Baixa participação dos 
usuários nas decisões.  

Cogestão do 
cuidado.  

A gente tem um exemplo clássico que é o 
SECON, se for com uma cartinha nossa, não é 
para ir com essa cartinha, porque essa cartinha 
vai limitar, vai estigmatizar. Já é o limite do não 
aderir. Então para quê? E o que é o SECON? É 
uma secretaria, a SEAS que deveria estar 
trabalhando junto com a gente para a saúde da 
pessoa, para fazer as relações sociais na rua, 
para integrar. 

Necessidade de atuação em 
rede de forma intersetorial.  

Intersetorialidade. 
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[...] A questão da falta de estrutura faz a gente 
ficar, refluir tudo para dentro da unidade. Porque 
se você não tem como sair, se você fica fazendo 
o que dá e muito aqui dentro 

Se ausentar do território em 
resposta a falta de estrutura.  

Isolamento do 
CAPS  

Mas o cuidado que a gente tem que ter hoje é 
quando a gente faz isso sob o véu do cuidado, 
estou cuidando dele, é uma preocupação real, é 
com boa intenção, é com vontade de ajudar, só 
que o resultado acaba sendo o mesmo, ou muito 
próximo de que é não estimular a autonomia, que 
é depreciar a opinião do paciente. 

Boa intenção e força de 
vontade do trabalhador não 
são suficientes para ampliar 
a autonomia do usuário.  

Fragilidade 
teórico-técnica. 

A gente tem a tendência, muitas vezes, de olhar 
para o usuário como um incapaz, e às vezes a 
gente pode não pensar, mas a gente trata como 
um incapaz, como uma pessoa que não tem 
condição, potencial... E quando você fala que 
você fica com dó de um paciente, você está 
tirando dele a capacidade de ser alguém. 

As atitudes podem invalidar a 
capacidade dos usuários.  

Fragilidade 
teórico-técnica 

Eu acho. Eu não estou generalizando, mas acho 
que muitas atitudes são atitudes protetivas e 
quando a gente superprotege a gente abandona, 
a gente tira dele, no meu ponto de vista, o 
potencial que ele tem de poder se apropriar 
daquela situação. 

superproteção pode ser uma 
forma de abandono 

cuidado tutelado 

Um outro jeito de cercear as coisas. A gente tem 
que tomar muito cuidado mesmo né...Acho que o 
equilíbrio é muito fino né, aquela coisa de 
diferenciar, de você permitir, estar ajudando, 
auxiliando e você falar, não é assim que você tem 
que fazer. 

A cogestão do cuidado exige 
equilíbrio no 
acompanhamento 

Cuidado tutelado.  

Ela foi pra casa da irmã e quando ela estava na 
casa da irmã, ela não tinha espaço, ela não 
conseguia se servir, tinham que montar o prato 
dela, porque ela se sentia encabulada de eles 
olharem e achar que ela podia estar colocando 
mais do que deveria. 

Mudança do ambiente 
impacta na autonomia em 
habitar. 

Contexto de vida. 
 

Então é isso. Então é o que? Não é nada, é limpar 
merda, não dá para sentar e discutir um caso e 
pegar o caso de fio a pavio para acompanhar, a 
gente pode até sentar para discutir. Tem uma 
funcionária aqui que ela fala que existem 2 NAPS 
aqui, o NAPS de cima e o NAPS de baixo, o NAPS 
de cima é o que fala que vai fazer e o debaixo é a 
realidade, não faz mais...Quando a gente chega 
lá, a gente não, quando a gente desce a escada a 
gente já não lembra mais o que ficou de fazer aqui, 
porque a demanda não deixa pensar. 

Divisão das equipes gerando 
formas distintas de cuidar no 
mesmo serviço. 

Fragmentação no 
processo de 
trabalho em 
equipe. 

O urgente nem sempre é o que está mais 
importante, mais necessário. O urgente é aquele 
que chama a sua atenção. 

Urgência não é 
necessariamente 
necessidade 

Urgência x 
Necessidade 
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Os resultados para o eixo do cuidado apontam que há sempre uma combinação de 

elementos diferentes, como se fossem várias camadas em processo, algumas se 

conectam às experiências de vidas, outras buscam teorias a qual se amparar; 

seguindo um caminho, ou outro, os profissionais da saúde sempre justificam suas 

ações sob a égide do cuidado, que se apresenta também em duas vias: cuidado para 

com o usuário e cuidado com o profissional, que se reflete ao usuário. 

 

O cuidado é colocado como foco central da estratégia de Reabilitação 
Psicossocial. Autores sugerem que alguns elementos deveriam determinar 
toda a atitude de cuidado, dentre eles: a escuta, o vínculo e a acolhida. 
Destacam a necessidade dos serviços de assistência ao se 
responsabilizarem pela promoção do cuidado, devendo, para tanto, modificar 
as relações de poder entre instituição e usuários e empenharem-se em 
melhorar a vida das pessoas (GONÇALES; MACHADO, 2013, p. 148) 

 

O cuidado em saúde mental deve ser conduzido no sentido de desenvolver 

plenamente suas potencialidades de forma a ampliar os espaços de existir e realizar 

as trocas sociais, materiais e afetivas. Nesse sentido dentro das diversas faces que o 

cuidado se apresenta, são considerados como forma de cuidado e sua qualificação: o 

processo de reabilitação, a construção do PTS, supervisão, reunião de equipe, 

educação permanente e grupos de discussão; inclusive o grupo realizado para esse 

estudo foi reconhecido, pelos profissionais, como importante dispositivo de 

aproximação dos serviços e forma de cuidado. “Porque meu, olha quanta coisa boa 

de estar com os colegas da SERP, se fortalecer, imagina com os outros. De pensar e 

trabalhar isso de alguma forma.”. (Psicólogo, Grupo 3) 

 

 A supervisão é ponto pacífico entre os profissionais de que se trata de um dispositivo 

importante de cuidado, nas duas vias: profissional e usuário. Ela é vista como forma 

de fortalecimento dos profissionais em suas práticas, o que repercute na diminuição 

da frustração, angústia e divergências profissionais sobre as formas de cuidado. No 

entanto, apenas um dos seis equipamentos estudados recebe supervisão, todos os 

outros estão reivindicando há muito tempo, sem sucesso. 

 

Porque às vezes os pacientes mexem com você, mexem com seu emocional, 
e eu acho que às vezes a gente perde um pouco a visão da doença em si. E 
tem características que aparecem que são puramente doentias e precisam 
ter um outro olhar, porque senão você acaba se deixando levar por suas 
próprias emoções. E tem coisas que são da doença, acho que às vezes é 
difícil quando o paciente tá em crise e às vezes a gente acaba entrando junto 
também. (Psicóloga, Grupo 3) 
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Essa fala, bastante significativa, reflete o quanto a loucura incita os mais diversos 

sentimentos àqueles que a cuidam. O estigma da loucura pode afastar, isolar e 

humilhar; ser empático é um movimento que carrega em si linhas de forças que 

aproximam muito o profissional ao sofrimento dos usuários, personificar o sofrimento 

do outro como se fosse seu, acaba em um estado de fusão que se reflete na fala da 

profissional. Portanto a importância dada a supervisões, reuniões de equipes, grupos 

de discussões, onde essas forças podem ser debatidas. 

 

O relacionamento e a interação entre os membros da equipe também se apresentam 

como forma de cuidado, profissional/profissional, um cuidado acolhedor, continente 

que sustenta o profissional e permite que o cuidado chegue aos usuários.  

 
 
[...] nós, essa equipe que está aqui, que estamos aqui a mais tempo né, é uma 
equipe que olha, ainda, que deixa de ir a uma consulta médica ou alguma coisa 
para não deixar o colega sozinho, e que é o que segura um pouco a gente [...] 
Então assim, o que a gente tem é afeto, afeto. (Assistente Social e Psicóloga, 
grupo 3) 
 
 

O cuidado em saúde mental, hoje, ainda mais, é fruto de uma intrínseca relação entre 

usuários, família e profissionais, essa demanda não se restringe apenas à estabilidade 

de sintomas e a minimizar as crises, deve considerar também as particularidades de 

cada contexto cultural, social e econômico. No entanto, a família e os próprios 

profissionais são vistos, muitas vezes, com atitudes potencialmente disparadoras de 

crise; movimentos de desconsiderar a vontade dos usuários, desqualificar suas 

atitudes, violações de seus direitos, inadequação da assistência profissional e 

escassez de recursos, culminam em condições consideradas como não cuidado. 

 

[...] tem outros profissionais que resistem em deixar de ser o cara responsável 
por punir. Qual a função? Minha função é por ordem, a coisa tem que funcionar 
de X para Y, de Y para Z de volta para X, e se não for isso eu sou o cara que 
puni. (Médico) 
 
 

Outra fragilidade reconhecida pelos profissionais no cuidado, é a demanda existente 

dentro dos serviços, onde o que é olhado como urgente e tratado em prioridade nem 

sempre é o que seria considerado mais pertinente, mais necessário ou mais 

importante a ser cuidado. Com o excesso de usuários crônicos de benzodiazepínicos 
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e antidepressivos dentro dos CAPS, o cuidado aos usuários com necessidades de 

intervenção mais complexas fica em segundo plano.  

 

Uma potência identificada foi a chegada da estratégia GAM no Município. Visando um 

empoderamento e melhor qualidade de vida dos usuários e que também poderá 

culminar na priorização dos CAPS para situações graves, em meados do ano de 2017, 

um projeto inovador na cidade de Santos e inclusive no Brasil, a Gestão Autônoma da 

Medicação (GAM), começou a ser implantado. Esse projeto idealizado no Canadá, foi 

pensado para que os usuários tivessem maior autonomia na gestão de suas 

medicações e conhecimento em relação à sua doença e à medicação prescrita. Para 

ser concretizado no Brasil ele foi adaptado à cultura e aos usuários brasileiros, 

consiste em conscientizar os usuários com relação ao uso da medicação. Para 

Onocko-Campos et al. (2014, p. 07), “a GAM busca que as pessoas que usam 

psicofármacos sejam mais críticos com o uso que fazem deles”. Esse projeto facilitou 

uma aproximação entre os profissionais dos diversos serviços dentro da rede: CAPS, 

UBS, Saúde da Família e SERP. Ao final do curso foi realizada uma distribuição de 

equipamentos por territórios e os participantes (dos quais duas pesquisadoras faziam 

parte) foram convidados a pensar estratégias de ação para com a população atendida. 

Uma das ações propostas foi um grupo de conscientização com usuários crônicos de 

benzodiazepínicos e antidepressivos a ser realizado da unidade básica de saúde do 

território correspondente, considerado uma primeira aproximação à atenção básica 

desses usuários que hoje estão nos CAPS. O projeto GAM propõe ações que visam 

além do enfrentamento da questão da medicação, que deixa em segundo plano outras 

formas de cuidar, e priorizar os CAPS para que o cuidado possa ser voltado aos 

usuários em sofrimento grave.  

 

É né. Porque aí foi tirando a medicação, ela está com uma medicação, e ela 
mesmo traz, “olha doutor eu não preciso mais do Diazepam, não preciso, eu 
estou dormindo muito bem. Ele falou, “então você fica com o Diazepam só 
pra quando for necessário, aí você administra e você toma”. Que tem a ver 
com o curso né, que a gente está fazendo (GAM). (Assistente Social, Grupo 
6) 

 

Também emergiu uma preocupação de que o cuidado não seja efetivado e cristalizado 

na forma de tutela, diversas foram as falas que trouxeram essa inquietude à tona. 

Desconsiderar a capacidade dos usuários de aprender ou realizar determinada tarefa, 
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é uma forma de tutela. Enxergar os usuários como coitados ou como vítimas sendo 

uma forma de invalidação. Manter os usuários somente dentro do CAPS, realizando 

todas as atividades dentro da seção, é uma forma de tutela. 

 
Eu tenho uma fala aqui, que eu falo, que mãe não cura né, quando falo que às 
vezes o papel de mãe né, achar que você não é capaz de pegar um ônibus, 
achar que você não é capaz de ir ao mercado comprar um desodorante. Em 
casa a pessoa é tratada, o doente mental, entra dentro de um pacote de 
deficiência generalizada e multifacetada né. E nosso papel enquanto 
profissional é realmente provocar isso né, provocar essa ruptura. (Assistente 
Social, Grupo 3) 

 

Em todos os grupos e todas as falas ficou evidenciado que os impactos, tanto 

negativos como positivos, das formas de cuidado repercutem sempre em nossos 

usuários. As diferentes concepções sobre a reabilitação denotam muitas vezes o 

tamanho das forças manicomiais que disputam com a reforma o tipo de cuidado que 

será ofertado ao usuário. 

 

4.3.3. Eixo Equipe/Profissional 

 

Tabela 7 – Eixo Equipe/Profissional - Pontos Positivos  

PONTOS POSITIVOS EQUIPE PROFISSIONAL 

Trechos 
Núcleos de 
Significado 

Temas 

E também olha, aqui tem estagiário por exemplo e eles 
também trazem uma bagagem, a gente faz algumas 
interações importantes com a faculdade, a gente se 
atualiza obrigatoriamente. 

Relação de troca 
com os estagiários 

Papel da 
universidade na rede 

Eu dou e não recebo nada, a gente recebe por parte da 
equipe, a gente recebe por parte do paciente né, esse 
retorno, mas por parte da gestão o retorno é 
pouquíssimo, concreto e emocional, não valoriza as 
nossas ações. 

Há sensação de 
trocas entre a equipe 
e com os usuários, 
mas não com a 
gestão. 

Distanciamento da 
gestão municipal. 
 

Eu acho que a gente é Inter sabe onde? Na reunião de 
equipe, quando cada um tem que dar o seu parecer 
sobre um caso, aí a gente é Inter [...] 

