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Há mais de três décadas a Reforma Psiquiátrica brasileira, em consonância com a
Reforma Sanitária, vem nos permitindo constatar que a luta pela desinstitucionalização da
“loucura” não se faz somente pela “derrubada dos muros” do hospital psiquiátrico, mas também
pela luta por “derrubar os muros” da institucionalização que submete a todos nós. A criação de
dispositivos extra-hospitalares é um grande avanço nesse processo. No entanto, por si só, estes
dispositivos não garantem o desenvolvimento de uma práxis voltada para a atenção integral da
saúde. Mais do que a criação de dispositivos e programas, precisamos produzir uma lógica de
trabalho que se operacionaliza em rede, perpassando os diversos dispositivos de atenção à
saúde, mobilizados por uma práxis psicossocial.
A proposta deste simpósio é dialogar e discutir a perspectiva do trabalho no contexto da
estruturação de dispositivos da Política Nacional de Saúde Mental para avaliá-lo em suas
múltiplas dimensões e dar visibilidade aos trabalhadores enquanto sujeitos co-responsáveis e
produtores de saúde.
Daí a necessidade de analisar, a partir de diferentes inserções das pesquisadoras, como
o trabalho cotidiano tem sido produzido na lógica da atenção psicossocial, bem como perceber
suas limitações e desafios. Para tanto, apresentamos pesquisas que enfocam três âmbitos
distintos da Rede de Atenção à Saúde. O primeiro trabalho foi desenvolvido no âmbito da
Atenção Básica, junto a uma equipe de Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF). O
segundo, foi desenvolvido no âmbito da Atenção Ambulatorial Especializada, junto a um
Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). O terceiro, se desenvolveu junto aos usuários de saúde
mental, no âmbito da reinserção social, entendendo o trabalho produtivo como uma estratégia
emancipatória.
Esta discussão se faz relevante, pois um dos maiores desafios é como operacionalizar as
teorizações e avanços já enunciados nas leis e portarias. Isto se faz mediante o trabalho de atores
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concretos que, no seu cotidiano, enfrentam as agruras de trazer para o plano concreto as
diretrizes das políticas, para construir processos de trabalho que reflitam tais anelos.
Com esta prerrogativa já depara-se de imediato com trabalhadores dentro desta roda dos
serviços restringidos em seus direitos como trabalhadores. Direito a um trabalho digno.
Trabalho digno definido como condições de trabalho propiciadoras de saúde, de
reconhecimento e valorização, de moral e realização, de respeito e solidariedade, de educação
para o trabalho e educação, de construção política e emancipação que propicie um ambiente
disparador de práticas transformadoras e libertárias, tão urgentes e necessárias, para a
consolidação do trabalho como práxis psicossocial.
Portanto, ao trazer para a discussão o trabalho digno no contexto do NASF, do CAPS e
junto aos usuários de saúde mental, pretende-se contribuir com reflexões sobre as distâncias e
aproximações entre o proposto na Política e o plano do real no trabalho em suas múltiplas
dimensões que se configuram nas práticas e fazeres cotidianos, para pensar caminhos que
encurtem tais distanciamentos.
A pesquisa desenvolvida junto ao Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF)
apresenta este programa como uma ressonância do entrelaçar dos movimentos reformistas do
campo da saúde no Brasil (Reforma Sanitária e Reforma Psiquiátrica). Ambos têm como pauta
comum a luta pela garantia do direito à atenção à saúde integral. O NASF é um programa do
Ministério da Saúde, criado em 2008, com o objetivo de fortalecer e ampliar o escopo de ações
da Estratégia Saúde da Família, contribuindo, assim, para catalisar a reorientação do modelo de
atenção à saúde no país. Nosso interesse foi o de investigá-lo enquanto um dispositivo capaz
de mobilizar o trabalho como uma práxis psicossocial e contribuir para produzir o cuidado de
modo integral. Para tanto, buscamos conhecer os contextos e os processos de trabalho de uma
equipe de NASF e algumas concepções que perpassam a produção desses contextos e processos
de trabalho.
A pesquisa situa-se no campo das metodologias qualitativas e foi realizada em um
município do interior do Paraná. Tem sua orientação metodológica pautada na concepção de
homem como um ser histórico, capaz de transformar a realidade e ser transformado por ela,
numa constante interação com o meio social e com o mundo material. A partir dessa orientação
metodológica, utilizamos o conceito de “práxis”, entendendo-a como uma atividade material
do ser humano que age na história, provocando transformações que superam os ajustes sociais
e procurando romper com as práticas repetitivas que expropriam as riquezas materiais e

PSICOLOGIA E DIREITOS HUMANOS: Formação, Atuação e Compromisso Social
imateriais do ser humano. Os recursos metodológicos utilizados no levantamento de dados
empíricos foram: observação participante, entrevistas semiestruturadas e grupos de discussões.
Para a análise dos dados, tomamos como referência os pressupostos teóricos dos
movimentos reformistas em questão, os quais atualmente propõe um modelo de atenção
coletiva e psicossocial da saúde. De acordo com o modelo da saúde coletiva e da atenção
psicossocial, a mudança na lógica do trabalho é pressuposto fundamental para consolidação da
atenção integral à saúde. Este trabalho procurou analisar os desafios enfrentados por uma equipe
de NASF para compor-se e manejar-se em equipe; romper com lógicas de trabalho
verticalizadas; para acolher a demanda e implementar projetos terapêuticos que ampliem a
clínica, produzindo sujeitos, autonomia e cidadania. Seus potenciais e fragilidades para operar
por meio dessa práxis é o que buscamos esclarecer com esse trabalho.
A pesquisa desenvolvida junto ao CAPS teve por objetivo conhecer e analisar o
cotidiano de trabalho num CAPS, para dar visibilidade aos trabalhadores (as) frente ao desafio
de (re)inventar o trabalho em saúde mental e (re)construir saberes e fazeres pautados nos
ideários da Reforma Psiquiátrica. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, fundamentada pela
abordagem da Psicologia Sócio- histórica, desenvolvida num CAPS, tipo II, numa cidade de
médio porte na região noroeste do Estado do Paraná. O processo de investigação produziu uma
análise que aponta os paradoxos que convivem os trabalhadores no cotidiano do serviço, que
tanto, é atravessado pelas dimensões subjetivas de dado contexto sócio-histórico sobre a
loucura, quanto, reflete questões singulares e desafiadoras sobre os descompassos entre o
trabalhador idealizado para atuar e intervir na perspectiva psicossocial e o trabalhador real que
vive o cotidiano de trabalho e convive com a incompatibilidade e a incoerência da “Política de
Recursos Humanos”, modelos de gestão e processos de trabalho que destoam com a produção
do trabalhador-sujeito tão solicitado no processo da reforma psiquiátrica brasileira e, que se
refletem em desvalorização, falta de reconhecimento, ausência de condições dignas de trabalho
e de vida, produzindo desmobilização dos coletivos, especialismos, centralização do poder e, o
conseqüente, retrocesso na consolidação dos centros de atenção psicossocial.
O que se constatou mediante esta pesquisa é que são muitos os desafios a serem
transpostos: desarticulação da formação universitária com as necessidades do serviço e o
descompasso de uma formação regida pela lógica do modelo neoliberal; falta de visão,
conhecimento e vontade política dos gestores nas várias esferas de governo; reprodução de
modelos de gestão centralizadores e hierarquizados que bloqueiam o potencial de
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funcionamento da equipe e dos trabalhadores, que são reduzidos em meros cumpridores de
rotinas do serviço; critérios para cargo de coordenação dos serviços totalmente em desacordo
as diretrizes do ministério da saúde, tornando-se a coordenação um cargo que atende a fins
eleitoreiros, o que compromete negativamente qualquer possibilidade de construção de espaços
democráticos no serviço; falta de investimento em capacitação e educação continuada dos
trabalhadores e falta de assistência aos trabalhadores como medidas de proteção à saúde e
garantia da dignidade nos espaços de trabalho.
Também vale destacar a inexorável importância da discussão sobre a relação entre
loucura e trabalho, para pensar o usuário-trabalhador. Na pesquisa junto aos usuários de saúde
mental, desenvolveu-se um debate sobre as diretrizes e concepções que fundamentam a
implementação de ações em direção ao trabalho, em sua função de reabilitação e (re)inserção
social.
Com a ampliação das reflexões sobre o tema, diversas ações foram incluídas nesse
cenário: as discussões sobre a geração de trabalho e renda, a inclusão social pelo trabalho, o
cooperativismo social e a articulação com a Economia Solidária. Dessa maneira, o trabalho não
ficou restrito à sua dimensão de protegido, assumindo outras possibilidades como trabalho
produtivo, trabalho cooperado e trabalho como direito humano.
Assim, pode-se afirmar o trabalho produtivo como uma estratégia emancipatória e o
intercâmbio entre Saúde Mental e Economia Solidária, por exemplo, pode vir a garantir o direito
de viver, produzir e prospectar a vida exercendo a autonomia e a cidadania. Diante da
importância do trabalho, tanto na Saúde Mental, quanto na Economia Solidária, ressalta-se o
significado deste na vida do ser humano que convive com o sofrimento psíquico como um meio
de (re)inserção na sociedade, como um aporte para viver para além do sofrimento, como uma
possibilidade de estar em contato com outras pessoas, facilitando a troca de experiências e
possibilitando novas inscrições da loucura na cultura e na cidadania.
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Este texto apresenta o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) como uma
ressonância do entrelaçar de dois movimentos reformistas que se desenvolvem no âmbito da
saúde no Brasil: o movimento da Reforma Sanitária e o movimento da Reforma Psiquiátrica.
Especificamente neste texto, apresentamos um recorte dessa pesquisa de doutorado, com o
objetivo de demonstrar as análises por nós desenvolvidas sobre o NASF como um dispositivo
mobilizador do trabalho em saúde como uma práxis psicossocial, que visa a garantia do direito
a atenção a saúde integral. Para tanto, apresentamos uma síntese das sistematizações realizadas
e das análises desenvolvidas sobre os contextos de trabalho de uma equipe de NASF.
Entendemos que tanto o NASF, como as proposições deste trabalho, são fruto do
amadurecimento de uma série de transformações que vem ocorrendo no Brasil, desde a década
de 1970. Até esse período, o modelo biomédico vinha se desenvolvendo amplamente no país,
sem encontrar muita resistência política ou ideológica.
Centrado na doença, o modelo biomédico permitiu o desenvolvimento de um lucrativo
aparato hospitalocêntrico, cujas bases assentam-se sobre uma concepção de saúde biologicista
e liberal privatista. Entretanto, esse modelo, custoso e excludente para a grande maioria da
população brasileira, entrou em crise no final de 1970. O esgotamento do modelo biomédico
para apresentar respostas aos problemas de saúde da população tem nos conduzido a buscar
outros modelos que permitam a construção de novos modos de gerir, cuidar e produzir saúde
(Fleury, 1997; Escorel, 1998).
O período do final da década de 1970 e início da década de 1980 foi bastante propício
para o desenvolvimento de mobilizações sociais no Brasil. Nesse período, acirraram-se as
desigualdades sociais e o modelo político e econômico em vigor – o regime militar – passou a
ser fortemente tensionado e criticado. A sociedade civil organizou-se em torno de uma série de
reivindicações e o principal item da pauta de luta era a democratização política do país. Nesse
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contexto, no âmbito da saúde, dois movimentos reformistas ganham força e visibilidade: a
Reforma Sanitária e a Reforma Psiquiátrica.
O movimento da Reforma Sanitária mobilizou e ainda continua mobilizando diversos
atores sociais1 na arena política, econômica e ideológica do campo da saúde. O modelo de saúde
reivindicado por esse movimento é um modelo de saúde coletiva que estrutura-se em torno dos
princípios de cobertura universal, atenção integral e equânime da saúde e participação social na
construção e fiscalização do sistema de saúde brasileiro. O Sistema Único de Saúde (SUS),
criado em 1988, é fruto dessa luta que atualmente continua sendo travada tanto fora, como no
interior dele mesmo. Para implementar a proposta de atenção à saúde de modo universal,
integral, equânime e com participação social, o SUS desenvolveu amplo aparato jurídicopolítico, ideológico e assistencial. A Atenção Básica, a Estratégia Saúde da Família e o Núcleo
de Apoio à Saúde da Família, enfatizados neste trabalho, são expressão desses aparatos.
O movimento da Reforma Psiquiátrica, do mesmo modo, também mobilizou e continua
mobilizando diversos atores sociais (em alguns momentos, os atores são os mesmos, inclusive)
na luta por uma atenção à saúde mental livre da violência asilar, da segregação e marginalização
da “loucura”. A recente criação da Rede de Atenção Psicossocial, em 2011, é fruto das lutas
travadas por esses dois movimentos reformistas em discussão, os quais, desde a década de 1980,
permitiram a emergência de dispositivos extra-hospitalares para o atendimento à pessoa em
sofrimento psíquico.
O modelo biomédico, no que diz respeito à área específica da saúde mental, contribuiu
muito para que o hospital psiquiátrico fosse pensado como lugar “privilegiado” para o
desenvolvimento de cuidados às pessoas em sofrimento psíquico. A concepção biologicista e
liberal privatista de saúde, centrada na doença, intensificou a ideia de sofrimento psíquico como
uma doença do cérebro, caracterizada por desiquilíbrios bioquímicos que provocam
comportamentos socialmente desajustados. Logo, a internação e contenção (química ou física)
do “doente” foram entendidas como as melhores respostas para esse tipo de problema.

