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O presente trabalho objetiva trazer algumas conclusões enredadas na tese de doutorado
da primeira autora, sob orientação da segunda. Naquele trabalho refletimos sobre a efetivação
das ações de cuidados em saúde mental no Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil –
CAPSi e sua consonância com a lógica da Atenção Psicossocial. Neste, apresentamos um viés
do debate que empreendemos à luz do que propõe a Política Nacional de Saúde Mental e de
produções teóricas que versam sobre o tema, apontando premissas da Atenção Psicossocial
que forjam uma lógica do cuidado em saúde mental infantojuvenil que supera o modelo
manicomial.
Construída no bojo do Movimento da Reforma Psiquiátrica brasileira a Atenção
Psicossocial vem sendo definida como um conjunto de ações capazes de constituírem um
novo paradigma para as práticas em saúde mental. Não se trata apenas de uma mudança na
forma de prestar a assistência, mas de um processo de transição paradigmática, que requer
uma transformação estrutural em constante movimento e com a participação de diversos
atores sociais. A Atenção Psicossocial constitui-se, portanto, um processo social complexo
(Rotelli, Leonardis & Mauri, 2001) em que precisam ocorrer, a um só tempo e
articuladamente, transformações nos campos teórico-conceitual, técnico-assistencial, políticojurídico e sociocultural (Amarante, 1995; 2007; Costa-Rosa, Luzio & Yasui, 2003).
Com essas considerações iniciais desejamos abrir o caminho para agenciar a defesa de
que essa proposta requisita outros modos de pensar/fazer saúde mental. Essa afirmativa ganha
sustentação à medida que recorremos à história e constatamos as mudanças processadas nesse
campo nos últimos tempos. As duas últimas décadas do século XX, por exemplo, foram
especialmente férteis para a implementação de mudanças no modelo de atenção à saúde no
Brasil, culminando na criação do Sistema Único de Saúde - SUS e no reconhecimento da
saúde como direito humano e condição para a cidadania, inscrito na Constituição Federal de
1988. Foi baseado nessa lei magna que o ECA em 1990 (Brasil, 1990), considerada das
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legislações mais avançadas do mundo ocidental, ratificou para o público infantojuvenil os
direitos humanos fundamentais, arrogando-lhes prioridade absoluta ante a elaboração das
políticas sociais públicas. Ao concebê-las como pessoas em condição peculiar de
desenvolvimento confiava-se ao Estado, à sociedade e à família, a tarefa de garantir as
condições necessárias para um desenvolvimento saudável. Sendo a saúde um direito
fundamental e o acesso a bens e serviços condição crucial para esse desenvolvimento,
considerar-se-ía importante, entre outras coisas, a “possibilidade de realização de seus
projetos de vida, reconhecendo os fatores sociais, econômicos, políticos e culturais que
influenciam a exequibilidade dos mesmos (Brasil, 2013, p. 10).
Destacamos acima dois importantes entendimentos que permeiam a lógica da Atenção
Psicossocial: o primeiro é o de que crianças e adolescentes devem ter resguardados seus
direitos humanos fundamentais (entre eles o da saúde) e por estarem em processo de
desenvolvimento, ainda mais, a saúde que é entendida como resultado de um processo
complexo e multideterminado permanece alçada às condições da vida material. Segundo que
não podemos perder de vista que as políticas sociais públicas podem se tornar ora promotores,
ora cerceadores das oportunidades que demarcam um desenvolvimento saudável, desnudando
que precisamos investir em políticas públicas de qualidade que medeiem o acesso ao que de
melhor a humanidade já produziu.
O ideário socializador do SUS e da Reforma Psiquiátrica inspiraram a criação de uma
rede de serviços substitutivos, entre eles o CAPSi1. No curso desse processo, o CAPSi vem
sendo considerado a iniciativa mais concreta de deslocar para a rede pública o cuidado com a
saúde mental de crianças e adolescentes em sofrimento psíquico grave e persistente
(psicóticos, autistas, neuróticos graves, etc.), impossibilitados ou afetados de alguma forma
em sua condição de manter ou estabelecer laços sociais e projetos de vida. Assim, o CAPSi
nasceu com a função de se constituir (re)ordenador da demanda em saúde mental
infantojuvenil no seu território de abrangência e esperava-se que ele se consolidasse
progressivamente como dispositivo estratégico para o processo da reforma avançar.

1

De acordo com a Portaria nº 336/GM (BRASIL, 2002) que oficializa os CAPS estes centros se diferenciam de
acordo com o porte/complexidade, abrangência populacional e especificidade dos atendimentos. Os CAPS
podem ser classificados em cinco modalidades: CAPS I, CAPS II, CAPS III, destinados a adultos; CAPSad,
destinado a usuários de álcool e drogas, e CAPSi, destinado a crianças e adolescentes.