A 
interprofissionalidade 
pode acontecer na 
reunião de equipe, 
quando há 
composição de 
diferentes saberes 

Reunião de equipe 
como espaço que 
promove 
interprofissionalidade 
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Eu tenho a impressão que na saúde mental esse 
negócio da referência deixa a gente um pouco 
engessado por conta disso, porque assim, nem sempre 
a pessoa que é minha referência vai me entender, eu 
vou ficar puto com ela, ela vai me olhar de um modo 
diferente. Então assim, é muito importante olhar da 
equipe 

Necessidade do 
cuidado em equipe 
para além do 
profissional de 
referência. 

Necessidade da 
organização do 
cuidado em equipe  

Então o cara atende 20 em uma tarde, como que ele 
vai sentar aqui com a gente para discutir um caso? 
Depois de atender 20 às 6 horas da tarde, esgotado. 

Restrição da atuação 
médica ao 
atendimento de 
forma isolada 
 

O médico na (ou 
fora) da equipe 
 

Porque pela demanda do trabalho não dá vontade de 
vir né, a gente vem por causa do colega, em respeito 
ao colega. 

Excesso de 
demanda como 
desmotivador para o 
trabalho 
 

Desmotivação 

Mas existe um movimento que é impulsionado pelos 
meios de comunicação, por quem detém os meios de 
produção, e tem todas as estratégias dos laboratórios 
que visitam os médicos nos serviços de saúde, 
oferecendo seus produtos, que impulsionam a 
população a procurar este né. Tem que tomar cuidado. 
E aí, nós trabalhadores da saúde mental, a gente tem 
que romper com essa ótica. 

Pressão do mercado 
para uso de 
medicamentos. 

Resistência à lógica 
do mercado 

A concepção que a pessoa tem da loucura tem tudo a 
ver do que a pessoa vai pensar da reabilitação 
psicossocial, dependendo da visão da pessoa ela não 
vai nem chegar perto de pensar em reabilitação, 
depende muito de como a pessoa entende aquela 
pessoa que está na frente dela, aquele jeito que ela se 
organiza, está totalmente ligado do que você vai pensar 
para ela né, para tentar reabilitar. 

A concepção de 
loucura define a 
concepção de 
reabilitação 

Loucura e 
reabilitação 

 

 
Tabela 8 – Eixo Equipe/Profissional – Pontos de Dificuldade e Entrave 

PONTOS DE ENTRAVE/DIFICULDADE PARA EQUIPE/PROFISSIONAL 

Trechos Núcleos de Significado Temas 

Porque às vezes os pacientes mexem com 
você, mexem com seu emocional, e eu acho 
que às vezes a gente perde um pouco a visão 
da doença em si. E tem características que 
aparecem que são puramente doentias e 
precisam ter um outro olhar, porque senão você 
acaba se deixando levar por suas próprias 
emoções. E tem coisas que são da doença, 
acho que às vezes é difícil quando o paciente tá 
em crise e às vezes a gente acaba entrando 
junto também. 

Papel profissional 
atravessado pelas emoções 
geradas na relação com o 
usuário.  

Processo 
Transferencial. 
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Se a gente pensar, hoje a gente não consegue 
fazer isso, na situação que a gente está. Então 
a gente acaba vendo aí, o pessoal vem para o 
H.D., vem para não sei o que, e você não tem 
tempo de acompanhar, você não tem tempo de 
conversar e isso vai angustiando. 

Sem tempo para trocas, 
algumas ações são feitas de 
modo automático. 

Angustia e 
automatização do 
trabalho.  

[...] A mim me angustia bastante demais, me dá 
uma insatisfação muito grande, que eu sinto 
que eu não estou conseguindo realizar o 
trabalho como eu gostaria, de acompanhar o 
usuário, às vezes eu vislumbro, eu faço o PTS 
e ai a gente consegue, e ai é que eu acho o 
grande risco, quando a gente, fazer o PTS 
isolado do paciente certo, você acaba, tão 
automático, aquele poder do profissional de já 
construir. Você não tem tempo de parar e 
confrontar com o usuário, é isso que você quer? 
Como vamos caminhar? É tudo o que eu 
acredito, mas vai me perguntar se eu consigo 
fazer hoje? Não consigo. 

A insatisfação do trabalho 
isolado, diferente do que se 
acredita. 

Angustia e 
automatização do 
trabalho. 

[...] isso de Multi e Inter também acho o Trans, 
tem gente até que questiona a possibilidade de 
existir né, mas eu acho que são momentos e 
pessoas também, se a gente levar em 
consideração os médicos não, é um tanto mais 
difícil isso. 

Transdisciplinaridade como 
possibilidade. Não para os 
médicos 

O médico na (ou 
fora) da equipe 

 Eu acho que é a doença mental, a longo prazo 
ela é incapacitante.  
 
 Ah eu acho que é generalizar muito né. Isso 
não dá pra dizer né. Acho que a gente trabalha 
ao contrário disso o tempo inteiro, a gente quer 
acreditar que não né, senão a gente não 
trabalha. 

Contradições das 
concepções entre os 
trabalhadores da equipe. 

Loucura e 
reabilitação. 

Então, é imposto os profissionais que vem para 
o CAPS, não tem o direito de escolha. Talvez 
esse entendimento venha junto com isso, a 
formação e com o gostar, temos muitos 
profissionais que gostam de trabalhar com 
saúde mental, mas temos muitos que não 
gostam e essa imposição de ter que trabalhar 
em um lugar que não, talvez bata com esse 
entendimento da loucura. 

A falta de possibilidade de 
escolha do trabalhador onde 
vai trabalhar como 
dificultador do cuidado. 
 

Falta de 
identificação com o 
trabalho em saúde 
mental 

Acho essa do território, a gente não conseguir 
ter pernas para trabalhar mesmo com a 
população, essa coisa da loucura, o que a gente 
faz. A gente não tem pernas pra isso, com as 
equipes também sucateadas. 

Escassez da equipe como 
impeditivo para o trabalho no 
território. 

Insuficiência de 
trabalhadores na 
equipe 

Acho que a gente tem que tentar o tempo inteiro 
ter uma relação mais horizontal com o usuário 
né, e não crescer nessa história de referência 
mesmo. Que inclusive a gente vai atuar contra 
a coisa da autonomia né, que vai contra a 
reabilitação. Mas as vezes acontece sim, da 
referência ser meio posse assim, decidir tudo 
na vida da pessoa. Isso é meio ruim. 

Necessário cuidar para que a 
função de referência não 
produza tutela. 

Relações de poder. 
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Então né, e a ideia de que o CAPS tem que ser 
próximo de uma casa né, que o acolhimento é 
a hospitalidade, não é hospital é hospitalidade, 
cadê isso? Então a gente teve isso na 
mudança, a gente está tentando se adaptar, 
ainda temos muito para decidir em equipe, 
porque veio umas ideias assim junto com a 
mudança. Então você vê né, tem que estar 
sempre alerta. 

Dificuldade de substituir a 
hospitalização pela 
hospitalidade. 

Superação do 
cuidado asilar 

Mas assim, falando da Maria, a Maria até hoje, 
já até falei para a Vilma da SERP que achava 
que a Maria podia ir para a SERP e desenvolver 
algumas coisas e tal. O negócio não flui, não 
anda, já falei com a referência e aí conseguimos 
colocar a Maria como responsável do brechó 
quando a Bruna saiu. 

A SERP como possibilidade 
de ampliar autonomia dos 
usuários. 

Lugar da SERP na 
Rede. 

A gente tem uma visão muito diferente do que 
é loucura do que os técnicos de enfermagem. 
Então assim, eu, na minha impressão pessoal 
é que pra boa parte do profissional que lida com 
a saúde mental, você está lidando com leigos 
esclarecidos, e esses leigos esclarecidos é 
adquirido com o convívio, com a exposição. 
Então quando você conversa e muitas vezes 
em discussão, quando você discute casos e 
revê determinadas reações com determinados 
pacientes, "olha você está reagindo como o 
senso comum, você está reagindo como o 
borracheiro aqui da esquina avaliaria essa 
pessoa, você está avaliando como uma pessoa 
comum". 

Dificuldade em construir uma 
ação fora do senso comum. 
Dificuldade em especial dos 
técnicos e enfermagem. 

Fragilidade teórico-
prática 

...tem outros profissionais que resistem em 
deixar de ser o cara responsável por punir. Qual 
é a função? Minha função é por ordem, a coisa 
tem que funcionar de X para Y, de UY para Z, 
de volta para X e se não for isso eu sou o cara 
que puni. 

Contradições acerca da 
concepção dos papeis 
profissionais 
 

Relações de poder / 
fragilidade teórico-
prática. 

É porque não é só isso, é pra isso, você vai ter 
um muito antigo que vai estar nessa ideia ai de 
cumprir regras e que é a nossa discussão lá, 
que a gente tava falando agora, que é a 
dificuldade de aceitar novas propostas, novas 
ideias, e a gente tem discutido essa questão até 
quando falam concepção de loucura, você 
pensa quando a gente discute o senso comum, 
tem hora que você fala meu Deus. 

Contradições geradas pelos 
trajetos profissionais 

Fragilidades teórico-
práticas 

Eu acho que tem uma questão que ainda tem o 
poder médico que ainda sobressai, que ainda 
fica como a solução, esse processo ai que eu 
faço , você vê nossas triagem antigas, a gente 
mudou muito, a gente acabou de ver lá, a gente 
mudou muito o formato a gente olhava e por 
não saber o que fazer, o não saber e não poder 
atender, vai para o médico. 

Fragilidade da equipe gerava 
mais demanda médica 
 

Lugar do médico na 
equipe 
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 Eu acho que a gente trabalha muito isolado, a 
gente se conversa, por exemplo "ah me ajuda 
aqui, tô com uma dúvida", e volta para o 
individual. Não vejo muito a gente trabalhando 
junto, junto assim, realmente, sabe. 
 
 Tem a troca, mas muito limitado, muito focal. 
Quando eu estou precisando de uma ajuda, 
discutir algo, vou lá discuto e pronto... 

Trocas entre equipe ainda 
são pontuais e insuficientes 
 

Fragmentação do 
processo de 
trabalho 

Eu por exemplo, outro dia alguém me chamou 
e falou assim, "o doutor colocou eles na 
medicação assistida", eu fiquei olhando e falei: 
o cara não sabe nada de qual é a vivência do 
paciente aqui, não conversou comigo que sou a 
referência. Eu vou e falo, não tem significado 
isso né, que eu falo isso. Discutiram juntos e 
tal? E aí fica mais um exercício de poder do 
que... 

Relações de poder entre a 
equipe 

Relações de poder 
esvaziadas de 
embasamento 
teórico. 

...eu não acho que quem mais exerce isso não 
tem detenção do saber nenhum, e o poder 
incrível para mandar, ordenar e colocar ordem. 
Porque tem que ser assim e não pode ser 
assado, isso é uma coisa que incomoda muito 
agente, acho que a gente está sempre se 
esforçando para não entrar nessa, assim, que é 
uma coisa que chama a nossa atenção, 
incomoda muito. 

Relações de poder 
esvaziadas de embasamento 
teórico.  

Relações de poder 
entre equipe e 
usuários. 
 

... É angustiante né, de certa forma é como ela 
falou, como pensar a reabilitação? Porque fica 
quase em segundo plano, porque vocês têm 
tanta demanda né, de certa forma também 
apagar incêndio ou limpar merda, que é difícil 
vocês conseguirem pensar nisso né. 

Excesso de demanda 
impedindo a prática da 
reabilitação 

Reabilitação em 
segundo plano 
 

Primeira vez que eu vi um médico fazer VD em 
nove anos foi quando você entrou. Eu não vi 
nenhum médico fazendo isso, isso não existia 
[...] 

Surpresa ao presenciar a 
atuação do médico no 
território 
 

Papel do médico na 
equipe 

 
 
 

Aos profissionais da saúde, são confiados o cuidado integral e as ações em 

reabilitação psicossocial dos usuários da saúde mental, porém muitos fatores 

atravessam e influenciam essa relação.  

 

No percurso de investigar a reabilitação, no exercício de ler e reler as transcrições dos 

grupos realizados, me saltou aos olhos o quanto não poderia deixar de fora a análise 

da relação profissionais-usuários, equipe/profissionais-profissionais. Falas 

carregadas de angústias me sensibilizaram a olhar mais profundamente para a 

dinâmica dessa relação que se instala e, muitas vezes, se cristaliza. Relações 
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verticais, que mantêm o fantasma das práticas manicomiais assombrando os serviços 

de saúde mental.  

 

Como dissemos anteriormente, as relações analisadas aqui estão atravessadas por 

múltiplos fatores, buscaremos sintetizar alguns dos mais urgentes que foram 

denunciados nas falas dos nossos colaboradores. 

 

A grande demanda atendida dentro dos serviços parece ser um dos grandes vilões, 

além de interferir nas ações de reabilitação e cuidado dos usuários, afasta os 

profissionais, prejudicando a interdisciplinaridade, a discussão de casos e até mesmo 

a reunião de equipe, considerada um dos principais dispositivos a qual eles podem 

alçar mão para a sustentação de suas práticas. Se atravessa nas relações, 

estabelecendo um método mecânico de atendimento, impossibilitando os 

profissionais a pensarem sobre suas ações, se capacitarem, se atualizarem, 

perpetuando assim um modelo obsoleto de cuidado em saúde mental. 