1

Alguns dos diversos atores sociais que podemos reconhecer travando lutas, conflitos e embates no interior desse
movimento são: os trabalhadores dos serviços públicos de saúde federais, estaduais e municipais, os quais muitas
vezes se organizaram em movimentos sociais específicos ou em sindicatos e entidades de categoria profissional;
os usuários e seus familiares, os quais também se organizaram em torno de associações que os represente
(associações de bairro, associações comunitárias e entidades de base comunitária); os pesquisadores universitários
e seus grupos de pesquisa; os proprietários de hospitais, clínicas, centros e convênios de saúde privados; a indústria
farmacêutica e seus muitos representantes (laboratórios, centros de pesquisa e de comercialização de
medicamentos); e os gestores e órgãos do governo, tais como ministérios e secretarias municipais e estaduais.
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Entretanto, no contexto das reivindicações de luta pela democratização do país, o
movimento da Reforma Psiquiátrica ganhou força e uma série de denúncias e de
questionamentos foram colocados em curso. As denúncias que mais chocaram a sociedade
brasileira foram aquelas que evidenciaram os maus tratos e as péssimas condições de assistência
prestadas à pessoa em sofrimento psíquico, em uma série de hospitais psiquiátricos do país
(Amarante, 1995). A hospitalização de pessoas por longos períodos acabou por se tornar uma
fonte de renda bastante lucrativa para donos de hospitais e clínicas psiquiátricas. É nesse
contexto de crise e de crítica ao modelo biomédico que o movimento da Reforma Psiquiátrica
ganhou espaço para iniciar um processo de mudança de modelo na atenção à saúde mental no
Brasil. Nas décadas seguintes, dispositivos extra-hospitalares e um amplo aparato jurídicopolítico, ideológico e assistencial também foram desenvolvidos nessa área específica da saúde.
O modelo da Atenção Psicossocial é um exemplo disso.
Desde o final do século XX, portanto, está em curso no Brasil uma mudança de modelo
de atenção à saúde mobilizada pelos dois movimentos reformistas citados e ambos buscam a
superação do modelo biomédico tal como descrito acima. Contudo, tanto o modelo de saúde
coletiva – sustentado pela Reforma Sanitária e incorporado em alguns dos aparatos
constitutivos do SUS –, quanto o modelo de Atenção Psicossocial – defendido pela Reforma
Psiquiátrica e adotado como diretriz legal para atenção à saúde mental no Brasil –, não lograram
êxito em fustigar as reações e pressões que lhes são contrárias. Tais modelos continuam se
apresentando como alternativas para a superação: da divisão social do trabalho em saúde, da
concepção de saúde como doença e de tratamento como cura. A integralidade do cuidado
realizada no território de pertencimento dos sujeitos, a humanização da gestão e dos processos
de trabalho, a desinstitucionalização e a reinserção social são alguns dos princípios que ainda
vislumbramos implementar com maior efetividade.
Para que os aparatos institucionais e assistenciais desenvolvidos pelo SUS e pela Rede
de Atenção Psicossocial (RAPS) superem o modelo de cuidado biomédico, ainda temos muito
a avançar em aspectos infraestruturais, políticos e prático-ideológicos (práxis).
Nesse sentido, dispositivos de saúde nos quais atuam equipes multiprofissionais têm
sido implantados nos três níveis de complexidade de atenção à saúde no Brasil: nível hospitalar,
nível ambulatorial especializado e nível básico. Neste trabalho, entretanto, queremos enfocar o
nível da Atenção Básica, por entendermos que esse nível de atenção à saúde é fundamental para
a efetiva mudança de modelo e da lógica de trabalho em saúde.
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A Rede de Atenção Básica (RAB) é responsável por fazer o ordenamento das Redes
de Atenção à Saúde (RAS) no país. De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica, a
RAB é responsável por “coordenar o cuidado: elaborar, acompanhar e gerir projetos
terapêuticos singulares, bem como acompanhar e organizar o fluxo dos usuários entre os pontos
de atenção das RAS. Atuando como o centro de comunicação entre os diversos pontos de
atenção [...]” (Brasil, 2012a, p. 26). Trata-se de uma relevante instância em que a lógica de
fragmentação do cuidado, de biologização das práticas, de especialismo e de internação
desnecessária deve ser rompida. Portanto, como um programa desse nível de atenção,
entendemos que o NASF é um importante dispositivo a ser compreendido.
Nosso interesse ao investigar o NASF foi o de percebê-lo como um dispositivo capaz
de mobilizar uma determinada práxis. Para tanto, buscamos por conhecer os contextos de
trabalho nos quais atuam os profissionais de um NASF, em um município do interior do Paraná.
Baseando-nos em Gramsci (1999) e Vázquez (1977), entendemos a práxis como uma
atividade material do ser humano que age na história, provocando transformações que superam
os ajustes sociais e procurando romper com as práticas repetitivas que expropriam as riquezas
materiais e imateriais do ser humano. Em outras palavras, trata-se do modo como o ser humano
produz seu saber-fazer no cotidiano de sua relação com a sociedade, por meio das ações que
desenvolve.
Estamos chamando de práxis psicossocial o conjunto de saberes e práticas necessários
para a consolidação das propostas reformistas defendidas pela Reforma Sanitária e pela
Reforma Psiquiátrica. Dentre os atores sociais que contribuíram para o desenvolvimento desses
movimentos, muitos foram aqueles que já registraram acontecimentos, debateram experiências
e publicaram textos sobre suas proposições teórico-práticas2. Neste trabalho, apoiamo-nos em
muitos pontos de debate já travados, registrados e publicados. Queremos partir dessa história já
contada e colocada em movimento e apresentar uma síntese da práxis por eles defendida.
A práxis que foi sendo desenvolvida e se expressa tanto no modelo da saúde coletiva
(defendido pela Reforma Sanitária), como no modelo da atenção psicossocial (defendido pela
Reforma Psiquiátrica) são práxis comprometidas: 1) com a revisão histórica e social da

2

Como muito já foi produzido e publicado sobre isso, indicamos a leitura de Amarante (1995), Paim (2003),
Campos (2006) e Vasconcelos (2009), os quais fazem detalhada recuperação desses acontecimentos.
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concepção de saúde-doença; 2) com o entendimento de que a intervenção em saúde se faz no
estabelecimento de uma relação entre sujeitos históricos, capazes de transformar a si mesmos e
o mundo; 3) com o resgate da cidadania dos usuários do SUS e com a premissa da saúde como
um direito e dever do Estado; 4) com a concepção de terapêutica como cuidado integral,
produzido horizontalmente e coletivamente por meio da relação entre os sujeitos (profissionais
e usuários) que compartilham seus saberes e se responsabilizam conjuntamente pela produção
da saúde; 5) com a compreensão de que gestão e atenção, nos serviços de saúde, são dois
âmbitos indissociáveis; e 6) com a superação da fragmentação dos serviços e da lógica do
especialismo, rumo a consolidação de redes de serviços que operam territorialmente e
intersetorialmente.
Cremos que o termo práxis psicossocial resume o tipo de práxis defendida pelos dois
modelos de reorientação da atenção à saúde. O termo psicossocial, quando referido às políticas
públicas de saúde mental, aspira justamente à inclusão de aspectos psicológicos, biológicos,
sociais, políticos, econômicos, culturais, ambientais, como componentes do sentido amplo que
procura articular (Vasconcelos, 2009). Por tudo que dissemos até esse momento, entendemos
que é por meio dessa práxis que o NASF (e demais dispositivos do SUS) deve operar.
A função apoio no NASF como mobilizadora do trabalho como práxis psicossocial
Para entender o NASF é fundamental compreender que ele não se constitui como “porta
de entrada” do sistema de saúde. As equipes constituídas por esse programa atuam de forma
integrada à rede de serviços de saúde, a partir das demandas identificadas no trabalho conjunto
com as Equipes de Saúde da Família (ESF). O NASF compartilha a responsabilidade do
cuidado com as ESFs, buscando a revisão da prática do encaminhamento com base nos
processos de referência e contrarreferência. Com o apoio das diferentes especialidades que
integram o NASF, as ESFs podem ampliar o processo de acompanhamento do cuidado no SUS.
É nesse sentido que o NASF deve buscar instituir a integralidade do cuidado em saúde, por
intermédio da qualificação e complementaridade do trabalho das ESFs, no escopo da Atenção
Básica (Brasil, 2008).
Reiterando as diretrizes relativas à AB, o NASF deve desenvolver suas ações em áreas
estratégicas: saúde da criança/do adolescente e do jovem; saúde mental; reabilitação/saúde
integral da pessoa idosa; alimentação e nutrição; serviço social; saúde da mulher; assistência
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farmacêutica; atividade física/práticas corporais; práticas integrativas e complementares
(Brasil, 2009).
A história do NASF é recente e o estabelecimento dessa proposta é um pouco
controvertida, principalmente no que diz respeito ao entendimento do que compete ao NASF.
Para compreender essa proposta faz-se necessário examinar alguns documentos do Ministério
da Saúde, tais como: a Portaria nº 154 (Brasil, 2008), o Caderno de Diretrizes do NASF (Brasil,
2009), a Portaria nº 2488 (Brasil, 2011) e a Portaria nº 3124 (Brasil, 2012b).
A Portaria nº 154 (Brasil, 2008) estabeleceu a criação do NASF. Além disso, ela
apresentou uma sistematização sucinta de suas atribuições e a classificação dos NASFs em duas
modalidades: NASF 1 e NASF 2. De acordo com esta primeira portaria, o NASF 1 pode ser
composto por, no mínimo cinco profissionais de nível superior de ocupações não-coincidentes
entre: Médico Acupunturista; Assistente Social; Profissional da Educação Física;
Farmacêutico; Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; Médico Ginecologista; Médico Homeopata;
Nutricionista; Médico Pediatra; Psicólogo; Médico Psiquiatra; e Terapeuta Ocupacional. O
NASF 2 pode ser composto por no mínimo três profissionais de nível superior de ocupações
não-coincidentes entre: Assistente Social; Profissional da Educação Física; Farmacêutico;
Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; Nutricionista; Psicólogo; e Terapeuta Ocupacional.
Além disso, esta portaria também definiu: a quantidade de equipes que poderiam ser
credenciadas por número de habitantes e por número de equipes de Saúde da Família; a carga
horária dos profissionais; o incentivo para o custeio de cada NASF; e um detalhamento de ações
e responsabilidades dos profissionais do NASF.
Um dos pontos3 controversos da recente história de implementação do NASF que já
pode ser percebido na Portaria nº154 diz respeito às competências e atribuições profissionais
da equipe NASF. Só para citar alguns trabalhos, Fernandes (2012), Oliveira (2011) e
Martiniano, et al. (2010) apresentam relatos de que ainda não há clareza quanto às
especificidades do trabalho desses profissionais, muitas vezes transformando a retaguarda e o
apoio, em atenção especializada dentro da atenção básica. Esta controvérsia se deu porque a
lista de atribuições profissionais do NASF é grande e, dentre elas, uma ação citada é a de:
3