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Para além do desejo da construção de uma nova estrutura física, demandava-se um
novo jeito de fazer saúde mental, privilegiando as ações no território que articulassem os
diversos campos que entrecruzam e implicam na vida do sujeito que sofre, produzindo vida e
não mais prostração, promovendo cidadania e não mais desqualificação social, rompendo com
a segregação e favorecendo assim, a inserção social dos usuários (Luzio, 2011). Para ser
estratégico, o CAPSi (como outros serviços substitutivos) não pode conformar-se como um
mero serviço da rede e precisa (inter)mediar a (re)inserção social e comunitária e contribuir
para o (re)posicionamento subjetivo, cultural, político e social dos seus usuários.
Aqui vai se desenhando a concepção de saúde mental sustentada pela Atenção
Psicossocial: saúde mental seria a capacidade de criar, de enfrentar a realidade e de
transformá-la, produzindo-se como sujeito. Produzir-se como sujeito, por sua vez, implica ser
capaz de beneficiar-se dos encontros oportunizados pela vida, de poder fazer escolhas, trocar
afetos, mensagens, implica ter condições de fazer uma (re)leitura de si e do mundo. Essa
concepção por si alvitra a redefinição do próprio objetivo do cuidado em saúde mental, que
deixa de ser a cura, para dar lugar às mais variadas formas de produção de vida. Essa seria
uma premissa fundante para o cuidado baseado na lógica da Atenção Psicossocial.
Tal qual destacou Burali (2014, p. 27) o CAPS teria o mandato de ajudar aqueles 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”. E, em se tratando de crianças e
adolescentes, mais que falar que estes desaprenderam a ser sujeitos, entendemos que talvez
muitos sequer se reconheceram e/ou foram reconhecidos como tal.
É imprescindível que lhes seja garantido o direito à palavra. Na história da assistência,
ao negar às crianças e adolescentes o direito a palavra, negava-lhes também um lugar no
social. O protagonismo compõe igualmente o conjunto maior de premissas que sustentam a
Atenção Psicossocial. Logo, quando lhe é oportunizado, ao “falar sobre si e identificar-se com
sua própria história, a criança e o adolescente veem possibilidades de encontrar novos
significados e novas formas de inserção na sociedade e na família” (Brasil, 2013, p. 17).
Como fazer essa (re)inserção? O planejamento das ações de cuidado se dará a partir
das demandas de cada caso, não havendo, portanto, um padrão invariável no qual deva se
basear toda e qualquer intervenção. Aqui apresentamos outra ideia fundante da Atenção
Psicossocial: não há nenhuma receita pronta de como o cuidado deva se efetivar. Será na
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cotidianidade, no caminhar que se definirá o percurso. Esse percurso, é preciso que se diga,
não está isento de contradições, incertezas e contrassensos. Importa não negá-los, pois ao
considerá-los a equipe pode tomá-los como fios condutores do caminhar.
A dispensa da existência da instituição psiquiátrica só é possível quando há
convivência, quando se privilegia o envolvimento da comunidade e das relações. Ante esse
desafio outra premissa vai se inscrevendo: a parte mais importante do trabalho não se localiza
nas técnicas ou na aplicação de procedimentos isolados, prerrogativa de um ou outro
profissional da saúde. O cerne do trabalho está nas relações, nos vínculos que se tornam
possíveis. Deseja-se que as relações que ali e muitas vezes a partir dali se estabelecem,
preparem o caminho para que outras venham a ocupar outros tantos espaços que precisam ser
preenchidos porque criados pelo movimento da própria vida. O ideal é que o serviço ao
favorecer a (re)inserção social dos usuários, estimulando seu movimento no território,
implementando ações emancipatórias, torne seus cuidados paulatinamente, dispensáveis.
Como destacou Yasui (2010, p.5) tal cuidado deveria fazer “a diferença na vida daquele que
busca com seu sofrimento, e também, paradoxalmente, de tornar-se prescindível depois de
certo tempo, para que a vida siga seu curso, para que outros encontros possam surgir”.
Finalmente uma última premissa que desejamos destacar é a de que a eficácia das
ações de cuidado pode ser balizada pelo grau de autonomia que é capaz de ajudar a produzir.
Kinoshita (2001, p. 57) definiu autonomia como “capacidade de um indivíduo gerar normas,
ordens para a sua vida, conforme as diversas situações que enfrente”. Essa autonomia não tem
a ver com “auto-suficiência, mas com o “quanto mais dependentes de tantas mais coisas
pudermos ser” uma vez que essa dependência “ampliará as nossas possibilidades de
estabelecer novas normas e novos ordenamentos para a vida”.
Concluímos que a Atenção Psicossocial não é um lugar. Tampouco se efetiva a partir
da prescrição de uma série de condutas previamente definidas. A Atenção Psicossocial como
um processo social complexo, pleiteia transformações nos mais diversos campos, entre eles o
teórico-conceitual, no qual inscrevemos a produção deste trabalho. Esta constatação nos
remete pensar a produção do conhecimento também como uma ação política. Ao trazer nesse
trabalho algumas premissas do cuidado em saúde mental infantojuvenil assentado na lógica da
Atenção Psicossocial queremos por fim questionar: estamos construindo um novo modo de
pensar/fazer saúde mental ou seguimos reproduzindo práticas que apenas tutelam e segregam
a despeito do ideário que suscitou o próprio Movimento da Reforma Psiquiátrica?
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