 

Eu acho que a gente trabalha muito isolado, a gente se conversa, por exemplo: 
Ah me ajuda aqui, tô com uma dúvida, e volta para o individual. Não vejo muito 
a gente trabalhando junto, junto assim sabe. (Psicóloga, Grupo 1) 

 

A relação do médico com os demais profissionais, também emergiu como entraves 

vivenciados dentro das equipes, um distanciamento que interfere na qualidade do 

atendimento e cuidado oferecido ao usuário. Enquanto é reconhecida uma 

horizontalidade entre as diferentes disciplinas/profissões que compõem as equipes 

dentro dos CAPS, no caso dos médicos a relação se inverte, o isolamento a que 

muitos se impõem, é considerada uma forma de retrocesso às atuais formas de 

cuidado propostas; vide que o modelo antimanicomial busca a interdisciplinaridade,  

onde todos os saberes se completam e conversam entre si. Temos também que fazer 

justiça e dizer que não podemos generalizar e que existem os médicos que tentam 

romper com esse padrão de isolamento, mas que infelizmente, estão em menor 

número. Isso porém não é só uma questão de perfil profissional, também se ancora 

na fragmentação dos processos de trabalho e da falta de mecanismos de gestão. 
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 [...] mas ao mesmo tempo a gente não consegue, até para ser interdisciplinar 
a gente fica às vezes se esmurrando, se pegando na relação com o médico. 
Vamos pensar assim né, na nossa relação com os médicos, como que tá 
isso? Que são figuras [...] que fazem parte da equipe, que trazem esse 
conhecimento da medicação e que podem, tem o poder para assinar a 
medicação e isolado, eu nunca falo com esse fulano, como que eu vou discutir 
com esse fulano sobre aquele cara que eu estou tentando reabilitar? 
(Psicólogo, Grupo 3) 
 

 

As diferentes concepções sobre a loucura, que consequentemente recaem sobre as 

práticas em reabilitação, também surgiram como pontos de ebulição dentro das 

equipes. Posicionamentos mais rígidos e punitivos se contrapõem com ideias e ideais 

mais inclusivos e libertários. A RPB promoveu mudanças importantes na assistência 

às pessoas em sofrimento mental, no entanto ainda temos um grande desafio para 

mudar práticas de saúde hegemônicas e a persistência de atitudes típicas da lógica 

manicomial.  

 

Essas diferenças de concepções reverberam dentro das equipes, interferem na 

dinâmica dos relacionamentos e lançam um desafio técnico, político e ético a esses 

coletivos de trabalhadores. Algumas estratégias reconhecidas pelas equipes para 

minimizar essas diferenças e diluir o senso comum é a EP, as capacitações, os grupos 

de discussão e de estudo. 

 

Em relação às diferentes concepções dos profissionais sobre a loucura, e 

consequente práticas a serem adotadas para com a reabilitação foi apontado pelos 

profissionais a dinâmica dos concursos públicos atuais - uma vez que estamos falando 

de dentro de várias seções públicas. O certame amplo desses concursos, não 

caracteriza uma pessoa apta a trabalhar com saúde mental, uma vez que quando 

postula o candidato ao cargo público não pode escolher um posto de trabalho 

específico, e se aprovado poderá ser lotado em qualquer equipamento ou serviço em 

que a presença de um profissional da área seja necessária e não necessariamente 

para aquele de seu interesse, ou para aquele cuja área corresponda à sua proficiência.  
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Porque assim, não apenas comigo, mas eu presenciei naqueles encontros que 
tinham né, quando, sem citar nomes, nós íamos lá na secretaria em alguns 
encontros. Eu vi uma menina de um NAPS, assim, ela estava em prantos, e 
assim, ela estava em prantos porque ela foi posta lá e ela e ela não conseguia 
lidar com aquilo, e ela falou: “não tenho suporte, não tem nada e não sei o 
quê”. E aí não é só a qualificação do profissional, também, mas uma coisa 
básica né. Abre um concurso, legal. O AT é um cargo de segundo grau, mas 
o cara passa e não tem a mínima ideia. (Acompanhante Terapêutico, Grupo 3) 

 

A chegada da UNIFESP na cidade e a participação dos residentes e estagiários dentro 

das equipes foram apontados pelos profissionais como importante dispositivo de 

atualização para os profissionais, uma vez que os alunos chegam ávidos por 

conhecimentos práticos trazendo consigo uma bagagem atualizada de conhecimentos 

teóricos, que mobilizam os profissionais a irem buscar novos conhecimentos para 

poderem lidar com a demanda trazida pelos alunos, além de criar uma cooperação e 

aumentar o potencial da rede de cuidados. 

 

E também olha, aqui tem estagiário, por exemplo, e eles também trazem uma 
bagagem, a gente faz algumas interações importantes com a faculdade, a 
gente se atualiza obrigatoriamente. (Assistente Social, Grupo 5) 

 

Os múltiplos desdobramentos e fatores que atravessam e influenciam as relações 

profissionais trazem, em sua grande maioria, como recurso para superação, a 

conversa e os encontros, bons encontros com potencialidade de transformações. 

4.3.4. Eixo Rede 

 

Tabela 9 – Eixo Rede – Pontos Positivos 

 PONTOS POSITIVOS EIXO REDE 

Trechos Núcleos de Significado Temas 

É compartilhar a responsabilidade também, é ter 
um negócio continuado. Não é, é teu e não é 
mais meu, ou não é mais meu agora, volta para 
o CAPS. 

Cuidar em rede é 
compartilhar 
responsabilidade. 

Cuidado 
compartilhado. 
 

[...] Ele frequenta a SERP e que foram contatos 
completamente diferentes. "Olha o Thomas não 
vem aqui há 3 semanas e nós vamos desligar". 
Não, foi um contato completamente cuidadoso, 
o que vocês acham, ele está sem uso, então 
volta para o CAPS, ele vai precisar de uma 
atenção integral lá, e foi feito em rede [...] 

A qualidade do contato entre 
as equipes pode favorecer o 
cuidado em rede. 
 

SERP como parte 
da Rede de 
Cuidados. 
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Eu já considero que esse grupo focal, no caso, 
já foi uma aproximação. Com a SERP eu acho 
que isso já foi atingido, assim, a gente vai parar, 
vai pensar mais né, vai avaliar que as coisas 
mudaram um pouco, que a gente pode tentar, 
que a gente pode fazer isso compartilhado. Eu 
acho que já deu um resultado sim. 

A pesquisa promoveu novo 
contato entre as equipes a 
partir da SERP. 

A pesquisa como 
ferramenta de 
aproximação entre 
os serviços. 

Sim, lógico. Eu acho que deveria ter mais 
parcerias. Mas eu acho que depois que a Vilma 
entrou lá melhorou bastante assim, eu acho que 
a gente está mais próximo. O fato da gente 
saber das possibilidades de vagas. 

Importância da gestão em 
imprimir responsabilidade no 
cuidado em Rede 

Papel da gestão 

Eu acho que temos que buscar uma coisa 
parecida agora, não sei como né, mas eu acho 
que é isso, como a gente vai construir algo a 
partir da gente também, incluído nessa 
transformação, não é que a gente vai fazer para, 
mas como que a gente vai fazer juntos? 

A transformação acontece de 
forma coletiva e colaborativa 

Fazer rede 

Porque também você depende de uma rede né, 
a gente aqui, estamos em um canto e nesse 
canto a está protegido nas nossas paredes, mas 
e quando a gente vai pedir um emprego? Vai lá 
e pede para o usuário ir até o SESC e esse 
usuário tem vergonha de ir até outros lugares de 
se expressar, enfim. Como que fica isso né? 

A rede como mecanismo 
para garantir reabilitação 
 

Rede como 
potência para a 
inserção do usuário 
no território 

 Porque meu olha quanta coisa boa de estar com 
os colegas da SERP, se fortalecer, imagina com 
os outros. De pensar e trabalhar isso de alguma 
forma.  
 Fazer uma reunião uma vez por mês, o 
colegiado da saúde mental, o que vocês acham? 

A boa surpresa de construir 
rede com a SERP 
 

Lugar da SERP na 
Rede 
 

 

 

Tabela 10 – Eixo Rede – Pontos de Dificuldade e Entrave  

           PONTOS DE DIFICULDADE PARA REDE 

Trechos Núcleos de Significado Temas 
Eu enxergo, por exemplo, assim, acho que 
tem os casos de HD, por exemplo, então aqui 
e a gente segue por um caminho, eu tenho 
atendido algumas pessoas aqui que vem 
para a triagem e aí fica aquele caminho, que 
não precisa de psiquiatra, mas não adianta 
mandar para a atenção básica porque eu não 
quero jogar no limbo. 

A dificuldade em garantir o 
cuidado em rede para os 
casos não graves. 

Atenção básica como 
limbo para a saúde 
menta. 
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[...] talvez isso seja um pouco diferente para 
alguns casos de pacientes com ansiedade ou 
depressão que a gente ainda consegue 
matriciar ou mais raramente dar alta, mas o 
perfil do paciente que ficou com problema e 
você vai ter que reabilitar é eternamente no 
serviço, ele nunca vai sair do sistema. A 
demanda crescente, quase crescente de 
forma linear e um RH que cresce de vez em 
quando, que não se mantém. 

A entrada na saúde mental 
como uma porta sem saída. 
 

“Circuito Psiquiátrico” 
o oposto ao cuidado 
emancipador. 

Eu acho que é isso, trabalhar a loucura para 
ir para casa, diluída em toda a cidade, e a 
cidade absorver os seus loucos né. E de uma 
forma que a gente possa conviver com a 
diferença. Eu acho que essa foi uma 
questão. Quando a cidade rompe com isso, 
você desmonta, você desqualifica, você não 
incentiva, a partir de governos mais 
conservadores, mas enfim, que não 
incentivam a saúde, principalmente a saúde 
mental. Você vai começar pelo desmonte de 
todo esse trabalho né, e aí você isola, você 
enfraquece, você fecha serviços [...] 

Modificar a relação da 
sociedade com a loucura 
depende de força política 
 

Desinstitucionalização. 
 

[...] A gente faz um trabalho, ou os colegas 
de outro equipamento tal, e aí vamos fazer 
uma internação de nove meses, aquelas 
coisas que a gente conhece e tal. Aí qual é a 
nossa aflição? Tá, ele vai sair daqui 9 meses 
e aí? Vai acontecer o que? 

A contradição da 
manutenção de longas 
internações na Rede. 
 

Manutenção do 
tratamento asilar. 

Quando a gente consegue acessar alguma 
coisa, existe uma porção de quesitos 
burocráticos que impedem, como por 
exemplo, que eu quis colocar a Andrea em 
uma casa dia. Sabe a gente tem freio puxado 
muito grande. 

Barreiras de acesso a outras 
políticas colocadas aos 
loucos. 
 

Estigma. 
 

Para ela não ficar aqui como um espaço de 
convivência dia. Fica como um centro 
comunitário, parece um centro comunitário 
isso aqui. 

convivência pensada como 
função de outro serviço – No 
entanto a convivência é uma 
das funções dos CAPS, 
enquanto serviços de 
Reabilitação  

Função do CAPS na 
rede. 
 

A gente vai buscar. Os congressos que a 
gente vai atrás, porque senão fica uma coisa 
de louco assim. Cadê esses espaços assim 
de troca?  

Capacitação como busca 
pessoal. 

Falta de espaços de 
troca dentro da Rede. 

Quando a gente está aqui, na cidade em que 
nós estamos vivendo, nesse momento atual, 
a gente está apagando incêndio em muitos 
momentos, lidando com públicos de 
ambulatório aqui, porque é porta aberta 

A contradição entre a 
concepção de porta aberta e 
o cuidado ambulatorial dos 
usuários não graves. 
 

Usuários não grave 
como gargalo da 
Rede. 
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Se esse pessoal fosse triado, fosse 
peneirado em outros serviços, eles não 
precisariam chegar até aqui e não 
precisariam ser medicados, então eu acho 
que isso também é um grande dificultador 
pra gente realizar essa reabilitação, porque 
na verdade a nossa população seriam esses 
graves que necessitam de um 
acompanhamento constante e intensivo para 
essa reabilitação, para empoderamento, 
para esse poder contratual. 

A falta de espaço de cuidado 
dos usuários não graves gera 
excesso de demanda e 
entrave ao cuidado dos 
graves. 
 

Usuários não graves 
como gargalo da 
Rede. 
 

Era a rede mesmo e era a rede dos próprios 
CAPS, os NAPS eram rede também, porque 
a gente se comunicava, a gente sabia, eu 
podia dar uma informação do outro NAPS. 
Ah atendemos assim, porque o 5 atendia 
assim. Então eu podia falar "ah o senhor vai 
lá no NAPS tal, vai ser assim". Entendeu? A 
gente tinha reuniões, como chamava 
aquelas redes que tinha os equipamentos de 
um território? Então você sabia, ia a 
Policlínica, ia o NAPS, ia tudo que tivesse 
naquele território [...] depois disso foi se 
perdendo, hoje a gente não sabe como 
funciona o outro CAPS, que teoricamente 
deveria ser igual. 

Falta de espaços de trocas e 
desconhecimento dos 
processos de cuidado da 
“rede” 
 

Fragmentação do 
cuidado. 
 

Mas essas separações como a SERP ficam 
mais distanciadas hoje em dia, mas essas 
separações também ocorrem dentro do 
próprio serviço, a gente está distanciada as 
vezes e tá junto. Aquele casal que não dorme 
mais junto, não se ama mais, mas tá junto. 

Isolamento do trabalho pode 
acontecer entre os serviços 
ou no mesmo serviço. 
 

Rede que se faz intra e 
interserviços. 

Eu acho que é mais em sintonia, porque esse 
distanciamento que fica entre os serviços, é 
isso, de lá ela tem uma ideia, de que a gente 
não encaminha e daqui a gente de que eles 
não recebem. 

Desconhecimento dos 
serviços da “rede” 

Fragmentação do 
cuidado. 

É porque aqui a gente acordou que seria 
referência na hora da triagem, quem fizer a 
triagem automaticamente fica referência. No 
CAPS Vila é diferente. 