Outro ponto controvertido da Portaria nº154 diz respeito à quantidade de ESFs às quais os NASFs estariam
vinculados. Embora a quantidade de ESF refereciadas a uma equipe de NASF possa interferir na qualidade do
apoio, no curto espaço de produção deste texto, não foi possível explorar esta questão. Esse assunto é debatido em
outros de nossos trabalhos. Neles, examinamos também as Portarias nº2488 (Brasil, 2011) e nº3124 (Brasil, 2012),
tendo em vista que as mesmas reestabelecem os parâmetros de vinculação do NASF com as ESF.
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“realizar atividades clínicas pertinentes a sua responsabilidade profissional” (BRASIL, 2008,
p.7). Isso abriu margem para alguns municípios interpretarem o NASF como uma possibilidade
para se implantar uma espécie de centro de especialidades, com atuação de cunho ambulatorial,
o que vai contra a ideia de criar novos arranjos gerenciais e de processos de trabalho que operam
na lógica de um modelo de atenção integral e coletiva da saúde e, ou seja, na lógica da práxis
psicossocial.
Nesse sentido, Cunha e Campos (2011, p. 968) reforçam que alguns problemas
estruturais foram possivelmente a causa dessa interpretação equivocada da proposta do NASF.
A escassez de serviços especializados, por exemplo, pode ter motivado muitos gestores a
credenciar equipes de NASF para suprir essa carência. Entretanto, essa utilização equivocada
do NASF acabou por empobrecer a proposta e dificultou a compreensão de sua função.
O Caderno de Diretrizes do NASF, publicado em 2009, contribuiu para dirimir um
pouco dessa confusão acerca da proposta do NASF, ao afirmar que intervenções
individualizadas e específicas do profissional do NASF, na relação direta com os usuários e/ou
famílias, apenas devem ocorrer em situações extremamente necessárias. Só devem ocorrer
mediante discussão e negociação a priori com os profissionais da equipe de Saúde da Família
responsáveis pelo caso e esta equipe de referência não deve se desresponsabilizar do cuidado e
do contato com o usuário e/ou família enquanto essas intervenções do NASF ocorrem (Brasil,
2009).
Além do Caderno de Diretrizes, a Oficina de Qualificação do NASF (Brasil, 2010)
também reforma essa ideia. São documentos bastante semelhantes e ambos fazem maior
detalhamento da proposta do NASF e fundamentam melhor a concepção da função apoio que
se pretende instituir por meio dele.
O correto entendimento da expressão “apoio”, que é central na proposta do NASF, remete à
compreensão de uma tecnologia de gestão denominada “apoio matricial”, que se complementa
com o processo de trabalho em “equipes de referência”. [...] O apoio matricial será formado por
um conjunto de profissionais que não têm, necessariamente, relação direta e cotidiana com o
usuário, mas cujas tarefas serão de prestar apoio às equipes de referência (equipes de Saúde da
Família). Assim, se a equipe de referência é composta por um conjunto de profissionais
considerados essenciais na condução de problemas de saúde dos clientes, eles deverão acionar
uma rede assistencial necessária a cada caso. Em geral é em tal “rede” que estarão equipes ou
serviços voltados para o apoio matricial (no caso, os NASFs), de forma a assegurar, de modo
dinâmico e interativo, a retaguarda especializada nas equipes de referência (Brasil, 2009, p.1112, grifo nosso).
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Podemos perceber, portanto, que a função apoio no NASF está atrelada a uma tecnologia
de gestão denominada Apoio Matricial. O apoio matricial no NASF apresenta dupla função:
suporte assistencial e suporte técnico-pedagógico.
A dimensão assistencial é aquela que vai produzir a clínica compartilhada, ação
interdisciplinar e intersetorial, desenvolvimento da noção de território e integralidade na
intervenção. Para realizá-la, o NASF lança mão de ferramentas, tais como: a clínica ampliada,
o projeto terapêutico singular (PTS) e o projeto de saúde no território (PST).
A dimensão técnico-pedagógica também se operacionaliza por meio do uso dessas
ferramentas, tendo em vista que elas permitem o apoio educativo e a formação continuada com
e para a equipe. As necessidades do serviço e das equipes que nele atuam exigem trabalhar com
a aprendizagem significativa, envolvendo os fatores cognitivos, relacionais e de atitudes,
visando qualificar e (re)organizar os processos de trabalho. O processo de educação permanente
possibilita principalmente a análise coletiva do processo de trabalho para efetivar a ação
educativa. Assim, a aprendizagem deverá ocorrer em articulação com o processo de
(re)organização do sistema de saúde. Deve-se trabalhar com a transformação das práticas
profissionais e da organização do trabalho simultaneamente (Brasil, 2009).
Assim entendemos que essas duas dimensões se atravessam e se interpenetram em
diversos momentos. Ao ampliar a clínica e ao desenvolver projetos de saúde no território, por
exemplo, o NASF mobiliza mudanças, pois convida a todos os atores envolvidos a se
responsabilizarem pelas decisões, a planejarem as ações, as quais serão executadas, garantindo
a esses atores a formação necessária para a execução das mesmas, por meio do apoio
pedagógico. Com isso, o NASF operacionaliza não só a máxima “planeja quem faz”, mas
reforça a ideia de que o planejamento, a ação e a formação (esta última necessária tanto para
planejar, como para executar) devem sempre caminhar juntos.
Experiências diversas, alguns exitosas, outras nem tanto, têm se estabelecido por meio
da proposta NASF, no Brasil (Martiniano, et al., 2010; Fernandes, 2012). Existem 1.410
equipes de NASF registradas no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES
(Ministério da Saúde – Sistema de Informação de Atenção Básica – SIAB, março de 2013).
Dessas, sete equipes estão instaladas no município de Maringá (PR), no qual desenvolvemos
nossa pesquisa. Dentre essas sete equipes, acompanhamos o trabalho de uma equipe de NASF
entre julho de 2012 a junho de 2013, com o intuito de conhecer e analisar, por meio do trabalho
em ato, a práxis de um NASF. A pesquisa foi devidamente submetida à Plataforma Brasil e
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aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNESP/Assis, sob o protocolo de nº
01279712.3.0000.5401. O recorte apresentado na forma deste texto procurou discutir o NASF
como dispositivo capaz de mobilizar mudanças na lógica de trabalho em saúde, a partir da
análise dos contextos de trabalho desenvolvidos pela práxis da equipe pesquisada.
A práxis de um NASF: uma análise dos contextos de trabalho
Maringá é o terceiro maior município do Paraná, com aproximadamente 360 mil
habitantes. Tem um IDH elevado de 0,841 e o 68º PIB do país (R$ 8.263.628,00) (IBGE, 2010).
95,1% das pessoas são alfabetizadas e 98,4% da população vive na área urbana. É 7ª cidade
com melhor saneamento básico do Brasil. Possui 95% de cobertura de esgoto e 100% do esgoto
é tratado (Maringá, 2010). A Estratégia Saúde da Família foi implantada no município de
Maringá em 1999, inicialmente com sete equipes. Atualmente existem 66 ESFs, distribuídas
nas 29 Unidades Básicas de Saúde (UBS) que atendem 74.666 famílias, com uma cobertura de
aproximadamente 80% (CNES – SIAB, 2013).
O NASF foi implantado em Maringá no ano de 2009, com o credenciamento de 07
equipes, sendo que este número permanece o mesmo atualmente. A entrevista realizada com a
coordenadora dos NASFs de Maringá, deixou claro que a implementação do NASF nesse
município se deu por meio de um processo de estudo e diálogo, realizado por uma comissão de
gestores da Secretaria Municipal de Saúde, representantes de algumas categorias profissionais
e representantes da Universidade Estadual de Maringá.
O NASF pesquisado4 conta com os seguintes profissionais: uma assistente social, uma
educadora física, duas nutricionistas, uma psicóloga e dois terapeutas ocupacionais. Esta equipe
está vinculada a 09 ESFs, distribuídas em 03 UBSs. A seguir, sistematizamos algumas
informações sobre atividades das quais tivemos a oportunidade de presenciar e acompanhar. A
maioria das informações que fazem parte dessa análise foi extraída do diário de campo.
Reunimos as atividades em 07 categorias empíricas que configuram diferentes contextos de
trabalho do NASF. A partir dessas categorias, identificamos alguns dos instrumentos e
4

A escolha do NASF a ser pesquisado foi sugerida pela coordenação dos NASF de Maringá, por considerá-lo um
núcleo consolidado e bem articulado na rede. A realidade de implantação e implementação de cada NASF nesse
município não é homogênia. Há equipes que não foram bem compreendidas e sofrem resistência das equipes de
referência. Há equipes que sofreram problemas relacionados a rotatividade de profissionais. Há equipes
incompletas... As pesquisadoras acataram a sugestão da coordenação por entenderem que, para perceber as
possibilidades e desafios de implementação dessa proposta, é necessário que a equipe não esteja em um momento
tão incipiente de implantação, já que isso poderia supervalorizar os desafios e dificultar a percepção das
possibilidades do programa.
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ferramentas de trabalho que têm sido utilizados pelo NASF pesquisado e que denotam a
mobilização de práxis psicossocial.
A)

Reuniões das Equipes de Referência (ER) e NASF: foi possível acompanhar 19

reuniões entre NASF e Equipes de Saúde da Família (ESF). Nas reuniões observadas, o NASF
sempre enviava de 03 a 05 representantes para estarem presentes. Nelas verificamos a
realização do apoio matricial, com a discussão de casos e situações relacionadas aos usuários e
familiares atendidos pela ESF. Presenciamos o compartilhamento da clínica e realização de
Projetos Terapêuticos Singulares (PTS). A presença do NASF, com profissionais de diferentes
especialidades, criava um espaço para trocas de saberes e para o apoio técnico-pedagógico das
ESFs. Nestas reuniões, percebemos também a realização de Projetos de Saúde no Território
(PST) e pactuações em saúde. Tivemos a oportunidade de presenciar a elaboração dos Planos
Anuais de Saúde para 2013. Estes foram pactuados pelas ESF, com apoio do NASF e este, por
sua vez, recebeu orientações da gestão central da Secretaria Municipal de Saúde, para discutir
a pactuação de alguns indicadores com cada ESF específica.
B)

Reuniões gerais das UBSs: cada UBS realiza reuniões periódicas mensais ou

bimestrais (conforme necessidade). Tivemos a oportunidade de acompanhar 07 dessas reuniões,
nas quais o NASF contribuiu para organização das mesmas e mobilização da participação dos
demais profissionais. Constatamos a discussão sobre os processos de trabalho e sobre os modos
de composição e de operacionalização do trabalho em equipe. Em muitos momentos, a equipe
NASF foi requisitada pelo núcleo administrativo das UBSs (composto pela diretora da UBS e
por profissionais administrativos auxiliares) para sensibilizar e refletir com as equipes sobre
mudanças necessárias, tais como: estratégias de substituição de consultas agendadas, mediante
faltas de usuários; problemas com o gerenciamento e uso inadequado de recursos
disponibilizados na UBS; mudanças no fluxo de atendimento; entre outros. O debate sobre os
processos de trabalho específicos muitas vezes também levou a discussão de temas relacionados
à produção do cuidado e da atenção. Presenciamos o NASF utilizando esses espaços de reuniões
gerais da UBS para tratar dos temas como saúde do trabalhador e violência doméstica, por
exemplo.
C)

Grupos de Trabalho de Humanização (GTH): o Grupo de Trabalho de

Humanização (GTH) é um dispositivo criado pela Política Nacional de Humanização (PNH)
com o objetivo de intervir na melhoria dos processos de trabalho e na qualidade da produção
de saúde para todos. “O GTH institui-se em qualquer instância do SUS e é integrado por pessoas
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interessadas em discutir os serviços prestados, a dinâmica das equipes de trabalho e as relações
estabelecidas entre trabalhadores de saúde e usuários” (Brasil, 2006, p.5). Em uma das UBSs
vinculadas ao NASF, a existência do GTH era anterior à implantação da referida equipe de
apoio. Nas duas outras UBSs, às quais se vincula, o NASF teve papel fundamental na criação
desses grupos. Tivemos a oportunidade de participar de 04 reuniões do GTH. Vimos que o GTH
promove, ao mesmo tempo, uma “parada” e um “movimento” no cotidiano do trabalho,
permitindo a reﬂexão coletiva sobre o próprio trabalho, dentro de um espaço onde todos tenham
o mesmo direito de dizer o que pensam, de criticar, de sugerir e propor mudanças no
funcionamento dos serviços, na atenção aos usuários e nos modos de gestão.
D)

Grupos de prevenção e promoção da saúde: existem grupos de promoção de

saúde desenvolvidos por cada ESF. Tivemos 04 oportunidades de acompanhar trabalhos com
grupos de promoção da saúde: 01 reunião de grupo de adolescentes, 03 reuniões de grupo de
artesanato/convivência. Notamos que representantes do NASF contribuíram com a criação e
com a programação dos grupos. Alguns desses grupos já existiam mesmo antes da
implementação do NASF. Outros foram recuperados ou criados pelo NASF, mas todos eles são
coordenados por profissionais da ESF.
Também foi possível acompanhar 1 passeio organizado com o grupo de prevenção de
agravos provocado pelo Diabetes Mellitus, além de duas atividades de sala de espera.
Ainda acompanhamos a programação de 04 ações do calendário de saúde estabelecido
pela Secretaria da Saúde, nas quais o NASF também se envolveu tanto na organização, como
na participação das atividades, tais como: semana de combate ao câncer do colo do útero, na
semana de saúde do homem, na semana de saúde na escola, festa junina realizada em conjunto
com os usuários da UBS. Entretanto, queremos sinalizar que estas ações, nós tivemos apenas a
oportunidade de observar a sua programação. Não estivemos presentes em sua execução.
Outras ações, além dessas, foram realizadas pelo NASF, em parceira com as ESFs, ao longo do
período em que a pesquisa foi realizada, tais como: semana da amamentação, mês do idoso,
dentre outras. Essas, especificamente, nós apenas os ouvimos fazer menção.
E)

Oficinas de Apoio Institucional ao PMAQ e APSUS: em 2012, alguns

profissionais desse e dos outros NASF do município foram nomeados como Apoiadores
Institucionais pela Portaria Municipal nº 003 (Maringá, 2012), visando o desenvolvimento de
ações para estruturação das redes temáticas, do apoio às equipes inscritas no Programa de
Melhoria do Acesso e da Qualidade (PMAQ), do Ministério da Saúde e do Programa de
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Qualificação da Atenção Primária em Saúde (APSUS), da Secretaria Estadual de Saúde do
Paraná. Presenciamos a ação de apoio institucional para implementação do PMAQ, em 2012, e
a ação de apoio institucional na realização das oficinas de qualificação do APSUS, em 2013.
Nessas ações foi possível presenciar o desenvolvimento de apoio técnico e formativo. Os
profissionais do NASF atuaram como tutores e facilitadores de grupos de trabalho relacionados
aos temas de planejamento, levantamento de indicadores, reconhecimento de recursos das redes
de saúde do município, estabelecimento de fluxos de acolhimento e encaminhamento, entre
outros. Esses contextos permitiram ao NASF o desempenho de um papel importante na gestão
do trabalho e educação permanente em saúde.
O PMAQ é um novo e importante instrumento criado para possibilitar a concretização
do estabelecimento de pactos de gestão a partir da efetiva participação trabalhadores da Atenção
Básica (AB). Além disso, o PMAQ representa um processo profundo de mudança na lógica de
repasse de recursos para a AB, vinculando o repasse de verbas ao desenvolvimento estratégico
de pactuação de metas de acordo com as necessidades de população e resolutividade para o
conjunto dessas necessidades. Propõe-se a induzir a avaliação constante dos papéis e ações da
AB como parte das redes prioritárias, fortalecendo e reafirmando a AB como “porta de entrada”
acolhedora e resolutiva para o conjunto das necessidades de saúde, criando condições concretas
para que ela garanta e coordene a continuidade do cuidado nas demais linhas priorizadas nas
redes (Brasil, 2012c).
O APSUS é um Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde implementado
em 2012 no Paraná, pela Secretaria Estadual de Saúde, voltado para o desenvolvimento de uma
nova lógica para a organização da Atenção Básica. Seu objetivo é também estreitar as relações
entre o estado e os municípios e fortalecer as capacidades de assistência e de gestão, com vistas
à implantação das Redes de Atenção à Saúde (RAS) na implementação do SUS (Paraná,
2013). No acompanhamento das ações do APSUS também foi possível presenciar o caráter de
apoio técnico e formativo presente no NASF. Na ocasião em que esta pesquisa estava sendo
desenvolvida, a rede temática que estava sendo enfocada no APSUS era a Rede de Atenção à
Urgência e Emergência. Tivemos a oportunidade de acompanhar o trabalho do NASF nas
oficinas de formação, reflexão e debate da Rede de Atenção à Urgência e Emergência do
município e do estado do Paraná.
F)

