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Produto Técnico 
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 
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desenvolvimento das ações de reabilitação psicossocial em corresponsabilidade 

com os CAPS do município.  

 

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 
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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 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 
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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.  

 

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.  
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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 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, 
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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 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... 

 



7 
 

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. 

 

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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