Processos de trabalho 
distintos entre os serviços. 

Diferentes formas de 
trabalho dos CAPS 
dentro da Rede 

Mas aí você precisa do material né, você 
precisa ter apoio. Só a seção pela seção e 
com a gente é uma forma, agora e os 
gestores, cadê o interesse? Tem muitas 
coisas que podem ser feitas. 

Falta de interesse da gestão 
nos provimentos dos recursos 
necessários. 

Papel da gestão. 



109 
 

Mas se vamos falar de rede, juntando o 
poder, eu acho que fica aqui o pensamento 
que às vezes por causa do poder a rede 
também não funciona. Não dentro do nosso 
serviço... Porque rede é compartilhar e 
quando você detém o poder você detém uma 
arrogância, detém um orgulho e você detém 
uma vaidade e tudo isso é solitário, porque 
quando você está com o orgulho e com a 
arrogância você está em cima olhando para 
os outros e você está olhando pra baixo, ali 
você está sozinho. 

Relações de poder podem 
inviabilizar o cuidado em 
rede. 
 

Formação de Rede 
prejudicada devido a 
relações de poder. 

Sim, porque as portas estão sempre 
fechadas e a cobrança continua. Então a 
rede não acontece, aí a gente tem que dar 
um jeito, resolver várias situações 

Com portas fechadas a rede 
não acontece. 

As portas de uma rede. 

[...] inserir, isso é lidar de uma forma diferente 
né, eu acho que esse é o nosso desafio, que 
tem que estar nos espaços de vida para 
construir isso, porque senão vira uma 
pressão de institucionalizar em CAPS né. 
Quando trazem para cá, quando condiciona 
tudo pra cá, e aí eu acho que esse é o maior 
problema junto com essas coisas de arte que 
diz né, porque se você fizer arte, sei lá, na 
rua, em outros espaços eu acho 
superpotente [...] 

A inserção social acontece 
fora do CAPS, em outros 
espaços, 
 

Reabilitação se faz no 
território. 

Ah eu já trabalhei, quando eu estava lá 
(CAPS III) eu tentei inseri-los no centro de 
convivência, a gente não conseguia, nós não 
conseguíamos fazer matrícula na escola, a 
gente sempre tinha uma questão assim, não 
tem vaga no momento, saindo assim 
discretamente. 

Restrição de acesso a demais 
políticas aos usuários da 
saúde mental. 

Estigma. 
 

{...} coisa que não existe fora daqui que você 
falou, que eu já falei, que todo mundo falou, 
a questão da Rede. Essa Rede a gente fala, 
fala, fala, a gente tenta fazer né, e volta pra 
cá e não consegue fazer esse trânsito na 
Rede. A gente tem Rede porque tem eu sou 
amiga da Valéria, eu sou amiga de não sei 
quem. (Psicóloga, Grupo 3) 

a rede tem sido feita no 
esforço pessoal. 

falta de 
institucionalidade da 
“Rede” 

{...} eu também cheguei a essa conclusão. 
De que era uma exigência grande, então a 
gente acabava mais tendo esse contato com 
vocês, "ah faltou, faltou tantas vezes, ah vai 
perder a vaga" e que não sei o que. Então a 
gente ficava nessa e não conseguia construir 
algo mais para além disso... Então a gente 
tem realmente um distanciamento muito 
maior, pensando claro que a SERP está na 
Rede, é da saúde mental e é parceiro bem 
próximo...a gente teve essa dificuldade, que 
a gente encontra também na Assistência. 

A falta de flexibilidade e 
excesso de exigências da 
SERP como ponto negativo e 
que impedia a construção de 
Rede. 

Lugar da SERP na 
Rede. 
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Para iniciar a discussão sobre rede devemos pensar para além dos processos de 

trabalho, enquanto relações e caminhos favorecidos a partir da existência de 

equipamentos de cuidado em saúde, e para além. Deleuze e Guattari no livro Mil 

platôs (FRANCO, 2006), nos apresenta o termo Rizomas, como subsídios para pensar 

a questão. Utilizam dessa figura botânica para se referir a sistemas abertos de 

conexão. Rizoma que simplificadamente é uma raiz (figura botânica), cresce 

horizontalmente e apresenta uma multiplicidade de movimentos, produzindo novas 

formas relacionais sobre as quais vai se construindo o meio social, onde cada qual 

está inserido. Podemos pensar em rede enquanto um dispositivo social com múltiplas 

raízes que se conectam. 

 

Assim, a rede rizomática propõe conexões entre todos os lados, que mudam 
de acordo com os novos acontecimentos em vez de ficarem presas a 
definições ou a modelos fechados. A construção de múltiplas entradas na 
rede de saúde mental faz com que o trabalhador e o usuário possam construir 
as suas conexões sustentados nas suas próprias ações, definidas pelo 
trabalho e pelas subjetividades. (CARVALHO e FRANCO, 2015, p. 864) 

 
 

Nesse sentido, de construção de entradas e conexões, para além dos equipamentos 

e processos de trabalho, é que se forja uma Rede. 

 

Enquanto a sua constituição, a RAPS foi instituída pela Portaria nº 3.088, de 23 de 

dezembro de 2011 e posteriormente modificada pela portaria 3588/2017 (já 

realizamos nossa crítica acima referente a essa modificação), com o objetivo de 

articular ações e serviços de saúde em diferentes níveis de complexidade, oferecer 

atenção psicossocial através do acolhimento, acompanhamento contínuo de forma a 

promover vínculos e garantir os direitos das pessoas com histórico de sofrimento 

psíquico.  

 

A partir dessa normativa, a Rede de Atenção Psicossocial é composta por ações e 

equipamentos, tais como: CAPS; os Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT); os 

Centros de Convivência e Cultura, as Unidade de Acolhimento (UA), e os leitos de 

atenção integral (em Hospitais Gerais, nos CAPS III). Para a concretização da RAPS 

uma importante estratégia é a articulação interfederativa, fortalecida pela criação dos 

Grupos Condutores, instâncias em que gestores se articulam buscando produzir 
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consensos em torno do plano de ação da RAPS, são dimensões fundamentais para 

consolidação da rede. (BRASIL, 2013).  

 

As articulações, seja a nível de gestão ou de base, na figura dos profissionais, são 

reconhecidas estratégias na busca do fortalecimento da RAPS, no entanto essa 

articulação, apontada pelos trabalhadores, se apresenta, no cenário encontrado, 

fragilizada e enfraquecida. A Rede só se constitui através dos encontros e a realidade 

vivenciada hoje, nos serviços de saúde mental do município estudado, se mostra 

desarticulada, enfraquecendo os profissionais e consequentemente o seu 

funcionamento enquanto rede de atenção e cuidado em saúde.   

 

A Rede toda né, a gente nem conhece os colegas dos outros CAPS, dos outros 
equipamentos. Não tem nenhuma iniciativa, nenhum seminário, por exemplo, 
de Reabilitação. E eu acho que às vezes ter a SERP dificulta essa visão de 
que não é só uma seção de Reabilitação Psicossocial que vai dar conta da 
reabilitação, precisava das outras ações né, principalmente da gestão mesmo, 
de estar articulando ações intersetoriais. (Psicóloga 1, Grupo 3) 

 

Segundo Franco (2006, p.461) “A norma impõe fortes amarras aos trabalhadores, que 

se vêem constrangidos no objetivo de produzir o cuidado.”. Em nossa pesquisa o que 

oportunizamos na fala dos trabalhadores, é que a norma está aprisionando os 

trabalhadores através da imposição de excesso de trabalho, impossibilitando a 

conexão com outros pontos importantes dessa rede. Nesse sentido o matriciamento 

é apontado por muitos profissionais como dispositivo de articulação com 

potencialidade de desafogar os atendimentos de dentro dos CAPS, uma vez que fará 

uma melhor distribuição dos usuários dentro da Rede, por nível de complexidade. No 

entanto, os profissionais denunciam que muitos dos equipamentos relatam 

desconhecer a existência do dispositivo de matriciamento, o que deixa evidenciado o 

distanciamento que os serviços, de diferentes níveis de complexidade, vivenciam no 

cotidiano real, embora o matriciamento esteja prescrito nas políticas públicas. 

Denunciando uma ruptura na comunicação dessa Rede, ou ainda um 

desconhecimento da política de cuidado do Município. 

 

O autor nos oferta a concepção de ruptura como potencialidade para abertura de 

novas linhas de fuga, que entendemos como necessária ao que os profissionais 

apontam como fragilidade devido a ações automatizadas cotidianas, que eles 
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denominaram de “apagar incêndios”; de formas pontuais ou urgentes, que 

sobrecarregam os serviços e impedem o acompanhamento e a continuidade do 

trabalho com usuários, por eles considerados, mais críticos.  

 

A mim me angustia bastante. Me dá uma insatisfação muito grande, que eu 
sinto que eu não estou conseguindo realizar o trabalho como eu gostaria, de 
acompanhar o usuário, às vezes eu vislumbro, eu faço o PTS. E ai a gente 
consegue? E ai é que eu acho o grande risco, quando a gente faz o PTS 
isolado do paciente, certo, você acaba tão automático, aquele poder do 
profissional de já construir. Você não tem tempo de parar e confrontar com o 
usuário; é isso que você quer? Como vamos caminhar? É tudo o que eu 
acredito. Mas vai me perguntar se eu consigo fazer hoje? Não consigo. 
(Psicóloga, Grupo 4) 
 

 

Outra situação que emergiu nos grupos realizados é a “cultura” que parece ter se   

instituído de que todos os atendimentos em saúde mental devem ser direcionados 

para dentro dos CAPS, mesmo que estejamos falando de adoecimentos mais leves, 

que utilizam o serviço apenas como ambulatório, superlotam as agendas de 

atendimento, afogando profissionais e os afastando de ações e práticas efetivas e de 

sucesso em reabilitação. 

 
E até hoje eles falam que não existe o matriciamento. Outro dia eu tava 
conversando com a Márcia, que é residente que tava aqui o ano passado, e 
que ela viu, que agora ela está no Equipamento X, e que ouviu da equipe de 
lá que o matriciamento não existe de jeito nenhum (Psicóloga 1, Grupo 3) 
 

 

A ausência da intersetorialidade e a falta de parcerias com outras secretarias também 

foram citados pelos profissionais como entrave para o desenvolvimento de ações 

diferenciadas com os usuários, ações que poderiam possibilitar, capacitação 

profissional, cursos de diversas modalidades, a inclusão em diversos setores do 

território permitindo assim o trânsito livre e a certeza do pertencimento. 

 

[...] eu fui ver uma pessoa que é minha referência, foi fazer inscrição em um 
curso de computação, aí ele foi com a mãe fazer a inscrição em um curso de 
computação, tinha competência para fazer esse curso, e aí disseram que ele 
ficou na lista de espera. Aí eu telefonei pra saber porque ele ficou na lista de 
espera e eu perguntei porquê. Porque tinha vaga, outras pessoas tinham 
conseguido. Aí eu telefonei para saber porque que ele não tinha entrado, aí a 
professora do curso falou assim: porque vocês da saúde mental não fazem um 
lugar para dar curso só para pessoas da saúde mental? É o que a sociedade 
enxerga que eles não vão ter capacidade para fazer. (Terapeuta Ocupacional, 
Grupo 3) 
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Entendemos então que o estigma ainda é entranhado na cultura, inclusive em alguns 

setores dentro da Prefeitura. Uma Rede fortalecida, bem articulada e com fortes 

conexões, teria essa potência de combater o preconceito, o estigma e promover a 

circulação, por parte dos usuários, nos territórios e nos eventos socialmente 

significativos do município que a eles são de direito, como cidadãos que são.  

 

Apesar dos pontos considerados negativos destacados pelos trabalhadores, que se 

sentem isolados e fragilizados, devido as dificuldades encontradas para o exercício 

do trabalho para com aqueles usuários que realmente necessitam de atenção, 

encontramos, em suas falas, saídas para lidar com essa ruptura nas conexões da 

rede, exatamente como em um rizoma, que ao romper-se, conecta-se com novas 

linhas de fuga. 

 

{...} coisa que não existe fora daqui que você falou, que eu já falei, que todo 
mundo falou, a questão da Rede. Essa Rede a gente fala, fala, fala, a gente 
tenta fazer né, e volta pra cá e não consegue fazer esse trânsito na Rede. A 
gente tem Rede porque tem, eu sou amiga da Valéria, eu sou amiga de não 
sei quem. (Psicóloga, Grupo 3) 
 

 
Para Merhy e Franco (2006), o trabalho em saúde é vivo em ato, o que significa que 

ele acontece no exato momento em que está sendo executado e tem a potência em 

ser autogovernável, passível de subverter a ordem instituída e abrir novas linhas de 

fuga em que ele possa se efetivar, mostrando sua potência criativa. Os trabalhadores 

da saúde operam nas suas relações outros fluxos de conexão com suas equipes, 

outras unidades de saúde e principalmente com os usuários, o trabalho em saúde é 

sempre realizado por um trabalhador coletivo, não existe um trabalhador de saúde 

que dê conta sozinho do mundo das necessidades da saúde. E é nessa rota de fuga 

que construiremos novas formas de agir e de resistir às imposições do instituído.  
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                                               “O erro na verdade, não é ter um certo ponto  
                                               de vista, mas absolutizá-lo e desconhecer  
                                               que, mesmo do acerto de seu ponto de vista 
                                               é possível que a razão ética nem sempre 
                                               esteja com ele.” Paulo Freire 
 
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

A reabilitação, assim como a SERP, surge concomitantemente ao processo de 

desinstitucionalização do manicômio Anchieta. Uma seção que nasce de dentro do 

manicômio, inovando na forma de cuidar em liberdade dos usuários em sofrimento 

psíquico – demonstrando para toda a comunidade nacional e internacional que era 

possível fazer diferente – e concebendo processos de trabalho e inclusão social, 

colocados em prática na busca da dignidade, re-conquistando a cidadania perdida 

dentro do enclausuramento, abrindo os portões para a vida em sociedade. Poder 

público, familiares e sociedade se associaram nesse caminho ético-político. Passados 

alguns anos em relação a essa época áurea e considerando a atualidade política e 

social do município e do país, o tema da Reabilitação Psicossocial merecia ser 

retomado e revisto.  