Reuniões de Apoio Institucional à Rede de Prevenção e Atenção à Violência:

tivemos a oportunidade de acompanhar membros do NASF em 03 reuniões da Rede de
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Prevenção e Atenção à Violência. Essa rede foi criada em 2007, por iniciativa da Secretaria
Municipal de Saúde. Trata-se de um colegiado intersetorial constituído por secretarias
municipais, instituições de ensino, delegacias, polícia militar e ministério público. Em 2011
foram formados 13 grupos locais, descentralizados, reunindo representantes das secretarias
municipais de saúde, educação, mulher, assistência social, ONGs e conselho tutelar.
Durante os anos de 2011 e 2012, ocorreu a realização de capacitações e oficinas para
que os profissionais dessas instituições pudessem se instrumentalizar para, integrados,
identificarem e refletirem sobre os problemas de violência enfrentados, criando soluções
efetivas, diminuindo os índices e as consequências da violência. O objetivo desses grupos,
portanto, é integrar as ações de prevenção e atenção à violência nos territórios específicos. Os
grupos se reúnem mensalmente em suas localidades, com representantes dos diversos serviços
do território (UBSs, escolas, CRAS, Conselho Tutelar, entre outros) e uma vez ao mês ocorre
também uma reunião dos seus representantes dos 13 grupos da rede, para que os mesmos
possam dirimir dúvidas e traçar diretrizes e encaminhamentos que são comuns a todos os
grupos. Segundo Palácios, et. al. (2013), desde que os grupos foram criados e capacitados,
houve aumento de 187% nas notificações nas fichas do SINAN. No ano de 2011, foram
registradas 57 notificações. Até outubro de 2012, já havia 213 casos notificados.
O NASF pesquisado é responsável pela coordenação de dois desses grupos da rede. Na
ocasião dessas reuniões, as notificações registradas no território são analisadas, o fluxo de
atenção e os encaminhamentos são verificados e as dificuldades encontradas em cada uma das
situações são debatidas. A responsabilidade pelo cuidado é compartilhada entre todos os
membros de instituições ligadas a pessoa e/ou famílias vitimadas pela violência.
G)

Reuniões de matriciamento conjunto entre CAPS, NASF e ESFs: durante o

período em que esta pesquisa de campo ocorreu, tivemos a oportunidade de presenciar 02
reuniões de matriciamento conjunto realizadas entre CAPSi, NASF e ESFs. Nessas duas
ocasiões, representantes das escolas do território, ligadas aos casos e situações de alunos que
seriam referenciados, foram também convidados.
Os profissionais do CAPSi conduziram as reuniões, discutindo situações de crianças e
famílias atendidas no CAPSi que são da área de abrangência das ESFs e, portanto, do NASF a
elas vinculado. Todos os presentes discutiram e ponderaram sobre os Projetos Terapêuticos
Singulares, sanando dúvidas e propondo sugestões. Os casos que deixariam de ser assistidos
pelo CAPSi puderam ser identificados pelas ESFs e NASF, para que os mesmos continuem
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dando a devida atenção aos mesmos na Atenção Básica. Os profissionais do CAPSi também
reforçaram a importância de que a ESF realize visita domiciliar com frequência às famílias
cujas crianças/adolescentes estão sendo acompanhadas pelo referido CAPS, para verificar a
adesão e fazer orientações. Em uma das reuniões foram discutidos 11 situações e na outra, 13.
Além das reuniões de matriciamento conjuntas realizadas pelo CAPSi, a equipe de
NASF também relatou que ocorrem essas reuniões de matriciamento conjunto entre CAPSad,
NASF e ESFs. Não tivemos a oportunidade de participar de nenhuma delas. Segundo os
profissionais do NASF, o processo de condução das reuniões é bastante semelhante.
Considerações Finais
Tendo em vista todas essas ações mencionadas, em nosso entendimento, a
indissolubilidade da gestão, da atenção e da formação se evidenciaram no trabalho da equipe
de NASF que foi por nós observada. Analisando essas 07 categorias de contextos de trabalho,
foi possível perceber o NASF como uma Unidade de Produção, por meio da qual a função apoio
contribui para mobilizar a práxis psicossocial. Trata-se de uma equipe que coloca em análise os
métodos de trabalho instituídos, incentiva trabalho cooperativo das demais equipes, estimula
troca de saberes, propõe a análise dos movimentos institucionais e a criação de processos de
trabalho que não distanciem as atividades da gestão e da atenção.
Acreditamos que aí estão contemplados aqueles compromissos que sistematizamos
como sendo os compromissos da práxis psicossocial. Nesse sentido, entendemos que a práxis
do NASF pode contribuir para a superação da lógica verticalizada, fragmentada, especializada
e medicalizadora do cuidado e da gestão em saúde. Portanto, consideramos que o NASF, apesar
dos desafios existentes, apresenta-se como uma proposta interessante para fortalecer o
desenvolvimento do SUS, para acolher a demanda e implementar projetos terapêuticos que
ampliem a clínica, produzindo sujeitos, autonomia e cidadania.
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Este trabalho é resultado de uma pesquisa de doutorado em Psicologia Social
desenvolvida junto ao Núcleo de pesquisa Trabalho e Ação Social (NUTAS), na Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo-SP. Teve por objetivo conhecer e analisar o cotidiano de
trabalho num CAPS5, para dar visibilidade aos trabalhadores(as) frente ao desafio de
(re)inventar o trabalho em saúde mental e (re)construir saberes e fazeres pautados nos ideários
da Reforma Psiquiátrica. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, fundamentada pela abordagem
da Psicologia Sócio- histórica, desenvolvida num CAPS, tipo II, numa cidade de médio porte
na região noroeste do Estado do Paraná.
O movimento da Reforma Psiquiátrica Brasileira no bojo do processo de
redemocratização do país pós-ditadura militar e seguindo as trilhas da Reforma Sanitária foi
sustentado por meio de muitas mãos6 e atores sociais7 que ousaram trazer à público os horrores
encobertos pelos muros dos hospitais psiquiátricos ou manicômios, questionando e
denunciando o “tratamento” dado às pessoas com transtornos mentais, condenados ao exílio
social involuntário e ao cárcere privado, sendo impedidas de desfrutar de seus direitos de
cidadão.
Esse movimento acompanhando o contexto de mobilização social e o próprio processo
de reforma psiquiátrica que já acontecia em outros países como as experiências ocorridas na
França e nos Estados Unidos, e principalmente, a experiência italiana liderada por Franco
Baságlia e Franco Rotelli, serviram de inspiração para a Reforma Psiquiátrica Brasileira. Que

5

Centro de Atenção Psicossocial. CAPS II: são para atendimento diário de adultos com transtorno mentais severos
e persistentes, para municípios com uma população entre 70.000 a 200.000 habitantes, e funcionam de segunda a
sexta das 8:00 as 18:00 horas.
6
Movimento dos Trabalhadores de Saúde Mental fundado em 1978, Movimento da Luta Antimanicomial,BauruSP, 1987.
7
Dentre tantos nomes de ilustres trabalhadores cito: Nise da Silveira, Luís Cerqueira, David Capistrano, Sérgio
Arouca, e tantos outros visionários na linha de frente ou no anonimato participaram desta luta pela reestruturação
da assistência em Saúde mental
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após ficar tramitando por um período de 12 anos no Congresso Nacional, por fim, com alguns
ajustes e adequações veio a se concretizar como a Lei da Reforma psiquiátrica Brasileira, Lei
10216/ 2001, por um projeto de autoria do então deputado Paulo Delgado.
Essa lei representou um marco fundamental para alavancar o processo de reestruturação
da assistência em saúde mental e num patamar jurídico-institucional de inequívoca importância
dispor sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais,
redirecionando o modelo assistencial em saúde mental, tornando-se um instrumento importante
da sociedade civil na busca por transformações no modelo assistencial , principalmente, na
tentativa de estabelecer uma nova relação entre loucura e sociedade, pautada na garantia de
direitos e no acesso à cidadania das pessoas em sofrimento psíquico.
Mais que uma lei, como nos fala Amarante (2007, 2010), a reforma psiquiátrica
constitui-se “processo social complexo” que extrapola o campo da saúde mental e tem
princípios tão abrangentes e envolve estratégias tão diversas, que mexem com estruturas do
poder, do saber, do fazer, do imaginário social, envolvendo atores sociais concretos, sujeitos
das experiências de transformação: usuários, familiares, técnicos, instituições formadoras,
enfim, a sociedade como um todo.
Dentre estes atores, esta pesquisa objetivou dar visibilidade aos trabalhadores na
singularidade de um CAPS, tipo II, numa cidade de médio porte, na região noroeste do Estado
do Paraná, que já tem implantado outros serviços que compõem a Rede de Atenção em Saúde
Mental8.
Visibilidade, que implica em desvelar para além das condições de trabalho, os
significados e sentidos que respaldam seus saberes e fazeres no esforço de transportar para o
cotidiano de trabalho os ideários da reforma psiquiátrica, para que os serviços em realidade se
tornem substitutivos ao modelo manicomial. E como nos diz Marazina (2007) estes
trabalhadores neste processo de construção de um novo paradigma estão no olho do furacão
antimanicomial.
Pois, o processo de desintitucionalização, como citada na II conferência Nacional de
Saúde Mental, passa necessariamente, pela:

8

1 CISAM(Centro Integrado de Saúde Mental) serviço ambulatorial;1 CAPS II, 1CAPS ad; 1CAPsi, 02
consultórios de rua; 03 Resitências Terapêuticas, 1 Emergência Psiquiátrica e 1 hospital psiquiátrico com 240
leitos SUS, que é considerado como parte desta rede.
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desinstitucionalização do trabalhador de saúde mental, desconstruindo os manicômios mentais,
libertando-o de esquemas e de estruturas que o impedem de pensar e agir de modo mais humano
pela promoção da saúde mental e necessária emancipação do campo terapêutico. (Relatório da
CNSM/MS, 1994, p. 8).

Como isto tem se efetivado na prática? Uma vez, que, independente da denominação,
equipamento, serviço, dispositivo, o CAPS torna-se real e palpável, pelo trabalho construído no
dia a dia pelos trabalhadores, como atores, sujeitos ou protagonistas neste projeto em
construção.
Trabalho, este, que implica no “uso de si” (Schwartz, 2000), no uso da própria
subjetividade do trabalhador como matéria-prima para a realização de suas atividades
(ScarcellI,1998) e, trabalho de [...] alta complexidade, múltiplo, interdisciplinar,
interprofissional, transdisciplinar e intersetorial [...] (Merhy, 2007, p. 57-58).

Metodologia da pesquisa
Foi pensando nesses trabalhadores que nos inserimos no CAPS para conhecer o
cotidiano de trabalho e buscar compreender como uma Política ao passar pelas várias instâncias
de governo é implantada no município. Para tanto, recorremos aos pressupostos teóricos e
metodológicos da Psicologia Sócio-Histórica, para nos orientar no processo de investigação e
análise, tendo como categoria balizadora a subjetividade, compreendida como uma dimensão
subjetiva da realidade, entendida, como uma dimensão dinâmica, fluida, que está no movimento
da vida, nos entremeios, portanto não está visível, mas ocultada nas relações sociais.
Portanto, é no movimento do real que buscamos apreender a subjetividade como
elemento de mediação entre o indivíduo e a sociedade, que está a meio caminho, entre a
singularidade e a universalidade do vir a ser humano expressada nas emoções, sentimentos que
se formam como síntese das relações humanas, que são sociais e se organizam no espaço do
coletivo, que são históricas e trazem elementos da cultura.
Essa concepção, firmada nas categorias da historicidade e da dialética da totalidade do
Materialismo Histórico-Dialético, orientou a escolha da metodologia de pesquisa e os
respectivos procedimentos para, duvidando da aparência, seguirmos em busca dos
sentidos/significados que perpassam o cotidiano do trabalho no CAPS, situando-nos no
concreto “vivido”, com trabalhadores reais, de “carne e osso”.
Os procedimentos metodológicos constaram de:
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Observação participante: foi utilizada como uma estratégia no conjunto do processo
de investigação. Como afirma Minayo (1999, p. 355):
A observação participante pode ser definida como um processo pelo qual mantêm-se a presença
do observador numa situação social, com a finalidade de uma investigação científica. O
observador está em relação face a face com os observados e, ao participar da vida deles, no seu
cenário cultural, colhe “dados”. Assim o observador é parte do contexto sob observação, ao
mesmo tempo modificando e sendo modificado por este contexto.

Cumpre destacar que, principalmente no processo de inserção no campo, a observação
participante foi fundamental, produzindo informações que não só nortearam cada passo do
processo investigativo, mas também instruíram a pesquisadora sobre sua postura e seu lugar no
campo, os momentos de aproximação e distanciamento, a escolha dos recursos metodológicos
mais apropriados para o momento da pesquisa.
Como instrumento de registro das observações foi utilizado o diário de campo para
registro das observações, impressões pessoais, cenas, conversas informais, enfim, todos
aspectos que possibilitassem ampliar o rol de compreensão e apreensão do fenômeno
investigado.
Rodas de conversa: inspirada no modelo de roda proposta por Campos (2000) não
como metodologia de co-gestão de coletivos, mas, apenas o formato da “roda” como estratégia
de pesquisa com o coletivo, com a finalidade de criar um espaço de encontro, de
compartilhamento, de pensar e refletir juntos, enfim, um espaço de ressonância coletiva, no
sentido de “ouvir um ao outro”, de dialogar, de trocar e de refletir sobre o contexto de trabalho
e sobre eles mesmos enquanto trabalhadores da saúde mental. As rodas aconteceram no espaço
da informalidade, com os trabalhadores do CAPS, de modo, que oscilava o número de
participantes, de acordo com o momento, horário e disponibilidade do grupo. Também na
trajetória da pesquisa, houve alguns momentos, que a roda avançou para os espaços mais
formais do serviço - reuniões de equipe – constituindo-se num exercício de reflexão para o
coletivo.
Entrevistas: Segundo González Rey (1999), a entrevista é uma ferramenta interativa
que adquire sentido dentro de um espaço dialógico em que o estabelecimento do vínculo entre
o pesquisador e os sujeitos investigados cumpre uma função essencial na qualidade dos
indicadores empíricos produzidos. Neste caso o papel da pesquisadora não se restringe à
atividade de perguntar e o papel do sujeito investigado não se restringe a responder às questões
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formuladas pelo investigador, pois as suas respostas não estão prontas a priori (dentro de “suas
cabeças”), mas são verdadeiras construções pessoais implicadas neste espaço dialógico.
Participaram desta modalidade de conversa catorze trabalhadores do CAPS, a saber: três
enfermeiros (dois do sexo feminino e um do masculino), dois psicólogos (um feminino e um
masculino), uma assistente social, duas terapeutas ocupacionais, uma técnica de enfermagem,
duas auxiliares de serviços gerais e as três coordenadoras do CAPS (as três coordenações que
ocuparam o cargo durante o processo de pesquisa). Com a concordância de cada trabalhador
essas conversas foram gravadas, transcritas na íntegra e, posteriormente, reunidas ao corpus da
pesquisa no processo de análise.

Análise e Resultados
O convívio com esses trabalhadores e o acompanhamento diário de suas atividades
produziu para além de “dados”, uma imersão no campo, que propiciou uma compreensão sobre
o real no trabalho fazendo o contraponto com o ideal sobre este trabalho nos discursos
produzidos, principalmente, nos relatórios das Conferências Nacionais de Saúde Mental
(CNSM)9, que aconteceram ao longo de todo processo de luta e mobilização pela estruturação
de uma rede de serviços em saúde mental em substituição ao hospital psiquiátrico.
Refletir sobre como os trabalhadores da Saúde Mental têm sido referidos e considerados
no contexto da Reforma Psiquiátrica Brasileira, significa pensar nos desafios impostos à gestão
e aos trabalhadores no processo de implantação e consolidação do CAPS, processo que, tal
como foi idealizado, solicita, para sua própria existência, o protagonismo dos trabalhadores
como sujeitos construtores desta nova história na relação com a loucura.
Recorremos a uma analogia do CAPS como um equipamento que tem como missão a
responsabilidade de auxiliar pessoas que foram desapropriadas de si, que desaprenderam a ser
sujeitos, que desaprenderam a desejar e a querer, a fazer a travessia para o território da
existência no espaço da cidade e para o cotidiano da vida, aprendendo a ser sujeitos de direitos.
Daí enfatizarmos a nossa tese: se o CAPS traz esta missão, é por que se aposta nos trabalhadores
como “pilares” centrais de sustentação deste ideário.
Transpor estas distâncias e trazer os discursos para o plano do dia a dia de trabalho no

9

I CNSM: 1987;II CNSM:1992;III CNSM: 2001;IV CNSM: 2010
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CAPS tem se tornado um desafio imenso para os trabalhadores, que ao menos, na realidade
investigada, não foram pensados como sujeitos ativos, atuantes, participativos e coresponsáveis pela criação, invenção do trabalho em ato. Ao contrário, submetidos a uma
organização de trabalho na contramão das diretrizes dos relatórios das CNSM, gestada por
modelos centralizadores e hierarquizados.
Ademais, outra questão que evidencia e agrava este quadro é a desinformação, o
desconhecimento e o despreparo para este trabalho no CAPS.
Constatou-se que o desconhecimento deste “lugar” na realidade investigada está
atrelado à dimensão subjetiva da loucura que perpassa o tecido social desta realidade e produz
um ocultamento em todos os campos (principalmente na mídia) sobre a Reforma Psiquiátrica e
seus princípios. Tanto que, na realidade do município, a habilitação dos CAPSs soou como eco
do movimento da reforma psiquiátrica que acontecia em vários estados deste país, mobilizando
alguns profissionais engajados na assistência em saúde mental nas UBSs e na gestão em saúde
a se engajarem na luta pela reestruturação da assistência mental no município, sobretudo,
reestruturação acabou se configurando como uma resposta a este movimento mais amplo que
acontecia em outras cidades do país, em cumprimento da Lei nº. 10.216/2001 e da Portaria nº.
336/2002.
Desse modo, a partir de 2003 foi criado CAPSad e em 2004 o CAPS II, como extensão
do CISAM (Centro Integrado de Saúde Mental), um ambulatório de Saúde Mental, dividindo a
mesma coordenação por um período de 8 anos e no período em que esta pesquisa foi realizada,
2012, o CAPS II passava pela primeira experiência de ter uma coordenação própria, contudo,
essa coordenação era ocupada por um profissional que trabalha há 24 anos no hospital
psiquiátrico da cidade. Aspecto que revela as ambiguidades deste cenário e as parcerias entre o
sistema de gestão do município, o hospital psiquiátrico e os serviços substitutivos, evidenciando
a desconformidade com as diretrizes da Política Nacional de Saúde Mental.
Contudo, os trabalhadores relatam que mesmo neste cenário em que se mesclam o velho
e o novo, o discurso psicossocial com o manicomial, um grupo de profissionais engajados
lutaram por trazer para dentro do CAPS as discussões que se faziam sobre a reforma
psiquiátrica, para repensar as práticas e o serviço, entretanto, ao longo do tempo,
desencorajados com a falta de visão e de apoio da gestão municipal, foram gradativamente
desistindo da luta e, pouco a pouco, foram ingressando novos profissionais que não haviam
acompanhado o curso da história, e, como resultado da falta de uma política de formação e
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educação em saúde mental no município e no próprio contexto do CAPS, o processo de inserção
dos trabalhadores viria a seguir muito mais um caminho de adaptação e conformação ao
instituído do que um processo de educação permanente, transformador e emancipatório.
No contexto da pesquisa, muitos trabalhadores expõem as dificuldades que enfrentaram
ao “cair” para trabalhar neste lugar, tanto por não conhecerem, quanto por não terem escolhido
trabalhar num CAPS:
[...]não escolhi trabalhar aqui, prestei concurso e cai aqui neste desconhecido lugar chamado
CAPS, uma sensação de muita insegurança me invadiu, parece que o que aprendi na minha
graduação não ia servir pra nada...;“... participei de uma greve, e como punição me mandaram prá
cá. Eu quase morri, porque não sabia do que se tratava; “... o setor que eu trabalhava foi extinto,
então fui meio que obrigada a vir pra cá”; “Em 12 anos de formada eu não sabia o que era um
CAPS”[...].

Os dados da pesquisa revelaram que 90% dos trabalhadores do CAPS investigado
relatam o desconhecimento e a “não escolha” deste “lugar” de trabalho, e 10% relatam ter
escolhido trabalhar no CAPS.
Este desconhecimento da maioria, além de expor a incoerência e inconsistência dos
processos seletivos e da designação dos profissionais para seus respectivos “setores” de
trabalho, evidencia as distâncias que separam as graduações e pós-graduações das instituições
formadoras, do SUS, do contexto da reforma psiquiátrica, da realidade social e histórica de
nosso país. Amarante (2010), ao se referir as universidades, diz que as mesmas, estão ainda
atravessadas pelo modelo liberal da profissão, em que o profissional é formado para atender no
consultório e a clínica se reduz ao leito, às instituições, considerando como “modelo de
referência para a formação o modelo psiquiátrico clássico, médico-biológico.
Na ausência de significados, o trabalhador irá se ancorar na concepção ou modelo que
referenciou sua formação, que na maioria das vezes é o modelo biomédico, hospitalocêntrico,
que caminha na contramão do modelo psicossocial e reproduz no campo das práticas uma
concepção negativa, atrelada aos estigmas e preconceitos sobre o louco e a loucura.
Percebemos que o desconhecimento do movimento da reforma psiquiátrica e falta da
noção mínima do modelo de atenção psicossocial produzem um sentido revestido de
negatividade, que associa essa inserção a um processo de sofrimento e dor, rememorados como
sentimentos de medo, insegurança, angústia, desespero...:
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Eu saía daqui tão perdida e desesperada, tão angustiada, porque não entendia que serviço é este,
pra mim eles tinha que estar no hospício”; “...Fui conversando e tentando entender, pois a falta
de informação é o que mata; eu cheguei a ficar muito doente até acostumar”; “... parece que tudo
que tinha aprendido não ia mais ter utilidade...estudei muito... agora vou fazer fuxico?... Não é
porque não quisesse fazer, eu não entendia a finalidade[...].

Percebemos pelos depoimentos os sentidos construídos em torno da inserção no CAPS,
os quais gravitam, para muitos, em torno do sofrimento, atrelado, para alguns, à própria
concepção da loucura que traziam como referência, e para a maioria, à falta de informação sobre
o processo da reforma psiquiátrica, à Política de Saúde Mental, ao CAPS e ao trabalho neste
contexto.
Percebemos que existe uma desarticulação e distanciamento entre a gestão e os
serviços, mas também, de ambos os lados, uma concepção sobre capacitação fortemente
atrelada à ideia de treinamento, de transmissão de informações, sem qualquer foco na formação
como processo educativo. De modo, que o aprendizado que ocorre no ato do trabalho, é
também, desperdiçado, existindo uma falta de consciência dos próprios trabalhadores, que
embota o processo perceptivo e produz uma falta de valorização e reconhecimento do
improviso, da inventividade, da criação frente ao imprevisto.
Este quadro vem refletir a ausência, no CAPS, de espaços de encontro do coletivo onde
cada um possa ouvir, ensinar e aprender em prol de um processo construtivo de trabalho e de
reconhecimento de seus pares, como espaços solidários de trocas e partilhas para a construção
permanente e contínua do aprender a aprender, de repensar e construir saberes/fazeres como
um exercício de apropriação do cotidiano pelos trabalhadores.
Na ausência deste processo, esse caminhar tateante e construtivo não é percebido, e, os
trabalhadores parecem se enlaçar numa teia que os enreda e os leva, a produzir um discurso de
vitimização, que, sem dúvida, não é gratuita, pois existe um quadro de profundo desgaste,
desassistência, desumanização, desvalorização e desqualificação permanente dos trabalhadores
pelas várias instâncias da gestão; porém é perigosa, pois produz o embotamento das
potencialidades e a falta de esperança e perspectivas, que os leva para um processo de
assujeitamento ao instituído; o que vem a (re)produzir um circulo vicioso sobre a inserção dos
novos trabalhadores ao serviço.
É desta maneira que eles nos contam sobre como foram se inteirando do dia a dia do
trabalho em sua inserção no serviço:
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[...] A instrução geral aqui é que você aprende seguindo o outro. Você segue e repete, escolhe
alguém pra seguir e vai reproduzindo; aprende fazendo; [...] fui aprendendo e acostumando...como
já tinha trabalho no HP, vi que não tinha tanta diferença”; “...No hospital era tudo mais fácil,
porque tudo era predeterminado, era só seguir a rotina; agora aqui eu tinha a impressão que
estava brincando de trabalhar [...].