 

Ao iniciar nossa pesquisa, tínhamos o objetivo de problematizar as práticas e as 

concepções dos profissionais atuantes na RAPS envolvendo a reabilitação, com a 

clara intenção de problematizar modos de agir e pensar e criar conjugações  

 

O contexto em que ocorre a reabilitação psicossocial é polissêmico, como já dito 

anteriormente (PITTA, 1996, SARACENO, 2001, GUERRA, 2004), encontramos 

muitas teorias, por vezes contraditórias e uma prática deficitária, que ainda busca 

referencias nos quais se apoiar de maneira definida e segura.  

 

Em nossa pesquisa optamos pelo conceito de Reabilitação tal como definido por 

Saraceno e Ana Pitta. Utilizamos esses dois referenciais teóricos porque são os que 

mais se aproximam de nossas próprias ideias do que seria reabilitação e do que a 

reabilitação deveria ser, para que os usuários recuperem a dignidade e a cidadania 

perdidas. A partir de algumas proposições que tomamos como incentivo ás 

discussões, buscamos investigar em que medida os profissionais têm ou não 

concepções lhes servindo de modelo e se eles as seguem. 
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Tendo em vista a pluralidade de sujeitos envolvidos, o desafio está em encontrar 

possibilidades singulares a cada usuário, assim como, também é singular cada 

trabalhador envolvido nesse processo; nessa multiplicidade de singularidades a ética 

deve sobressair. 

 

Através da metodologia proposta, fomos identificando caminhos por onde a 

reabilitação psicossocial se desdobra, ou deveria. Com os grupos focais realizados 

nos CAPS, confirmamos nossa percepção inicial de uma copresença de múltiplas 

teorias e práticas dentro dos serviços. Identificamos a convivência de profissionais 

que associam a reabilitação à inserção laboral, aqueles que entendem que a 

reabilitação está relacionada ao aumento contratual do usuário e os que acreditam no 

trabalho protegido. 

 

A questão da reabilitação estudada nessa pesquisa transcendeu as práticas e 

concepções da reabilitação voltadas ao usuário. Ela se ligou também a questões mais 

amplas que se referem ao trabalho em saúde mental, incluindo a questão da 

satisfação no trabalho dos próprios profissionais e a falta de estrutura e insumos que 

freiam as ações e são geradoras de angustia e sentimento de impotência nos 

profissionais. Essa riqueza semântica relativa ao conceito teórico-prático de 

reabilitação e a potência que a discussão com os profissionais revelou mereceriam 

outros estudos, mas essa tarefa transcende os objetivos dessa pesquisa. 

Complementarmente, seria muito pertinente e heurístico que outros estudos 

abordassem a questão da reabilitação a partir das expectativas e da visão dos próprios 

usuários e de suas famílias.  

 

A análise da implicação trouxe muito de mim e do lugar que eu ocupo e de onde eu 

falo, minhas afetações e minhas concepções sobre o que é saúde mental. Entendendo 

que implicados estamos sempre, basta assumir uma postura ético-política de se 

colocar de lado certa arrogância acadêmica e se permitir desconstruir certezas, 

abrindo-se para possibilidades, para poder falar honestamente do nosso lugar. Intervir 

é uma forma de construir a si mesmo no momento da intervenção e isso aconteceu 

muito comigo durante todo esse processo de pesquisa, com certeza não sou mais 

quem eu era antes.  
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A análise da implicação nos ajudou a ter consciência do triplo papel assumido e 

entender que em alguns momentos essa multiplicidade foi uma potência para a 

pesquisa, mas também a fragilizou em outros momentos. Entendemos que essa 

análise não esgota todos os aspectos da implicação, devido ao forte vínculo 

institucional existente.  

 

 As análises das dinâmicas dos grupos nos mostraram que existe uma carência de 

trocas dentro da Rede, foi unanimidade em todos os grupos a necessidade de ampliar 

os espaços, como o oportunizado pelo grupo focal, para discussões, não apenas entre 

as equipes, mas também entre os equipamentos. Muito se falou em desinvestimento 

em Educação Permanente; falta de supervisão; sucateamento dos serviços, não 

apenas estruturais, mas também e principalmente, na quantidade de profissionais 

disponíveis em cada equipe, o que repercute na grande reclamação geral: a demanda 

excessiva de serviço dentro dos equipamentos. Todos esses temas surgidos 

claramente refletiram um momento a qual a Saúde Mental do município vinha 

vivenciando.  

 

O Papel da SERP amplamente debatido, se manteve em dois vieses: a reconhecida 

importância do serviço realizado pela SERP para os CAPS do município e 

consequentemente para os usuários e o questionamento da necessidade de se 

manter um equipamento específico para a reabilitação separado dos CAPS. Em geral 

os benefícios em manter o equipamento se sobrepuseram aos questionamentos. Os 

materiais produzidos nos grupos focais indicaram que essa questão mobiliza os 

profissionais, mas tem sido pouco abordada; não existe um contexto previsto para 

essa discussão, no entanto ela nos parece (sobretudo depois de ter finalizado essa 

pesquisa) como essencial. Pois a questão da reabilitação no sentido mais amplo é de 

certa maneira a própria especificidade do trabalho em saúde mental. 

 

A análise temática de conteúdo nos trouxe quatro temas/eixos vinculados à 

reabilitação, que foram sendo destacados nas falas dos profissionais: Cuidado, Rede, 

Equipe/Profissionais e, claro, Reabilitação. Trata-se de processos inter-relacionados 

que se retroalimentam. Os resultados apontaram que, para qualquer um dos quatro 

eixos analisados, os impactos das ações e escolhas dos profissionais, irão repercutir 

sempre nos usuários. 
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Os achados apontaram também que estacionamos no campo do assistencialismo e 

acabamos por negligenciar o verdadeiro sentido da reabilitação: o aumento do poder 

contratual dos usuários. As causas que levam a essa negligência são variadas, dentre 

elas identificou-se: a excessiva demanda de trabalho existente dentro dos CAPS; a 

ausência de tempo e de espaços destinados para a discussão de casos e 

problematização das práticas de trabalho, entre as equipes do mesmo serviço e de 

outros equipamentos de saúde mental, o que acaba empurrando os profissionais a 

um eterno fazer por fazer; desinvestimento do poder público, e ausência efetiva da 

Coordenadoria de Saúde Mental do município.  

 

Aqui devemos fazer uma contestação que, ao que parece, está começando a mudar 

a relação da Coordenadoria com os profissionais da RAPS e, muito provavelmente, 

iniciando um novo capítulo na história da saúde mental do município. Em 2017, houve 

uma mudança bastante significativa, nessa Coordenação. A pessoa que passou a 

ocupar o cargo, resgatou o Fórum de Saúde Mental, se aproximou, 

consideravelmente, dos equipamentos e dos profissionais e ampliou a comunicação 

entre trabalhadores e gestão. No entanto, por motivos de saúde acabou sendo 

afastada da Coordenadoria. No entanto, a pessoa que a substituiu parece seguir com 

o mesmo rigor ético-político na condução da gestão. 

 

A viabilização dos grupos focais, envolvendo profissionais de todos os equipamentos 

da RAPS voltado ao atendimento da população adulta: CAPS III, CAPS AD e da 

SERP, ao mesmo tempo que foi nosso grande desafio dentro desse trabalho, também 

se mostrou bastante enriquecedora. Comprovamos que é possível recuperar a 

potência criativa dos profissionais da RAPS através dos encontros, através da 

participação e da corresponsabilização de todos. Logramos alcançar 35 profissionais, 

que se mostraram abertos ao diálogo e à aproximação dos serviços buscando a 

ampliação dos contatos e uma ressignificação das práticas através do diálogo. As 

discussões produzidas nos grupos sugerem que quanto maior for o número de 

profissionais interessados e envolvidos na discussão melhor será para a integração 

dos serviços. 
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 Afinal, no que condiz à reabilitação, ela não se faz apenas na SERP, nem apenas 

nos CAPS. Como foi evidenciado nessa pesquisa, a reabilitação é um processo 

polissêmico que se desenvolve em diversas instancias e que não pode ficar restrito a 

um equipamento ou a um grupo de profissionais apenas. Equipamentos e 

profissionais da Raps, assim como outros equipamentos públicos a eles relacionados 

pela intersetorialidade, gestores e detentores dos poderes públicos, devem contribuir 

para que a reabilitação ocorra com mais sucesso. Em última instância, toda a 

sociedade está (ou deveria estar) envolvida com aceitação e a inserção de pessoas 

que sofrem de problemas psíquicos. 

 

Quando nos propusemos a enveredar pelo caminho da pesquisa para investigar sobre 

o tema da reabilitação, o grande fomentador foram as divergências de concepções e 

práticas encontradas dentro dos serviços. Essas divergências, consideradas pela 

pesquisadora como brutais, deram início a toda essa discussão. No entanto, os 

desdobramentos que a pesquisa nos apresentou mostraram a potência desse 

trabalho. Foram as atitudes dos trabalhadores que trouxeram a pesquisadora até aqui, 

foram também esses trabalhadores que se mostraram parceiros e abertos a reavaliar 

e repensar suas práticas. Foram eles que manifestaram a necessidade de ter mais 

momentos como os que foram oportunizados pelos grupos focais, que foram 

percebidos e avaliados como momentos em que puderam repensar as práticas, dividir 

com os colegas ações exitosas e fracassos. Ao que parece, os grupos focais 

propiciaram bons encontros que aumentaram a potência de agir dos profissionais 

envolvidos. Foi possível consolidar a rede em torno desse tema, indicando que é 

possível a re-construção de uma rede potente através dos encontros. 

 

Os grupos focais conseguiram mostrar que existem vários níveis em que se pode 

pensar em soluções para viabilizar a reabilitação psicossocial. Existem problemas que 

provém do que está prescrito nos termos da lei (que precisaria talvez ser reajustada), 

outros que provém da aplicação / viabilização da lei e da vontade e dos investimentos 

mobilizados pelos poderes públicos; e outros ainda provém da própria visão que os 

profissionais têm do trabalho de reabilitação e do potencial dos usuários.  

 

Talvez os profissionais não consigam ter acesso aos níveis governamentais e 

legislativos, mas como vimos durante os grupos focais, eles podem dispor de um 
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pouco de autonomia para discutir entre eles e juntos tomar decisões e realizar de 

deliberações. Uma prova desse fato é que a pesquisa conseguiu produzir um 

engajamento, acionar uma reflexão coletiva, e revelar algumas chaves de 

compreensão, como o insight de que uma parte da “responsabilidade” pelo fato que 

os CAPS não integrem a SERP na rede provém do modo como a própria SERP 

“propõe seus serviços” (hoje menos), limitando ou abrangendo a demanda e a oferta 

de reabilitação. O fato que durante um tempo a SERP selecionava os usuários, 

definindo quais ela aceita para a reabilitação e quais não, pressupõe a existência de 

um conceito restritivo do que é reabilitação e para que ela serve.  

 

A pesquisa pode evidenciar que para mudar essa concepção seria necessário, em 

primeiro lugar observar a distância entre o que é prescrito e o que é realizado; verificar 

quais são as condições reais de realização de projetos de reabilitação e quais são os 

obstáculos que eles enfrentam, para que um planejamento estratégico possa ser 

pensado. O trabalho aqui realizado foi uma tentativa teórico-prática de abordar essas 

questões e de esboçar alguns caminhos para soluciona-las.      

 

Seguindo uma exigência do mestrado profissional, construímos um produto que, de 

acordo com nossas expectativas, poderá fortalecer ainda mais as relações já 

estreitadas através dos grupos realizados. Devemos inscrever aqui uma mudança no 

produto inicialmente pensado; devido à repercussão positiva dos grupos focais dentro 

das equipes, pensamos inicialmente em propor um grande encontro para a devolutiva 

da pesquisa, e a partir desse encontro construir um documento coletivo que seria 

entregue a Coordenadoria de Saúde Mental solicitando a abertura de espaços para 

discussões coletivas dos profissionais.  

No entanto a mudança de coordenadoria, que repercutiu em uma mudança na postura 

ética: resgatou o Fórum dos trabalhadores da saúde mental do município; abriu o 

espaço de discussões que foi amplamente citado, enquanto necessidade, dentro dos 

grupos. Devido essa mudança de postura decidimos também alterar nosso produto, 

que na verdade já vinha sendo desenhado durante as discussões, enquanto 

necessidade posta pelos profissionais. 

 

Decidimos então, nessa nova etapa, reunir os 35 trabalhadores que participaram dos 

grupos focais para a apresentação dos resultados da pesquisa. Nessa ocasião, 
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apresentaremos o discurso do sujeito coletivo, construído a partir das falas 

significativas desses profissionais por ocasião dos grupos. Imaginamos assim 

aprofundar a discussão, provocar novas problematizações e, eventualmente, viabilizar 

algumas sínteses e projetos de ação conjunta. Planejamos também iniciar uma 

problematização sobre o lugar e o papel da SERP na RAPS, buscando construir uma 

nova relação pautada na corresponsabilização dos trabalhadores dos CAPS, do 

CAPS AD e da SERP, em torno da reabilitação dos usuários.  

 

Outra consequência de nossos esforços de articulação entre profissionais, que irá sem 

dúvida potencializar ainda mais os resultados dessa pesquisa, é que recebemos um 

convite, por parte da Coordenadoria de Saúde Mental do município, para apresenta-

la no Fórum Municipal de Saúde Mental, onde teremos a oportunidade de ampliar 

ainda mais a discussão sobre o tema da reabilitação. O percurso realizado nos fez 

entender que a elaboração de um novo pensar/fazer reabilitação na RAPS não se 

constrói apenas com o desenvolvimento de conceitos e teorias, mas também com a 

mobilização de afetos, trocas e bons encontros. E que essa mobilização não depende 

exclusivamente de poderes externos, mas que pode ser realizada a partir de iniciativas 

dos próprios profissionais, desde que haja adesão de colegas e apoio das chefias.  

 

As questões que abordamos nessa pesquisa são questões de fundo no que se refere 

ao trabalho em Saúde Mental, pois elas envolvem a conceitualização do que é doença 

mental e o que é Reabilitação, e em que medidas e em que áreas ela deve se 

expandir, essa complexidade envolve várias instancias da sociedade, incluindo os 

poderes públicos, muitas dessas instancias vão além desse trabalho. Entretanto, a 

mobilização dos profissionais e da rede, alcançada durante a realização da pesquisa 

proporcionou algumas pequenas mudanças, tanto na visão que os profissionais dos 

CAPS têm da SERP, que perceberam que eles também podem ter um papel mais 

ativo e aberto em relação a reabilitação. 

 

O convite da coordenação de apresentar o trabalho de pesquisa é uma prova que 

existe uma potência que se pode ser ativada e explorada a partir de iniciativas como 

foi a nossa. Esse convite indica que existe uma permeabilidade entre detentores do 

poder político e profissionais, e que essa iniciativa pode gerar frutos.  

 



121 
 

6 REFERÊNCIAS  
 
 

AMARANTE, Paulo. Loucos Pela Vida: a trajetória da reforma psiquiátrica no Brasil. / 
coordenado por Paulo Amarante. 8ª ed  Pg. 83 - Rio de Janeiro: Fiocruz, 2016. 
 
BARDIN, Laurence. Análise de Conteúdo. 3ª; ed. Lisboa, 2004.  
 
____________. Ministério da Saúde, 2002. Portaria n. 336 de 19 de fevereiro de 
2002. Diário Oficial da União. Brasília, DF, 1992. 
 
___________. Ministério da Saúde, 2011. Portaria n. 3088. Institui a Rede de 
Atenção Psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com 
necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do 
Sistema Único de Saúde (SUS). Disponível em: < 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt3088_23_12_ 2011_rep.html>. 
Acesso em 16 out 2015. 
 
________. Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990. Disponível em: 
http://conselho.saude.gov.br/legislacao/lei8080.htm  Acesso em: 22 out. 2015. 
 
________. Lei 10.216 de 06 de abril de 2001. Disponível em:   
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10216.htm Acesso em: 15 out. 
2015. 
 
________. Decreto 8.163 de 20 de dezembro de 2013. Institui o Programa Nacional 
de Apoio ao Cooperativismo e dá outras providências. Disponível em: 
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2013/decreto-8163-20-dezembro-2013-
777741-publicacaooriginal-142478-pe.html   Acesso em: 01 set. 2018. 
 
 
______. Curso de formação de facilitadores de educação permanente em saúde: 
unidade de aprendizagem – trabalho e relações na produção do cuidado em saúde. 
Ministério da Saúde/Fiocruz, 2005. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/curso_facilitadores_unidade_trabalho.pdf. 
Acesso em: 01 set. 2016. 
 
_________. Ministério da Saúde. Saúde Mental em Dados – 12, ano 10, nº 12. 
Informativo eletrônico. Brasília: outubro de 2015. Disponível em www.saude.gov.br e 
www.saude.gov.br/bvs/saudemental. Acesso em: 11 jun. 2018. 
 
__________. Política Nacional de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas. Ministério 
da Saúde, julho de 2018. Disponível em: http://portalms.saude.gov.br/saude-para-
voce/saude-mental/acoes-e-programas-saude-mental/rede-de-atencao-psicossocial-
raps Acesso em: 20 jun. 2018. 
 
BASAGLIA, Franco. A instituição negada: relatos de um hospital psiquiátrico. Rio de 
Janeiro: Edições Grall, 1985. 
 
 

http://conselho.saude.gov.br/legislacao/lei8080.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10216.htm
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2013/decreto-8163-20-dezembro-2013-777741-publicacaooriginal-142478-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2013/decreto-8163-20-dezembro-2013-777741-publicacaooriginal-142478-pe.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/curso_facilitadores_unidade_trabalho.pdf
http://portalms.saude.gov.br/saude-para-voce/saude-mental/acoes-e-programas-saude-mental/rede-de-atencao-psicossocial-raps
http://portalms.saude.gov.br/saude-para-voce/saude-mental/acoes-e-programas-saude-mental/rede-de-atencao-psicossocial-raps
http://portalms.saude.gov.br/saude-para-voce/saude-mental/acoes-e-programas-saude-mental/rede-de-atencao-psicossocial-raps


122 
 

BRANDALISE, Carmen Lúcia. Apoio à Atenção Básica de Saúde: Percurso da 
Pesquisa Intervenção. 99 f. Dissertação (Mestrado). – Universidade Federal de São 
Paulo – Campus Baixada Santista, 2014. Disponível em: 
http://www2.unifesp.br/centros/cedess/mestrado/baixada_santista_teses/015_bx_car
memlucia_tese.pdf Acesso em: 29 jan. 2017. 
 
BRAVO, Maria Ines Souza; MATOS, M. C. “Reforma sanitária e projeto ético-político 
do Serviço Social: elementos para o debate”. In: BRAVO, Maria Ines Souza. et al. 
(org) Saúde e Serviço Social. São Paulo: Cortez; Rio de Janeiro: FSS/UERJ, 2004. 
 
CARVALHO, Maria de Nasaré; FRANCO, Túlio. Cartografia dos caminhos de um 
usuário de serviços de saúde mental: produção de si e da cidade para 
desinstitucionalizar. Physis: Revista de Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, 25: 863-884, 
2015. 
 
CAPISTRANO FILHO, David. Da saúde e das cidades. São Paulo: Hucitec, 1995. 
 
CECCIM, Ricardo. Educação permanente em saúde: desafio ambicioso e 
necessário. Interface: comunicação, saúde, educação. V. 9, n. 16, p.161-167. 
Botucatu, 2005. 
  
COIMBRA, Cecília; NASCIMENTO, Maria Lívia. Análise de implicações: desafiando 
nossas práticas de saber/poder. In: GEISLER, Adriana; ABRAHÃO, Ana Lúcia; C. M. 
B. Coimbra (Orgs.). Subjetividades, violência e direitos humanos: produzindo novos 
dispositivos em saúde. p. 143-153. Niterói, RJ: EdUFF, 2008. 
 
 DELEUZE, Gilles Espinosa. Filosofia Prática. São Paulo: Escuta, 2002. 
 
DIAZ, Fernando S. Os Movimentos Sociais na Reforma Psiquiátrica: O “Novo” na 
História da Psiquiatria do Brasil. Tese (Doutorado). História da Ciência e da Saúde - 
Fiocruz. Disponível em https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/3983 Acesso em: 27 
jul. 2018. 
 
DOBIES, Daniel Vannucci; L'ABBATE, Solange. A resistência como analisador da 
saúde mental em Campinas (SP): contribuições da Análise Institucional. v. 40, n. 
110, p. 120-133. Rio de Janeiro, 2016. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-
11042016000300120&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 21 jul. 2018. 
 
 
FRANCO, Túlio. As redes na micropolítica do processo de trabalho em Saúde. In: 
PINHEIRO, R.; MATTOS, R.A. (Orgs.). Gestão em redes. p.459-73. Rio de Janeiro: 
LAPPIS-IMS/UERJ-Abrasco, 2006.  
 
FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. 17º. Ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.  
 
CAMPOS, Rosana Teresa Onocko; et AL. Gestão autônoma da medicação: guia de 
apaoio a moderadores. DSC/FCM/UNICAMP; AFLORE; DP/UFF; DPP/UFRGS, 
2014. Disponível em: http://www.fcm.unicamp.br/fcm/laboratorio-saude-coletiva-e-
saudemental-interfaces. Acessado em: ? 

http://www2.unifesp.br/centros/cedess/mestrado/baixada_santista_teses/015_bx_carmemlucia_tese.pdf
http://www2.unifesp.br/centros/cedess/mestrado/baixada_santista_teses/015_bx_carmemlucia_tese.pdf
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/3983
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-11042016000300120&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-11042016000300120&lng=en&nrm=iso
http://www.fcm.unicamp.br/fcm/laboratorio-saude-coletiva-e-saudemental-interfaces
http://www.fcm.unicamp.br/fcm/laboratorio-saude-coletiva-e-saudemental-interfaces


123 
 

GONDIM, Sônia Maria Guedes. Grupos focais como técnica de investigação 
qualitativa: desafios metodológicos. V. 12, n. 24, p. 149-161. Ribeirão Preto: Paidéia, 
2002.  
 
GONÇALES, Cintia Adriana Vieira; MACHADO, Ana Lúcia. As Tecnologias do 
Cuidado em Saúde Mental. Arq Med Hosp Fac Cienc Med Santa Casa São Paulo 
2013;58(3):146-50. Disponível em: 
http://www.fcmscsp.edu.br/images/Arquivos_medicos/2013/58_3/08-AA08.pdf 
Acesso em 28 jul. 2018. 
 
GUERRA, Andréa Maris Campos. Reabilitação psicossocial no campo da reforma psiquiátrica: 
uma reflexão sobre o controverso conceito e seus possíveis paradigmas. 7(2):83-96. Rev 
Latinoam Psicopat Fund. 2004. 
 
KINKER, Fernando Sfair. Fragmentos de uma sociedade emergente: a trajetória do 
Núcleo do Trabalho do Programa de Saúde Mental de Santos. Tese (Doutorado) – 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2011. Disponível em: 
https://sapientia.pucsp.br/bitstream/handle/3364/1/Fernando%20Sfair%20Kinker.pdf 
Acesso em: 22 abr. 2018. 
 
KINKER, Fernando Sfair. Trabalho como produção de vida. Rev. Ter. Ocup. Univ. , 
v. 8, n. 1, p. 42-48. São Paulo,1997. 
 
KINKER, Fernando Sfair. O lugar do hospital psiquiátrico na atualidade: da disciplina 
ao abandono. Rev Ter Ocup Univ ; 23(2):178-195. São Paulo. 2012. Disponível em: 
http://www.revistas.usp.br/rto/article/view/49067 Acesso em 20 jul. 2018. 
 
KINOSHITA, Roberto Tykanori. Saúde Mental e Antipsiquiatria em Santos: vinte 
anos depois. Cadernos Brasileiros de Saúde Mental. 2009. Disponível em: 
http://stat.intraducoes.incubadora.ufsc.br/index.php/cbsm/article/viewFile/1017/1144 
Acessado em: 16 abr. 2018. 
 
KINOSHITA, Roberto Tykanori. Contratualidade e Reabilitação Psicossocial. In: 
PITTA, Ana Maria Fernandes. (Coord.). Reabilitação Psicossocial no Brasil. p. 69-74. 
4a. Ed. São Paulo: Hucitec, 2016. 
 
MERHY, Emerson Elias. O desafio que a educação permanente tem em si: a 
pedagogia da implicação. 9(16):172-4. Interface: Comunic, Saúde, Educ. 2005. 
Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/icse/v9n16/v9n16a15.pdf. Acessado em: 22 
out. 2015. 
 
MERHY, Emerson E.; FRANCO, Túlio B. Trabalho em Saúde. In: ESCOLA 
POLITÉCNICA DE SAÚDE JOAQUIM VENÂNCIO (org.). Dicionário da Educação e 
Trabalho em Saúde. Pg. 276 – 82.  Rio de Janeiro: EPSJV, 2006. Disponível em: 
http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2014/setembro/23/Trabalho-em-
Saude-Merhy--Franco.pdf. Acesso em: 19 jul. 2018.      
 
MINAYO, Maria Cecilia de Souza. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa 
em saúde. São Paulo: Hucitec, 2014. 

http://www.fcmscsp.edu.br/images/Arquivos_medicos/2013/58_3/08-AA08.pdf
https://sapientia.pucsp.br/bitstream/handle/3364/1/Fernando%20Sfair%20Kinker.pdf
http://www.revistas.usp.br/rto/article/view/49067
http://stat.intraducoes.incubadora.ufsc.br/index.php/cbsm/article/viewFile/1017/1144
http://www.scielo.br/pdf/icse/v9n16/v9n16a15.pdf
http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2014/setembro/23/Trabalho-em-Saude-Merhy--Franco.pdf
http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2014/setembro/23/Trabalho-em-Saude-Merhy--Franco.pdf


124 
 

NARDI, Henrique Caetano; RAMMINGER, Tatiana. Modos de Subjetivação dos 
Trabalhadores de Saúde Mental em Tempos de reforma Psiquiátrica. PHYSIS: Ver. 
Saúde Coletiva, 17(2):265-287. Rio de Janeiro, 2007. Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/physis/v17n2/v17n2a04.pdf. Acesso em: 05 nov. 2016.  

NASCIMENTO, Maria Lívia do; COIMBRA, Cecília. Análise de implicações: 
desafiando nossas práticas de saber/poder. In: GEISLER, Adriana; ABRAHÃO, Ana 
Lúcia; COIMBRA, Cecília. (Org.). Subjetividade, violência e direitos humanos: 
produzindo novos dispositivos na formação em saúde. p. 143-153. Niterói, RJ: 
EDUFF, 2008. 
 