O que fica evidente nessas falas é que a ausência de um processo que inclua o
trabalhador na roda das discussões sobre a visão e missão do serviço, atrelada aos princípios da
reforma psiquiátrica, resulta num processo de desinformação, de falta de referências e falta de
compreensão deste lugar, que tanto desorienta quanto produz uma falta de sentido sobre o quê
e como aprender. O mais grave neste processo é que, para resolver essa insegurança, cada qual
se fecha em si mesmo e se apega às técnicas específicas de sua formação, ou reproduz as
práticas manicomiais, ou ainda, depois de se debater consigo mesmo e não encontrar
alternativas, limita-se a seguir o outro e reproduzir, sem entender, o que acha que seria este
trabalho. A isso estamos chamando de conformação ou adaptação, um processo não reflexivo,
de tomar a “forma” para se adequar ao ambiente.
Todos estes aspectos foram considerados para dizer que é imprescindível, no processo
de inserção de um novo profissional no CAPS ou em qualquer outro serviço da rede, que se
pense em dispositivos que venham a significar essa entrada, para que esse profissional possa
compreender as múltiplas dimensões de suas atribuições e, avaliar quanto e por que precisa
aprimorar seus conhecimentos nesta ou naquela área; e principalmente, para dizer que esse
momento, não deve ser transformado num processo de sofrimento que o embote e o leve a
desenvolver estratégias de defesa que produzam simplesmente um “acostumar-se”, sem ver,
sem sentir, sem viver seu cotidiano de trabalho, e não se limite a tão somente “cumprir” um
conjunto de atividades, de forma isolada, reproduzindo tecnicamente o aprendido na graduação
sobre suas funções, que quase nunca contemplam a necessidade dos serviços no contexto do
SUS.
O mais preocupante em tudo isso é que este cenário de falta de informações e
significados está intrinsecamente relacionado com quadros de adoecimento no e pelo trabalho:
[...] Sentia fortes dores de cabeça quando entrei aqui no CAPS, porque vivia uma ansiedade tão
grande, um sentimento de insegurança, que se não cuidasse era tomada pelo desespero; Eu caí
em depressão, porque não conseguia dar liga com o que eu sabia, eu me sentia com uma “cobracega”, e isto me desesperava; Me senti desestabilizada, porque não conseguia lidar com o
paciente fora do leito, isto me desesperava, eu queria sumir daqui[..].
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O que nos contam os trabalhadores nos leva a concluir que a falta de uma política de
gestão de RH compatível com a implementação do SUS é responsável pela baixa efetividade e
resolutividade na implementação dos serviços de atenção psicossocial e, este, constitui-se um
impasse no contexto da reforma psiquiátrica.
Embora, esta questão, não seja exclusivo do campo da saúde mental, reflete os próprios
paradoxos do SUS, pois, como nos lembra Rollo (2007), [...] ainda que o SUS venha sendo
implementado desde o início dos anos 1990, a Política de Recursos Humanos no contexto do
SUS ainda não se efetivou” (2007, p. 19), não existindo na administração pública estruturas
modernas e competentes para lidar com tais questões; ao contrário, as estruturas de RH
existentes nas gestões do SUS demonstram a pouca importância estratégica que esta área tem
para o sistema. Por quê?
Porque, segundo o autor, há um descumprimento dos direitos legais estabelecidos na
Constituição Brasileira, no artigo 200, inciso III. A Carta Magna atribui ao SUS a competência
de ordenar a formação dos seus recursos humanos, abrindo a possibilidade de formar
trabalhadores com perfil adequado às necessidades técnicas e sociais e às realidades locais e
regionais, e principalmente, reconhecendo uma política relativa aos trabalhadores como
essencial para a implementação do SUS.
Essa é uma reflexão importante neste contexto, pois, ao reduzir os trabalhadores a
“recursos humanos”, o SUS os desqualifica como sujeitos do processo, impossibilitando-os de
colocar em xeque o poder instituído. Esta sucessão de descasos e desinformações também
produz uma desarticulação total entre a política de RH e a política pública de capacitação e
educação continuada (Portaria GM/MS n.º 1.996, de 20 de agosto de 2007) destinada aos
trabalhadores do SUS, reduzindo esta última a um simples programa, com cursos aleatórios e
transmissão de informações desarticuladas das necessidades reais dos serviços.

Conclusão
Compreendemos que no plano dos significados os relatórios das CNSMs, desde a
primeira, ocorrida em 1987, repetem e confirmam, ampliam e espraiam a importância dos
trabalhadores no processo de desinstitucionalização da loucura, apresentando-os como a própria
“ferramenta” para operar e introduzir tal mudança.
O que se constatou mediante esta pesquisa é que são muitos os desafios a serem
transpostos: desarticulação da formação universitária com as necessidades do serviço e o
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descompasso de uma formação regida pela lógica do modelo neoliberal; falta de visão,
conhecimento e vontade política dos gestores nas várias esferas de governo; reprodução de
modelos de gestão centralizadores e hierarquizados que bloqueiam o potencial de
funcionamento da equipe e dos trabalhadores, que são reduzidos em meros cumpridores de
rotinas do serviço; critérios para cargo de coordenação dos serviços totalmente em desacordo
as diretrizes do ministério da saúde, tornando-se a coordenação um cargo que atende a fins
eleitoreiros, o que compromete negativamente qualquer possibilidade de construção de espaços
democráticos no serviço; falta de investimento em capacitação e educação continuada dos
trabalhadores e falta de assistência aos trabalhadores como medidas de proteção à saúde e
garantia da dignidade nos espaços de trabalho.
Compreendemos e reconhecemos no âmbito geral quanto avançou o processo da
Reforma Psiquiátrica, mas também temos que reconhecer as fragilidades, entre as quais a
vivência no CAPS, veio confirmar nossa tese de que os trabalhadores foram em muitos aspectos
esquecidos neste processo da corrida para a implantação de serviços, a qual não foi
acompanhada por um processo coerente e condizente com a preparação destes trabalhadores
para enfrentar os desafios inerentes nesse processo. Pois, neste projeto de construção de uma
nova relação com a loucura, os trabalhadores ocupam uma posição significativa: como sujeitos,
como atores, como construtores, como educadores sociais e disseminadores de uma cultura
antimanicomial. A ausência de políticas públicas que os considerem como cidadãos e sujeitos
de direitos no e pelo trabalho - direitos de ter vez e voz, direitos de ser sujeitos - inviabiliza
qualquer projeto de desinstitucionalização, de ensinar pessoas que vivem a experiência da
loucura, que tiveram e têm uma história de total exclusão social, a ser sujeitos de direitos.
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O intercâmbio entre Saúde Mental e Economia Solidária, em curso no Brasil desde o
ano de 2004 quando da realização do evento “Oficina de Experiências de Geração de Renda e
Trabalho” pelos Ministérios da Saúde e do Trabalho e Emprego, ratifica a importância da
inserção no trabalho produtivo como um direito dos usuários dos serviços de Saúde Mental,
tanto na Atenção Básica quanto na Atenção Psicossocial.
A discussão sobre a relação entre loucura e trabalho está presente no nascimento da
psiquiatria, no âmbito do tratamento moral, assim como nas reformas psiquiátricas na França e
na Itália no século XX. Compõe também com a trajetória da relação entre loucura e trabalho no
contexto brasileiro desde os Hospitais Colônia no início do século XX, com o trabalho sendo
um disciplinador no tratamento moral, até a reforma psiquiátrica no final do mesmo século,
quando o trabalho passa a compor a clínica ampliada em sua perspectiva ético-política no
contexto da Atenção Psicossocial (Guerra, 2009).
De acordo com Andrade (2013), nos relatórios oficiais das Conferências Nacionais de
Saúde Mental realizadas em 1987, 1992, 2001, 2010) a dimensão trabalho é discutida no
contexto do que se consensuou denominar inicialmente como Reabilitação Profissional e,
posteriormente, Reabilitação Psicossocial. Sendo da responsabilidade dos serviços de Saúde
Mental, a reabilitação ao trabalho, em seus primórdios, se referia à reinserção – o que
significava a colocação dos pacientes no mercado de trabalho – uma tarefa dos “Centros de
Reabilitação Profissional”.
Com a ampliação das reflexões sobre o tema, outras ações foram incluídas nesse cenário
as discussões sobre a geração de trabalho e renda, a inclusão social pelo trabalho, o
cooperativismo social e a articulação com a Economia Solidária. Dessa forma, o trabalho não
ficou restrito à sua dimensão de protegido, assumindo outras possibilidades como trabalho
produtivo, trabalho cooperado e trabalho como direito humano.
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Entretanto, no Brasil, a conquista do direito ao trabalho produtivo não foi contemplada
na Lei das Cooperativas Sociais de 1999, que manteve o trabalho como assistido, não
considerando sua condição produtiva e emancipatória.
No âmbito da Atenção Psicossocial, na atualidade brasileira, a reabilitação psicossocial
acontece, também, através de iniciativas de inclusão social pautadas pela construção coletiva e
autogestionária de um projeto comum de trabalho; do consumo da matéria-prima para a
produção; da organização e execução do trabalho de produção; da comercialização do produto
do empreendimento e da autogestão do mesmo (pesquisa de preços, mapeamento de consumo,
registros financeiros e contábeis, preço de custo e de venda, etc.).
Tais iniciativas são constituídas dentro dos CAPS e UBS, em Centros de Convivência e
em outros territórios como as Associações de Usuários, Familiares e Trabalhadores da Saúde
Mental. Existem também experiências em curso em espaços fora do circuito do cuidado, ou
seja, dos serviços de Saúde Mental.
Na literatura sobre o tema, encontramos que o trabalho na SM em Saúde Coletiva no
Brasil é tanto um recurso terapêutico, provocador de autonomia, como um direito humano.
Nesse contexto, assume dimensões de assistido, protegido e cooperado dependendo das práticas
de reabilitação denominadas historicamente como ressocialização, inserção ou reinserção social
e inclusão social. Estas ações acontecendo tanto no formato do emprego através de cotas para
os “usuários” em empresas com o acompanhamento dos serviços de SM, quanto no formato de
trabalho coletivo e autogestionário em projetos de oficinas de geração de trabalho e renda,
empreendimentos econômicos solidários e cooperativas sociais. O espaço onde esses últimos
acontecem, geralmente, são a própria Rede de Assistência (CAPS e Centros de Convivência),
as associações de usuários, familiares e trabalhadores, mas também em experiências inseridas
na própria comunidade.
Para empreendermos esta discussão é preciso identificar, na história da SM no Brasil, a
existência de uma “miscelânea” de conceitos atribuídos às práticas de intervenção no campo da
relação entre loucura e trabalho que são: reabilitação, ressocialização, (re) inserção social e
inclusão social. Faremos uma breve digressão a respeito desses conceitos com a intenção de
localizá-los no contexto brasileiro através de publicações do início do processo de
engendramento da RP brasileira a partir da década de 80 e dos Relatórios Finais das
Conferências Nacionais de Saúde Mental de 1987, 1992, 2001 e 2010.
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Reabilitação e (re)inserção social: novas inscrições da loucura na cultura e na cidadania
O livro “Reabilitação Psicossocial no Brasil” é um marco histórico sobre o tema e nele
escolhemos as contribuições de Benedetto Saraceno, Roberto Tykanori Kinoshita e Jairo
Goldberg.
Saraceno (2001) considera que a reabilitação não é pura e simplesmente uma técnica,
uma tecnologia de intervenção com o objetivo de devolver habilidade ao sujeito desabilitado
ou de capacitar o sujeito incapacitado. Para além disso, é uma “exigência ética”, uma
“estratégia” que engloba e se refere, no caso da atenção em SM, aos usuários e seus familiares,
aos profissionais e à comunidade da qual participam. Esses atores, assim como todos nós, atuam
cotidianamente em três dimensões denominadas como “cenários”: habitat, mercado e de
trabalho. No interjogo entre questões relacionadas aos afetos, ao econômico, ao poder, ao
simbólico etc., todo e qualquer sujeito pode ser mais ou menos hábil, mais ou menos habilitado.
Entretanto, o mais importante é o fato de alguém estar habilitado em seu “poder contratual”.
Contratualidade entendida como uma [...] grande troca afetiva e material do ser humano; a
habilidade do indivíduo em efetuar suas trocas (SARACENO, 2001, p. 16).
Lembrando que a reabilitação psicossocial tem como sua maior busca a construção,
pelos sujeitos, de sua cidadania na relação com seus familiares, com o serviço onde é atendido,
com a comunidade onde se insere e com os poderes instituídos nos campos organizacional,
estrutural e político da sociedade da qual participa.
Sobre a relação entre poder contratual e experiência da loucura, o autor discute melhor
a questão ao afirmar que a reabilitação psicossocial é uma prática que não tem o modelo clínico
como referência. Tem como centralidade a ideia de negociação, sendo o ato da troca uma précondição para o relacionamento entre as pessoas. Nesse sentido, a reabilitação psicossocial
renunciaria ao mito da autonomia como possibilidade concreta de poder prescindir do outro.
Kinoshita (2001) discute a questão da reinserção social como um “problema de
produção de valor” através da prerrogativa de que, nas relações de trocas realizadas no campo
social, sempre se é atribuído um valor pressuposto a cada sujeito social que delas participa. Sem
essa atribuição não existe possibilidade de se participar de qualquer forma de intercâmbio pela
ausência do poder contratual necessário ao processo em questão.
Sendo assim, a tarefa da reabilitação seria restituir o poder contratual dos sujeitos da
experiência da loucura, ampliando sua autonomia, a começar pelas próprias relações de trocas
entre esses e os profissionais pelos quais são atendidos. Com essa pré-condição, é possível
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elaborar, construir projetos e colocá-los na realidade com ações práticas com potência de mudar
condições concretas de vida e enriquecer a subjetividade dos que participam desse processo.
Sobre o conceito de autonomia, essa pode ser entendida como a “capacidade de um
indivíduo gerar normas, ordens para a sua vida, conforme as diversas situações que enfrente”
(KINOSHITA, 2001, p. 57). E acrescenta que um maior grau de autonomia está relacionado à
dependência de muitas e diversas coisas porque isso amplia nossas possibilidades de construir
novas e outras normas e ordenamentos para nossa vida.
Goldberg (2001) oferece uma perspectiva diferenciada sobre a reabilitação psicossocial
a partir do relato sobre a experiência do CAPS Prof. Luiz da Rocha Cerqueira, que tem como
fundamentação a noção de contrato. O autor se refere à reabilitação como um “processo
articulado de práticas (sustentadas por uma trama de conceitos)” com o objetivo de construir
uma relação mais autônoma dos sujeitos da experiência da loucura com a instituição CAPS,
partindo da participação ativa destes em todo o processo de tratamento.
Para isso, houve uma convergência de linhas de ação através de dispositivos coletivos
como a Reunião Geral (com a participação dos pacientes), a Reunião Técnica, a Supervisão dos
profissionais de apoio, a Discussão do Caso e a Reunião dos Profissionais do Centro. Além
disso, com a fundação, em 1989, da Associação Franco Basaglia por pacientes, familiares,
profissionais e outros interessados foi constituído, junto com o CAPS, o Clube do Basaglia,
aberto aos usuários dos serviços de SM de São Paulo com atividades nas oficinas de rádio,
ritmo, dança folclórica, marcenaria e outras, coordenadas por um profissional do CAPS.
Entretanto, o autor afirma que reabilitar é uma tarefa do tratamento oferecido no âmbito
do CAPS como um serviço de SM, ou seja, “[...] tratar e reabilitar são perspectivas
indissociáveis. Para se reabilitar um paciente é necessário oferecer continuamente tratamento”
(GOLDBERG, 2001, p. 45).
Essas concepções contribuíram para a construção de modalidades de atenção e cuidado
no âmbito da reabilitação psicossocial e estão presentes no cotidiano dos serviços de SM no
Brasil. Como uma dessas modalidades, temos a oficina como um dos recursos de intervenção
nesse campo. Discutiremos melhor essa questão um pouco mais adiante.
No tocante aos relatórios das Conferências Nacionais de Saúde Mental, o termo
“reabilitação” está presente em todos, ainda que existam mudanças de enfoque no decorrer do
tempo.
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O relatório da I Conferência considera que a reabilitação profissional tem como
objetivos a reinserção no trabalho, reinserção social e ressocialização dos egressos dos
hospitais psiquiátricos, os doentes mentais crônicos ou cronificados. Sendo a colocação dos
pacientes no mercado de trabalho feita pelos “Centros de Reabilitação Profissional”; com o
acompanhamento de uma “equipe multiprofissional de saúde mental para atender
especificamente os pacientes encaminhados pela perícia médica” (BRASIL ..., 1987, p. 24) Ou
seja, um ato técnico mediado pelo saber científico sem a participação do próprio paciente em
seu processo de tratamento assim como a concessão ou não de “auxílio-doença” ou de “saláriodesemprego provisório” até a reinserção social do paciente.
Essa questão não aparece no relatório da II Conferência, sendo substituída pela
proposição de uma oficina preparatória à conferência realizada em Porto Alegre/RS, onde a
reabilitação deveria ser realizada “junto com a prevenção e a proteção como um dos níveis da
atenção em Saúde Mental” (BRASIL ..., 1992, p. 53). Comporia, então, o tripé da Atenção
Integral junto com as dimensões educativas e assistenciais, sendo realizada por um conjunto de
dispositivos sanitários e socioculturais organizados em rede. Nessa rede, havia um enfoque nos
Centros de Convivência, onde seriam realizadas oficinas culturais e terapêuticas a todos os
interessados, incluindo a população do território, bem como a realização de projetos de trabalho
e lazer e a colaboração com a constituição de associações de usuários e familiares.
Podemos observar que nesse texto aparecem os termos reabilitação social,
ressocialização e reinserção social com aparente diferenciação em que reabilitar seria uma
prática de cuidado mais ampla que abarcaria as demais, relacionadas à reconstrução do laço
social com a família e com o campo mais amplo das trocas afetivas, econômicas e sociais no
território.
Importante considerar que, no relatório da I Conferência, a referência ao trabalho se
restringe à sua dimensão de “protegido” assim como foi concebido no contexto da Lei
9.867/1999 das cooperativas sociais enquanto que, no relatório da II Conferência, aparece a
referência às cooperativas de trabalho.
É na consolidação do SUS que as demais conferências foram realizadas e, por isso,
foram contempladas dimensões mais complexas a respeito da questão da reabilitação e
incluídas as discussões sobre a geração de trabalho e renda, a inclusão social pelo trabalho, o
cooperativismo social e a articulação com a Economia Solidária.
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A partir do relatório da III Conferência, realizada nove anos após a II, propôs-se o
processo de reabilitação psicossocial, dos que apresentassem graus de autonomia e
contratualidade reduzidos, através de atividades realizadas no cotidiano pessoal e social da
cidade e não somente no âmbito dos serviços de SM e da prática clínica de seus profissionais.
Incluindo, assim, a participação de outros atores. Manteve-se o foco nos que ainda estavam
asilados nos hospitais psiquiátricos e nos egressos de internações psiquiátricas, incluindo a
participação ativa de seus familiares.
Em substituição aos Centros de Reabilitação propostos na I Conferência, houve a
reafirmação dos Centros de Convivência como dispositivos para a reabilitação psicossocial e
foram incluídos também como estratégias as oficinas de trabalho, os programas de geração de
trabalho e renda e a constituição de cooperativas pelos usuários dos serviços. Além disso, os
participantes apontaram duas perspectivas de inserção no mercado de trabalho: 1) através do
emprego formal, quando propõe o incentivo às empresas a contratar usuários dos serviços de
SM por meio do sistema de cotas; 2) através de ações de geração de renda a partir do trabalho
associativo e cooperativo como parte integrante do cuidado em SM, garantindo que cada
NAPS/CAPS desenvolva oficinas de produção sistemática, visando à profissionalização do
trabalho com remuneração para os usuários.
Importante considerar que o trabalho protegido e os projetos de geração de renda
aparecem como paliativos até o usuário conseguir sua autonomia pela via do trabalho formal,
o que se pode pensar sobre a presença ainda marcante da concepção de trabalho como emprego
entre os atores da RP brasileira no início do século XXI.
Durante os nove anos seguintes até a IV Conferência, essas ações foram implementadas
em municípios de todo o Brasil. É claro, mediante muita luta política e lidando com a dimensão
continental de nosso país com suas singularidades culturais, ideológicas, políticas e sociais.
As duas perspectivas citadas acima permaneceram presentes nas discussões sobre
Trabalho, geração de renda e economia solidária na IV Conferência, ainda que o maior
enfoque tenha sido nas proposições relacionadas à ECOSOL e ao cooperativismo social com a
retomada da discussão da Lei 9.867/1999 das cooperativas sociais. Inclusive em evento
preparatório sobre o tema que antecedeu as conferências nacionais tanto da SM como da
ECOSOL, ambas realizadas em 2010.
No relatório da IV Conferência (BRASIL ..., 2010), a Reabilitação Psicossocial
pressupõe o financiamento de projetos de inserção, geração de ECOSOL. Interessante notar
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que, na atual conjuntura do mundo do trabalho, muitos dos sujeitos da experiência da loucura
ainda não tiveram acesso ao trabalho remunerado. A geração de emprego e renda aparecem
com maior destaque nesse relatório do que nos anteriores, em especial a articulação com o
movimento da ECOSOL na criação e acompanhamento de “cooperativas produtivas” e a
fiscalização e acompanhamento desses projetos. Nesse sentido, destaca-se a perspectiva da
inserção social através de empreendimentos coletivos e autogestionários como uma ação
intersetorial entre os Ministérios da Saúde, Assistência Social e Trabalho e Renda.
A articulação intersetorial entre as políticas públicas é identificada como a estratégia
para a promoção do direito de trabalhar através do financiamento das iniciativas, da qualificação
profissional e da inclusão digital dos que são atendidos pelos serviços de SM através de
parcerias com o Sistema S (SESI/SENAI, SEBRAE etc.); e, a oferta de vagas nos cursos do
Plano Nacional de Qualificação (PNQ) do Ministério do Trabalho e Emprego além do
acompanhamento das cooperativas sociais e dos projetos de geração de trabalho e renda pelas
Incubadoras Universitárias executoras do PRONINC (Programa Nacional de Incubadoras de
Cooperativas Populares) do MTE.
Em relação à articulação com a ECOSOL, a ênfase foi dada à Política de Economia
Solidária e Inclusão Social e ao Programa Nacional de Cooperativismo Social, o que ainda não
constava no relatório da III Conferência de 2001.
Entretanto, até que os participantes desses projetos possam ter renda suficiente para
viver de seu próprio trabalho, foi proposto que esses recebam uma “bolsa-trabalho” instituída
de maneira articulada entre as três esferas de governo (federal, estadual e municipal). Não
obstante a garantia da manutenção do Benefício de Prestação Continuada (BPC) para os que já
o recebem e o direito à Seguridade Social aos que trabalham de maneira coletiva e
autogestionária.
Sobre a participação das equipes de SM nos projetos de inclusão social pelo trabalho, é
relevante considerar duas proposições: 1) a de que os serviços incluam, nos projetos
terapêuticos dos que por eles são atendidos, mecanismos de acompanhamento de inserção no
mercado de trabalho de acordo com o Programa Nacional de Inclusão Social pelo Trabalho
que articula a SM à ECOSOL; 2) a de que os projetos de geração de trabalho e renda sejam
desenvolvidos em espaços fora dos serviços de SM, ocupando o território da cidade para que o
espaço de atenção à SM de seus participantes seja diferenciado de seus espaços de trabalho.
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Sendo as associações de usuários, familiares e trabalhadores uma alternativa de espaço de
trabalho e de qualificação para os participantes dos projetos (ANDRADE, 2013).
Para a consecução dessas propostas, seria necessária a intersetorialidade entre os
Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), os Centros de Atenção Psicossocial
(CAPS), os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) e outros dispositivos do território,
como a Agência do Trabalhador, com o objetivo de mediar e articular os projetos de trabalho e
geração de renda com a rede intersetorial de políticas públicas.
Como se pode ver, a questão da inserção no mercado formal de trabalho não teve muito
destaque no corpo do relatório da IV Conferência como teve nos dois primeiros relatórios.
Entretanto, se manteve a proposta de criação de uma legislação de cotas de trabalho em
empresas públicas e privadas para os que são atendidos pelos serviços de SM, inclusive, os que
são liberados pelo INSS após o tratamento; com “flexibilidade de carga horária e/ou função”
(BRASIL ..., 2010, p. 114).
É interessante observar que, nos relatórios das duas últimas conferências, parece haver
uma diferenciação não muito bem esclarecida sobre reabilitação psicossocial, (re) inserção
social, ressocialização, geração de renda e trabalho (o que precisaria ser invertido, porque
somente se gera renda através do trabalho e não o contrário) e inclusão social pelo trabalho.
Diante dessa multiplicidade, não se trata de buscar uma unicidade de pensamento, isso seria
produzir uma ideologia que engessaria a diversidade necessária ao processo, mas talvez fosse
necessário identificar as referências que fundamentam tais discursos para se construir uma
relação mais crítica em relação a esses e, consequentemente, às práticas produzidas a partir
deles, prevenindo processos alienados e alienantes.
Nessa direção, Rosemeire Silva (Coordenação de Saúde Mental da Secretaria de Saúde
de Belo Horizonte/MG e participante da Associação Suricato) questiona a relação dos projetos
de inclusão social pelo trabalho dos sujeitos da experiência da loucura com o mercado
capitalista e nos induz a pensar criticamente a respeito das dimensões que nos desafiam e nos
oferecem caminhos em perspectiva. Parte da premissa de que a ideia da incapacidade dos
usuários para o trabalho é, no mínimo, um engano e questiona sobre qual concepção e
organização do trabalho busca o projeto antimanicomial.
[...] Trata-se de mera busca da garantia da subsistência? De produção massificada? De uma obrigação a
ser imposta aos usuários como uma regra do tratamento e medida da avaliação da cura? Ou de uma
construção mais ousada e também mais difícil, que busca empreender condições de vida e produzir
espaços geradores de sentidos e significados novos para a existência individual e coletiva? Queremos dar
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emprego, aliás, quase inexistente hoje aos nossos usuários, ou, junto com eles, construir o direito de
trabalhar, criando engrenagens que propiciem o exercício da produção, da geração de renda, mas também
de inscrição subjetiva? Empreendimentos que contribuam, assim como os serviços substitutivos, para
desconstruir a arquitetura manicomial, experimentando conjuntamente novas possibilidades de vida?
(BRASIL ..., 2005b, p. 56).