NICÁCIO, Maria Fernanda. Utopia da realidade: contribuições da 
desinstitucionalização para a invenção de serviços de saúde mental. Tese de 
Doutorado – Universidade Estadual de Campinas. Faculdade de Ciências Médicas. 
São Paulo, 2003. Disponível em: 
http://repositorio.unicamp.br/bitstream/REPOSIP/311999/1/Nicacio_MariaFernandad
eSilvio_D.pdf . Acesso em 10 jul. 2018. 

NICÁCIO, Maria Fernanda; KINKER, Fernando Sfair. O desafio de viver fora: 
construindo a cooperativa paratodos. In: CAMPOS, Florianita Coelho; HENRIQUES, 
Cláudio Maierovitch Pessanha (Orgs.). Contra à Maré a Beira Mar: a experiência do 
SUS em Santos. P.167-177. São Paulo: Página Aberta; 1996. 

PAULON, Simone. A análise de implicação como ferramenta na pesquisa-
intervenção. Psicologia & Sociedade. Porto Alegre, v.17, n.3, p. 18-25, set.-dez. 
2005. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/psoc/v17n3/a03v17n3.pdf . Acesso 
em: 11 set. 2016. 

PELBART, Peter Pál. Manicômio mental: a outra face da clasura. In: Saúde Loucura 
2. São Paulo: Ed.Hucitec, 1990. Disponível em: 
https://pt.scribd.com/document/114158557/Pelbart-Peter-Pal-Manicomio-Mental-a-
outra-face-da-clausura-SaudeLoucura-2. Acesso em: 22 abr.2018. 

PEZZATO, Luciane Maria . Encontros, instituições e sujeitos em análise: a alta 
pactuada em saúde bucal. 2009. Tese (Doutorado em Saúde Coletiva) - Faculdade 
de Ciências Médicas, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2009. 
Disponível em: 
http://repositorio.unicamp.br/bitstream/REPOSIP/312120/1/Pezzato_LucianeMaria_D
.pdf . Acesso em: 28 jul. 2018.   

PEZZATO, Luciane Maria; L'ABBATE, Solange. O uso de diários como ferramenta 
de intervenção da Análise Institucional: potencializando reflexões no cotidiano da 
Saúde Bucal Coletiva. Physis, Rio de Janeiro, v. 21, n. 4, p. 1297-1314,  Dec.  2011 
.   Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-
73312011000400008&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 11 set. 2016.  

PEZZATO, Luciane Maria.;. Pesquisa-ação e pesquisa--intervenção: aproximações, 
distanciamentos e conjugações. In: L'ABBATE, Solange; PEZZATO, Luciane Maria, 
organizadores. Análise institucional e saúde coletiva. São Paulo: Hucitec; 2013. 

http://www.scielo.br/pdf/physis/v17n2/v17n2a04.pdf
https://pt.scribd.com/document/114158557/Pelbart-Peter-Pal-Manicomio-Mental-a-outra-face-da-clausura-SaudeLoucura-2
https://pt.scribd.com/document/114158557/Pelbart-Peter-Pal-Manicomio-Mental-a-outra-face-da-clausura-SaudeLoucura-2


125 
 

PITTA, Ana Maria Fernandes. Um balanço da reforma psiquiátrica brasileira: 
instituições, atores e políticas. 16(12):4579-4589. Cien Saude Colet, 2011. 
Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/csc/v16n12/02. Acesso em: 27 jul. 2018. 

PITTA, Ana Maria Fernandes. O que é Reabilitação Psicossocial no Brasil, Hoje? In: 
______. Reabilitação Psicossocial no Brasil. . p. 28-36. 4.ed. São Paulo: Hucitec, 
2016.  
 
ROMAGNOLI, Roberta Carvalho. O conceito de implicação e a pesquisa-intervenção 
institucionalista. Psicol. Soc.,Belo Horizonte, v. 26, n.1, p. 44-52, abr. 2014 . 
Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
71822014000100006&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 28 jul. 2018. 
 
ROCHA, Marisa Lopes da. Psicologia e as práticas institucionais: A pesquisa-
intervenção em movimento. Psico. Porto Alegre: PUCRJ, v. 37, n. 2, p. 169-174, 
maio-ago. 2006. Disponível em: 
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/revistapsico/article/view/1431 Acesso 
em: 11 set. 2016. 
 
ROSSI, André; PASSOS, Eduardo. Análise institucional: revisão conceitual e 
nuances da pesquisa-intervenção no Brasil. Rev. Epos, Rio de Janeiro, v. 5, n. 1, p. 
156-181, jun. 2014. Disponível em 
<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S217800X20140001000
09&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em 04 abr. 2018. 

 
SANTOS (Cidade). Lei Complementar nº 667, de 29 dezembro de 2009. Dispõe 
sobre as competências da SERP e dá outras providências. Prefeitura Municipal de 
Santos, 2018. P. 115. Disponível em: 
http://www.camarasantos.sp.gov.br/publico/include/download.php?file=1316 Acesso 
em: 27 jul. 2018. 
 
SANTOS (Cidade). Portal da Transparência. Outubro e novembro 2017. Disponível 
em: http://www.santos.sp.gov.br/?q=content/transparencia-cargos-salarios Acesso 
em: out. 2017. 
 
SARACENO, Benedetto. Reabilitação Psicossocial: uma estratégia para a passagem 
do milênio. In: Pitta, A.M.F. (Coord.). Reabilitação Psicossocial no Brasil. 4.ed. . p. 
19-26. São Paulo: Hucitec, 2016. 
 
SARACENO, B Benedetto. Libertando identidades: da reabilitação psicossocial à 
cidadania possível. Rio de Janeiro: Instituto Franco Basaglia/Te Cora; 2 ed. 2001.  
 
SOUZA, Luciana Gomes. Equipes de Saúde: Uma Proposta para Gestores: São 
José dos Campos: FAAP, 2010. 76 f. Tese ( Pós Graduação Latu-Sensu) 13ª Turma 
do Curso de Pós Graduação Latu-Sensu em Administração de Recursos Humanos, 
Fundação Armando Alvarez Penteado, São José dos Campos, 2010. Disponível em: 
http://www.saude.mt.gov.br/upload/documento/104/equipes-de-saude-mental-uma-
proposta-para-gestores-[104-230810-SES-MT].pdf  Acesso em: 18 out. 2015.  
 

http://www.scielo.br/pdf/csc/v16n12/02
http://www.camarasantos.sp.gov.br/publico/include/download.php?file=1316
http://www.santos.sp.gov.br/?q=content/transparencia-cargos-salarios
http://www.saude.mt.gov.br/upload/documento/104/equipes-de-saude-mental-uma-proposta-para-gestores-%5B104-230810-SES-MT%5D.pdf
http://www.saude.mt.gov.br/upload/documento/104/equipes-de-saude-mental-uma-proposta-para-gestores-%5B104-230810-SES-MT%5D.pdf


126 
 

TRAD, Leny A. Bomfim. Grupos focais: conceitos, procedimentos e reflexões 
baseadas em experiências com o uso da técnica em pesquisas de saúde. Physis, v. 
19, n. 3, p. 777-796. Rio de Janeiro, 2009. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-
73312009000300013&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 27 jul. 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



127 
 

APÊNDICE I - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 
ESCLARECIDO 
 

Você está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar da pesquisa: A direta 

relação entre a concepção de loucura, dos profissionais da saúde, e as práticas em 

Reabilitação Psicossocial 

 

A JUSTIFICATIVA, OS OBJETIVOS E OS PROCEDIMENTOS: O motivo que nos 

leva a estudar o assunto é a observação de diferentes concepções de loucura, entre 

a equipe de trabalho e as equipes dos CAPS, os quais os usuários da seção que 

trabalho são oriundos, essas divergências implicam em diferentes tipos de 

intervenções, manejo e na forma de pensar e praticar a Reabilitação dos usuários, a 

pesquisa se justifica para uma melhor competência no manejo terapêutico e nas 

práticas em Reabilitação Psicossocial, assim como,  melhor qualidade das relações 

entre os trabalhadores, uma vez que as diferentes concepções são fonte de 

constantes conflitos entre a equipe, justifica-se o interesse por levantar a visão dos 

profissionais para com seus julgamentos e crenças sobre a loucura e consequentes 

práticas em Reabilitação Psicossocial. O objetivo desse projeto é Identificar e 

Problematizar a concepção que os profissionais da saúde mental têm sobre a loucura 

e a direta implicação nas práticas de Reabilitação Psicossocial. O procedimento de 

coleta de dados será através de grupo focal e o diário da pesquisadora, através de 

equipamento de gravação de voz e com roteiro pré-estabelecido (anexo II), com dia e 

horário a combinar.  

 

GARANTIA DE ESCLARECIMENTO, LIBERDADE DE RECUSA E GARANTIA DE 

SIGILO: Você será esclarecido(a) sobre a pesquisa em qualquer aspecto que desejar. 

Você é livre para recusar-se a participar, retirar seu consentimento ou interromper a 

participação a qualquer momento. A sua participação é voluntária e a recusa em 

participar não irá acarretar qualquer penalidade ou perda de benefícios. 

O(s) pesquisador(es) irá(ão) tratar a sua identidade com padrões profissionais de 

sigilo. Os resultados da pesquisa serão enviados para você e permanecerão 

confidenciais. Seu nome ou o material que indique a sua participação não será 

liberado sem a sua permissão. Você não será identificado(a) em nenhuma publicação 

que possa resultar deste estudo. Uma cópia deste consentimento informado será 
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arquivada no Curso Mestrado Profissional da Faculdade de Saúde Pública da 

Universidade de São Paulo e outra será fornecida a você.  

CUSTOS DA PARTICIPAÇÃO, RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO POR 

EVENTUAIS DANOS: A participação no estudo não acarretará custos para você e 

não será disponível nenhuma compensação financeira adicional, não haverá gastos 

com transporte uma vez que a pesquisadora irá até o local onde o participante indicar 

para a realização da entrevista. 

Eu, _______________________________________ fui informada (o) dos objetivos 

da pesquisa acima de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que 

em qualquer momento poderei solicitar novas informações e motivar minha decisão 

se assim o desejar. O(a) professor(a) orientador(a) Laura Camara Lima e o(a) 

professor(a) coorientador(a) Luciana Togni de Lima e Silva Surjus certificaram-me de 

que todos os dados desta pesquisa serão confidenciais.  

Também sei que caso existam gastos adicionais, estes serão absorvidos pelo 

orçamento da pesquisa. Em caso de dúvidas poderei chamar a estudante Valéria 

Nancy de Freitas o(a) professor(a) orientador(a) Laura Camara Lima ou o(a) 

professor(a) coorientador(a) Luciana Togni de Lima e Silva Surjus no telefone (__) 

____ ____ ou o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Saúde Pública da 

Universidade de São Paulo, sito à Av. Dr. Arnaldo, 715, Cerqueira César – São Paulo, 

SP.  

 

Declaro que concordo em participar desse estudo. Recebi uma cópia deste termo de 

consentimento livre e esclarecido e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as 

minhas dúvidas. 

 

Nome  Assinatura do Participante Data 

Nome  Assinatura do Pesquisador Data 

Nome  Assinatura da Testemunha Data 
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APÊNDICE II – QUESTIONÁRIO 
 

Segue abaixo questionário que será utilizado como disparador para o grupo focal. 

 

Dados Pessoais: 

● Idade 

● Escolaridade 

● Graduação (caso tenha curso superior) 

● Tempo de Graduado 

● Pós-Graduação 

● Cargo na Prefeitura 

● Tempo de trabalho em Saúde Mental 

 

Questionário 

● Para você a Reabilitação Psicossocial diz respeito a quais áreas da vida do 

usuário? Dê alguns exemplos. 

● Como você associa a concepção de loucura por parte dos profissionais, e as 

práticas em Reabilitação? 

● De acordo com a resposta acima, como você identifica que sua seção está 

realizando às práticas em Reabilitação? 

● Em qual tipo de equipe de saúde você acredita que faz parte: Multidisciplinar, 

Interdisciplinar ou Transdisciplinar? 

● Em relação ao poder técnico e a detenção do saber, como você identifica que 

ambos tem sido utilizado por você? E pela sua equipe? 

● Levando em consideração que município viabiliza uma seção específica para 

a Reabilitação Psicossocial, como você considera que essa prática deva 

acontecer? 

● Qual futuro prevê para os usuários da Saúde Mental em nosso município? 
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APÊNDICE III – CARTA CONVITE 
 

Prezado colega da PMS/Saúde Mental, sou a psicóloga Valéria Nancy de Freitas, 

atualmente lotada na SERP (Seção de Reabilitação Psicossocial), estou 

desenvolvendo um projeto de Mestrado Profissional em Ciências da Saúde, 

“Reabilitação Psicossocial: concepção e práticas na construção de uma rede 

possível”, e gostaria convidá-lo/a para fazer parte desse trabalho. 

 

O motivo que me leva a estudar o assunto é a observação de diferentes concepções 

de loucura, entre a equipe de trabalho e as equipes dos CAPS, os quais os usuários 

da seção que trabalho são oriundos, essas divergências implicam em diferentes tipos 

de intervenções, manejo e na forma de pensar e praticar a Reabilitação dos usuários. 

A pesquisa se justifica para uma melhor competência no manejo terapêutico e nas 

práticas em Reabilitação Psicossocial, assim como, melhor qualidade das relações 

entre os trabalhadores, uma vez que as diferentes concepções são fonte de 

constantes conflitos entre a equipe. O objetivo desse trabalho é problematizar 

concepção e práticas em Reabilitação Psicossocial, dos profissionais da saúde 

mental, e potencializar a produção de um novo pensar/fazer Reabilitação. O 

procedimento de coleta de dados será através de grupo focal a ser realizada 

diretamente pela pesquisadora com os voluntários da pesquisa através de 

equipamento de gravação de voz com roteiro pré-estabelecido. 