Essas e outras questões foram tratadas durante a mesa-redonda “Experiências de
Geração de Renda e Trabalho”, no evento Oficina de Experiências de Geração de Renda e
Trabalho dos Usuários dos Serviços de Saúde Mental, em 2004. Participaram desta a
coordenação de Saúde Mental da Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro/RJ (Cooperativa da
Praia Vermelha e Projeto Deixa Comigo de Capacitação para o trabalho), do Núcleo de Oficinas
e Trabalho (NOT) de Campinas/SP, do GerAção-POA de Porto Alegre/RS, da Trabalharte de
Juiz de Fora/MG, do NUSAMT (Núcleo de Saúde Mental e Trabalho) da Secretaria de Trabalho
e Renda do Rio de Janeiro/RJ e da Coordenação de Saúde Mental da Secretaria de Saúde de
Belo Horizonte/MG (Projeto Suricato).
Desde a realização desse evento, algumas ações têm sido realizadas a partir da luta
política dos envolvidos junto aos Ministérios da Saúde e do Trabalho e Emprego, como a
criação do CIST (Cadastro de Iniciativas de Inclusão Social pelo trabalho) pela Área Técnica
da SM; processos de formação e de incubagem sendo realizados por Incubadoras Universitárias
ligadas ao PRONINC; a criação da Portaria Nº 1.169/MS em 2005, que destina incentivo
financeiro para municípios que desenvolvam projetos de Inclusão Social pelo Trabalho (sua
terceira chamada foi em 2012), destinados a pessoas portadoras de transtornos mentais e/ou de
transtornos decorrentes do uso de álcool e outras drogas; cursos de gestão de empreendimentos
de SM e ECOSOL para trabalhadores da SM e da ECOSOL; dentre outras ações. Entretanto,
ainda há muito que fazer nesse campo.
De acordo com o exposto acima, podemos identificar que muitas das iniciativas de
inclusão social no trabalho produtivo acontecem no âmbito do CAPS, embora não sejam
somente a ele circunscritas, sendo a oficina, na maioria das vezes, o dispositivo disparador do
processo. No documento Saúde mental no SUS: os Centros de Atenção Psicossocial, a oficina
é apontada como prática clínica e social da assistência em SM, assim como preconizou a II
Conferência Nacional de Saúde Mental em 1992.
Nesse texto, as oficinas são uma das modalidades de atendimento em grupo, existindo
uma aparente diferenciação entre oficina terapêutica e oficina geradora de renda, dentre outras.
Entretanto, no mesmo documento, encontramos a realização de atividades produtivas como um
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dos objetivos das oficinas terapêuticas e a oficina geradora de renda como uma oficina
terapêutica quando esta é considerada como uma das principais formas de atendimento nos
CAPS, podendo ser de diferentes modalidades: expressivas, de geração de trabalho e renda ou
de alfabetização (BRASIL ..., 2004, p. 20).
Dessa maneira, as oficinas geradoras de renda (nesse texto não há referência direta ao
trabalho) são consideradas um recurso terapêutico onde o atendimento é realizado em grupo,
assim como outras modalidades de oficinas. Essa diferenciação indiferenciada, nesse
documento norteador das ações e funcionamento dos CAPS no Brasil, pode ser encontrada no
cotidiano das práticas de atenção em SM. Tal fato parece causar alguns equívocos no tocante à
relação entre loucura e trabalho, como por exemplo, considerar o trabalho como terapêutico –
sendo instrumento de ressocialização – sem ampliar a discussão sobre o direito ao trabalho e a
(re) inserção social que implica no relacionamento concreto com o mundo da produção, para
além dos limites dos serviços de SM.
Guerra (2008), em pesquisa realizada junto aos oficineiros dos serviços de SM no
Estado de Minas Gerais, observou que existia (no momento histórico da pesquisa) uma
discussão sobre o trabalho nas oficinas de produção porque nessas se lida com o trabalho e com
a circulação de mercadorias; mas quem encampava mais organicamente essa questão eram as
cooperativas, consideradas como trabalho protegido, porque lidavam diretamente com o
mercado de trabalho e o mercado de consumo demandando ações e infraestrutura diferenciadas
das oficinas.
Por isso, eram consideradas como um outro passo no projeto de saúde mental. Nessa
direção, não existiria uma linearidade entre estes dois dispositivos, rompendo com a ideia de
que um seria a continuidade do outro porque se constituíam como “dois territórios diferenciados
de operação no campo da saúde mental” (GUERRA, 2008, p. 44).
Tal afirmação nos aponta para a diferença entre o trabalho como recurso terapêutico no
âmbito das oficinas nas Unidades Básicas de Saúde, CAPS e Centros de Convivência; e, o
trabalho protegido, no âmbito das cooperativas ou outros dispositivos com potência de gerar
renda (ainda que mínima) para os seus participantes. Sendo que, nesse último, os participantes
se relacionariam com maior intensidade com os territórios para além dos serviços, exercendo
um trabalho organizado com ações mais complexas relacionadas à produção, ao consumo de
matéria-prima e à comercialização de seus produtos. Tais dimensões foram ainda associadas,
pelos oficineiros, à organização do trabalho na perspectiva capitalista (ANDRADE, 2013).
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Essas questões nos provocam a pensar se para os “oficineiros” seria possível existir uma
economia do trabalho diferente da capitalista e se todo trabalho que implica em trocas de bens
e geração de recursos financeiros – e, por isso, demandam processos de gestão – seja
necessariamente alienado. Penso que oficinas terapêuticas e cooperativas, assim como outras
formas de trabalho, são instâncias diferenciadas em função da contratualidade construída para
a existência e realização de cada uma em seus acontecimentos cotidianos. Entretanto, essa
diferença não produz uma dicotomia, mas antes complementaridade em função da dialogia
possível entre ambas as experiências no contexto do projeto terapêutico singular dos que são
atendidos pelos serviços de SM em qualquer território nesse país.
Para isso, é preciso romper com as históricas concepções de trabalho produzidas no
âmago do nascimento do capitalismo e no bojo de suas crises e transformações no decorrer da
história, assim como se rompeu com o modelo assistencial asilar secularmente produzido pela
psiquiatria associada ao projeto capitalista de exclusão e alienação. Existem outras formas de
se trabalhar, assim como existem outras formas de cuidar, e essas podem se encontrar em um
projeto transformador da sociedade – embora tal tarefa implique em muita luta política, muito
diálogo e negociação, muita resistência à inércia cotidiana, muita insistência e, porque não
dizer, umas pitadas de teimosia.
Vale lembrar que a ideia de se ter espaços diferentes para o cuidado e para o intercâmbio
de produtos e serviços continua (de alguma forma) presente nas atuais discussões sobre o
trabalho dos sujeitos da experiência da loucura nos serviços de SM. Sendo, inclusive, uma das
propostas da IV Conferência Nacional de Saúde Mental – o espaço de atenção à SM ser
diferente do espaço de trabalho dos que são atendidos pelo CAPS.
Não obstante, nesse caso, a prerrogativa é se centrar no estímulo à inserção no território
da contratualidade social mediada pelo intercâmbio de afetos, bens e a construção de redes
sociais, produzindo autonomia como interdependência. Talvez rompendo, assim, com as
históricas condições de trabalho assistido e protegido para assumir a condição de trabalhadores
cooperados que podem ser acompanhados por outros, mas não demandando mais “assistência”
ou “proteção”, mas sim incentivos e acompanhamento para desenvolver o intercâmbio no
mundo das trocas econômicas e sociais.
Essa é uma discussão atual que conta com a contribuição de alguns autores brasileiros
que se dedicam ao campo da SM com o intuito de refletir sobre o lugar do trabalho nas práticas
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clínicas no contexto da assistência e, com isso, construir referências teóricas que possam
contribuir com o intercâmbio entre o mundo da assistência e o mundo da produção.
Lima (2008, p. 61) constata com “estranhamento” que a atividade como ocupação
esteve presente nas práticas da instituição psiquiátrica desde o seu nascimento, estando também
presente nas RPs do século XX no processo de desestabilização do modelo asilar de atenção
em SM. No Brasil, alguns dos dispositivos utilizados para cumprir essa tarefa são os ateliês, os
laboratórios e as oficinas, apresentando “enfoques e objetivos muitas vezes diferentes, estão
presentes nos CAPS, nos hospitais-dia, e nas experiências de desinstitucionalização
desenvolvidas em hospitais psiquiátricos”.

Além desses, a autora cita os Centros de

Convivência criados nos processos de desinstitucionalização do Hospital Psiquiátrico do
Juquery e da Casa de Saúde Anchieta em Santos.
Esses dispositivos têm, como referências, a Psicoterapia Institucional da Clínica de La
Borde na França e a Psiquiatria Democrática Italiana. Os ateliês em La Borde e seu paradigma
estético na criação de arte e de territórios existenciais; os laboratórios em Trieste e seu
paradigma político de experimentação e produção de fazeres e saberes sobre a vida, o social, a
troca, a contratualidade, universos simbólicos e linguagens.
No Brasil, as oficinas e o paradigma ético-estético-político da Atenção Psicossocial são
as referências por meio das quais é possível engendrar, criar, produzir subjetividade – “novas
formas de relacionamento, novos espaços existenciais, novos modos de ser” (LIMA, 2008, p.
71). Na construção do projeto de constituição de um CAPS, por exemplo, preconiza-se que a
inclusão social no trabalho produtivo esteja inserida no Projeto Terapêutico Singular dos
usuários. Entretanto, sempre é bom lembrar que o trabalho foi um dos pilares da terapêutica do
início da Psiquiatria Tradicional no âmbito do tratamento moral. Práticas manicomiais através
do trabalho foram consideradas como terapêuticas durante séculos.
Além disso, a ressignificação do processo produtivo dos trabalhadores nas oficinas
terapêuticas e de geração de trabalho é de suma importância para se compreender melhor
quando e onde o trabalho é para o cuidado de si e quando e onde é para o intercâmbio no mundo
das trocas econômicas, mas não necessariamente no contexto do modo de produção capitalista.
Por isso, para que o trabalho seja de fato um direito dos usuários, algumas considerações
precisam ser feitas:


A importância do trabalho como mediador nas relações dos usuários consigo mesmos
no âmbito das oficinas terapêuticas nos serviços de saúde mental (trabalho terapêutico)
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e com os outros, no âmbito das trocas realizadas no mercado (trabalho como direito
humano), provocando a construção de outra contratualidade social com potência de
desconstruir a alienação e a exclusão, produzindo outras subjetividades.


As dimensões do trabalho nos serviços de Saúde Mental. O trabalho é somente
terapêutico ou é um direito? De qual trabalho estamos falando? Seria possível
contemplar a dimensão trabalho como um direito humano para além do diagnóstico de
incapazes para o trabalho? Seria possível o mundo do trabalho compor com o projeto
terapêutico dos que são atendidos pelos profissionais de SM? A intercessão-pesquisa
pode contribuir para a construção desse processo?
De acordo com Guerra (1999), as Portarias nº 189/91 e nº 224/92 do SUS contribuem

para o entendimento de que as oficinas possuem duas modalidades: a terapêutica, na qual são
desenvolvidas atividades que promovem a subjetivação, socialização do sujeito, privilegiando
sua particularidade (atitude clínica); e a de produção com recursos para a reinserção produtiva,
em que o trabalho, a aprendizagem de formas de trabalhar e a entrada no mercado de trabalho
são prioridades.
Nessa perspectiva, Ribeiro (2008) sistematiza diferentes as modalidades de oficinas a
partir do setting de trabalho e dos objetivos de cada uma:
[...] oficinas de terapia ocupacional, de cunho psicoterápico; oficinas terapêuticas, que objetivam
a intercessão com a comunidade, sem priorizar o aprendizado de um ofício ou a inserção no
mercado de consumo ou de trabalho; oficinas de produção, que têm como objetivo produzir
objetos e serviços passíveis de circular socialmente, via exposição, venda ou prestação de
serviços; e oficinas de comercialização, responsáveis por viabilizar parcerias que permitam a
inserção da produção na sociedade (p. 7).

Como complementação, a mesma considera que todas essas modalidades de oficina têm
como tarefa a promoção da reinserção e da circulação social dos que delas participam no
território onde vivem, promovendo uma contratualidade social produzida na concretude do
cotidiano através de trocas afetivas, simbólicas, sociais e econômicas. Isso tudo se configurando
uma “rede social pessoal”, que pode ser entendida como um “campo social composto pela soma
de todas as relações interpessoais significativas para o indivíduo, inclusive os familiares”
(Ribeiro, 2008, p. 109).
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Considerações finais
As oficinas são espaços de preparação para o trabalho produtivo com potência de
produzir o acesso aos direitos garantidos por lei aos trabalhadores. Uma das modalidades de
organização de um empreendimento que possa ocupar o território da cidade e adentrar o mundo
das trocas sociais e econômicas mediadas pelo trabalho é o empreendimento econômico
solidário.
Após o evento de 2004, citado acima, esse intercâmbio está em curso. É uma
possibilidade de contratualidade social que transcende o terapêutico e caminha na direção do
direito humano de existência para além da loucura. Isso tem uma dimensão política de mudança
social que envolve a participação dos familiares, dos trabalhadores dos serviços de Saúde
Mental, das entidades de apoio da Economia Solidária, da cidade como território; bem como
das políticas públicas de saúde, assistência social, educação, trabalho e direitos humanos.
Assim, pode-se afirmar: o trabalho produtivo como uma estratégia emancipatória, no
âmbito do intercâmbio Saúde Mental e Economia Solidária, pode vir a garantir o direito de
viver, produzir e prospectar a vida exercendo a autonomia e a cidadania. Diante da importância
do trabalho, tanto na Saúde Mental, quanto na Economia Solidária, ressalta-se o significado
deste na vida do ser humano que convive com o sofrimento psíquico como um meio de
(re)inserção na sociedade, um aporte para viver para além do sofrimento, uma possibilidade de
estar em contato com outras pessoas facilitando a troca de experiências.
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