 

Desde já agradeço a atenção dispensada. 

 

Valéria Nancy de Freitas 
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APÊNDICE IV – PRODUTO: Bons Encontros 
 

 
Mestranda: Valéria Nancy de Freitas 
Orientadora: Laura Camara Lima 
Coorientadora: Luciana Togni de Lima e Silva Surjus 
Nome do Projeto: Bons Encontros 
Data e Horário: a combinar com os participantes 
Público:  35 trabalhares que participaram da pesquisa 

 
 

O presente produto é fruto de pesquisa realizada na Rede de Atenção Psicossocial 

(RAPS) de um município da Baixada Santista, desenvolvida para o Mestrado 

Profissional em Ensino em Ciências da Saúde. O produto é pensado para ser uma 

articulação teórico-prática que apresenta uma potência de transformação no universo 

estudado: profissionais da RAPS que trabalham nos cinco Centros de Atenção 

Psicossocial (CAPS) de referência territorial para adultos, no CAPS de referência para 

problemas relacionados ao uso de Álcool e outras Drogas (CAPS ad) e na Seção de 

Reabilitação Psicossocial (SERP). Como prerrogativa do mestrado profissional 

desenvolvemos um plano de ação para validar os resultados encontrados, e, ainda, 

pretende-se, criar condições para encontros e devires, provocando transformações 

através de novas reflexões, desnaturalizando saberes e desestabilizando lugares 

confortáveis; de forma a abrir espaço para o novo, novas maneiras de fazer, novos 

encontros e novas articulações e aproximações. 

 

A pesquisa teve como objetivo: problematizar as concepções e práticas dos 

trabalhadores da RAPS, no contexto da reabilitação psicossocial. Esteve diretamente 

articulada com sua metodologia; ocorreu dentro dos seis CAPS de referência territorial 

para adultos do município estudado, sempre com a participação de um profissional da 

SERP, e teve como objeto a problematização do conceito reabilitação e a reflexão 

sobre o papel da SERP na RAPS; a SERP se constitui um equipamento da RAPS que 

se responsabiliza diretamente pelo desenvolvimento das ações de reabilitação 

psicossocial em corresponsabilidade com os CAPS do município.  
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A transformação pode ser criativa, cheia de potência inventiva, como a 
própria vida. Ao invés de nos sentirmos esmagados pelo peso “das coisas 
que são como são”, podemos resgatar nossa capacidade de ação e encarar 
as organizações como estruturas vivas, que podem ser do modo como os 
usuários necessitam que sejam. Organizações vivas em que os trabalhadores 
sejam incentivados a estar como um coletivo organizado, motivado e 
responsável. Brasil e FIOCRUZ (2005, p.81) 

 

 A pesquisa oportunizou a identificação da necessidade de estreitar as conexões da 

RAPS, tal como ela é prevista pelas políticas públicas, rede essa, que segundo os 

dados obtidos com a pesquisa, encontra-se enfraquecida e com frágeis conexões. 

Para além disso, os resultados apontaram a necessidade de aprofundar a discussão 

junto aos profissionais da RAPS, provocar uma ressignificação coletiva das práticas e 

concepções que envolva todos os profissionais, e problematize o lugar da SERP 

nesse contexto. Potencializando a construção de uma rede possível através da 

participação e corresponsabilização de todos. 

 

Objetivos: 

 

• Partilhar os resultados e as discussões com os participantes 

• Promover estreitamento dos laços entre os profissionais da Rede 

• Provocar uma ressignificação coletiva das práticas e concepções em 

reabilitação  

• Ressignificar o lugar da SERP dentro da RAPS, considerando o contexto da 

Reabilitação 

 

Método: 

 

Foram convidados a participar de grupos focais, profissionais da RAPS que trabalham 

nos cinco CAPS de referência territorial para adultos, no CAPS ad e na SERP. Como 

a SERP recebe usuários desses seis equipamentos, foi proposto que a cada grupo 

focal, realizado em cada CAPS, estivesse presente um profissional da seção de 

reabilitação, viabilizando o contato e a aproximação entre trabalhadores. 

 

A partir de leituras sistemáticas das transcrições dos seis grupos e o agrupamento em 

categorias semânticas gerais, fomos identificando discursos que se complementavam 

e se apresentavam enquanto um coletivo falado, como se fosse uma única voz. O 
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Discurso Coletivo do Sujeito (DSC) é uma forma de metodologicamente resgatar e 

apresentar as Representações Sociais (RS) obtidas através de uma pesquisa 

empírica; as Representações Socias estão relacionadas com o senso comum, 

presente sempre que emitimos uma opinião, posicionamento ou postura em nossa 

vida cotidiana.  

 
Assim, metodologicamente, as RS podem ser entendidas como sínteses 
próximas da empiria, reconhecíveis, sem dificuldades maiores, pelo senso 
comum como “coisas suas”, como conhecimentos familiares. (LEFEVRE; 
LEFEVRE, 2014, p. 503) 
 
 

Nossa pesquisa oportunizou a construção de uma história coletiva, o DSC, que reflete 

códigos socialmente compartilhados, a devolutiva para os profissionais na forma de 

DSC tem como objetivo servir como um “espelho psicanalítico” do grupo a qual será 

apresentado, buscando, assim, a possibilidade de abertura para novas configurações 

nas práticas e concepções acerca da Reabilitação Psicossocial. 

 

Assim, a partir desta identificação, o DSC pode funcionar como “espelho 
psicanalítico” do pensamento de coletividades e grupos, o que faz dele 
instrumento útil para intervenções em que se busque despertar consciências 
coletivas e/ou ensejar diálogos com posturas ou opiniões distintas. 
(LEFEVRE; LEFEVRE, p. 505) 

 

No contexto dessa pesquisa, o produto vem a ser, simultaneamente: uma síntese dos 

resultados e um potente dispositivo de intervenção no meio estudado. Seguindo a 

linha da Educação Permanente, obedecendo e corroborando com o tema da pesquisa, 

que se propõe a construção de uma rede possível e aproveitando a orientação da 

Coordenadoria de Formação (COFORM) do município estudado de que a devolutiva 

dos resultados fosse coletiva, abrangendo assim todo os trabalhadores participantes 

em um único encontro, decidimos realizar esse encontro coletivo para a devolutiva da 

pesquisa, aproveitando o momento para ampliar a problematização sobre nossas 

práticas e concepções acerca da reabilitação; através de dinâmicas onde 

apresentaremos uma sistematização, que construímos, através do que foi trazido 

pelos profissionais durante os grupos focais, sob forma de discurso coletivo do sujeito. 

O texto produzido será usado como suporte para incentivar as trocas e o debate no 

encontro de devolutiva dos resultados para a rede.  
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Devemos inscrever aqui uma mudança no produto inicialmente pensado; devido à 

repercussão positiva dos grupos focais dentro das equipes, pensamos inicialmente 

em propor um grande encontro para a devolutiva da pesquisa, e a partir desse 

encontro construir um documento coletivo que seria entregue a Coordenadoria de 

Saúde Mental solicitando a abertura de espaços para discussões coletivas dos 

profissionais. No entanto a mudança de coordenadoria, que repercutiu em uma 

mudança na postura ética: resgatou o Fórum dos trabalhadores da saúde mental do 

município; abriu o espaço de discussões que foi amplamente citado, enquanto 

necessidade, dentro dos grupos. Devido essa mudança de postura decidimos também 

alterar nosso produto, que na verdade já vinha sendo desenhado durante as 

discussões, enquanto necessidade posta pelos profissionais. 

 

O encontro terá, então, como objetivo, além da apresentação dos resultados, 

aprofundar o estreitamento entre os profissionais da RAPS e buscar construir uma 

corresponsabilização coletiva acerca da temática da Reabilitação e uma 

ressignificação do lugar da SERP dentro da RAPS.  

 

Potencializando ainda mais nossos esforços e os resultados da pesquisa, recebemos 

um convite, por parte da Coordenadoria de Saúde Mental do município, para 

apresenta-la no Fórum Municipal de Saúde Mental, onde teremos a oportunidade de 

ampliar ainda mais a discussão sobre o tema da reabilitação.  

 

Resultados Esperados: 

 

 Espera-se que o encontro reúna e congregue profissionais que nunca têm a 

oportunidade de se encontrarem e que possa ser um veículo potente para provocar 

novas discussões sobre o lugar da SERP na RAPS e construa um novo modo de 

relacionamento entre os serviços a partir da corresponsabilização de todos 

profissionais. 

 

Além da riqueza das trocas de experiência, o objetivo desse encontro é proporcionar 

aos profissionais a oportunidade de problematizar o que está instituído, perceber o 

que se está instituindo, e sobretudo, fortalecer o vínculo entre os profissionais dos 

diversos equipamentos da rede e aproximar os serviços. Acredita-se que o 
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agenciamento do encontro e as trocas entre profissionais terão efeito formativo (no 

sentido da Educação Permanente), proporcionando oportunidades para elaboração 

da prática e construção de uma praxis, que influenciará diretamente e positivamente 

o processo de cuidado para com os usuários. 

 

Discurso Coletivo do Sujeito 

 

Mas o que eu estou dizendo é isso assim. Como que a gente pode pensar a loucura 

nessa loucura que a gente vive? Que é cuidar da recepção, é ver se o colchão está 

funcionando, é o menino que está chorando querendo falar com a mãe (aponta para 

a porta onde está o usuário que interrompeu o grupo por algumas vezes), a medicação 

que faltou. 

 

É que pensar a reabilitação é pensar em projeto, a gente não tem como pensar em 

projeto, a gente só faz. Só cumprir tarefa. 

 

Então é isso. Então é o que? Não é nada, é limpar merda, não dá para sentar e discutir 

um caso e pegar o caso de fio a pavio para acompanhar, a gente pode até sentar para 

discutir. Tem uma funcionária aqui que ela fala que existem dois NAPS aqui, o NAPS 

de cima e o NAPS de baixo, o NAPS de cima é o que fala que vai fazer e o debaixo é 

a realidade, não faz mais...Quando a gente chega lá, a gente não, quando a gente 

desce a escada a gente já não lembra mais o que ficou de fazer aqui, porque a 

demanda não deixa pensar. 

 

É angustiante né, de certa forma é como ela falou, como pensar a reabilitação? Porque 

fica quase em segundo plano, porque vocês têm tanta demanda né, de certa forma 

também apagar incêndio ou limpar merda, que é difícil vocês conseguirem pensar 

nisso né. 

 

A rede toda né, a gente nem conhece os colegas dos outros CAPS, dos outros 

equipamentos. Não tem nenhuma iniciativa, nenhum seminário, por exemplo de 

Reabilitação. E eu acho que às vezes ter a SERP dificulta essa visão de que não é só 

uma seção de Reabilitação Psicossocial que vai dar conta da reabilitação, precisava 
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das outras ações né, principalmente da gestão mesmo de estar disparando ações 

intersetoriais 

 

Mas essas separações, como a SERP ficam mais distanciadas hoje em dia, mas 

essas separações também ocorrem dentro do próprio serviço, a gente está 

distanciada às vezes e tá junto. Aquele casal que não dorme mais junto, não se ama 

mais, mas tá junto. 

 

Estamos pressupondo que a gente não faz reabilitação psicossocial e lá é o momento? 

Ou teria que ser um serviço separado, ou seria um momento depois de um início de 

um tratamento aqui? Como você estava perguntando, se foi bem no começo que 

começou, assim, hoje acho que era para se repensar. Então eu não tenho resposta 

não, mas acho que eu não sei se... 

 

Do paciente, do usuário estar sempre dentro do NAPS, e o serviço que a SERP 

oferece, pra mim enquanto profissional, é de suma importância. Eu acho que esse 

serviço, esse tipo de ida do usuário aqui do NAPS estar indo para a SERP, ela traz 

toda uma gama de tudo isso que a gente falou, é o resgate mesmo da cidadania, da 

pessoa se empoderar e falar, poxa eu sou igual aquela pessoa que está lá no mercado 

de trabalho, eu tenho condição... 

 

A concepção que a pessoa tem da loucura tem tudo a ver do que a pessoa vai pensar 

da reabilitação psicossocial, dependendo da visão da pessoa ela não vai nem chegar 

perto de pensar em reabilitação, depende muito de como a pessoa entende aquela 

pessoa que está na frente dela, aquele jeito que ela se organiza, está totalmente ligado 

do que você vai pensar para ela né, para tentar reabilitar. 

 

Eu acho que é a doença mental, a longo prazo ela é incapacitante.  
 
Ah eu acho que é generalizar muito né. Isso não dá pra dizer né. Acho que a gente 

trabalha ao contrário disso o tempo inteiro, a gente quer acreditar que não né, senão 

a gente não trabalha. 
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E se a gente não tomar cuidado, não rever as práticas, a gente acaba sendo cúmplice 

de uma prática que a gente não acredita.  

 

Por outro lado, se não tivesse aberto esse espaço cada um iria estar na sua loucura 

de final de plantão e a gente não ia se comprometer em trocar e falar, como que foi 

ontem... Eu acho que aí é a possibilidade da gente se fortalecer mesmo né. 

 

E como a gente potencializa espaços como esse aqui? Ampliar isso, eu acho que é 

uma meta que a gente tem que pensar com os colegas. 

 

Eu acho que temos que buscar uma coisa parecida agora, não sei como né, mas eu 

acho que é isso. Como a gente vai construir algo a partir da gente também, incluído 

nessa transformação, não é que a gente vai fazer para, mas como que a gente vai 

fazer juntos? 

 

Porque meu, olha quanta coisa boa de estar com os colegas da SERP, se fortalecer, 

imagina com os outros. De pensar e trabalhar isso de alguma forma.  

A gente tutelou porque a gente é tutelada também né, a gente reproduz. A gente 

também precisa de uma reabilitação. 
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