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A análise de conteúdo é uma técnica multifacetada que busca o sentido das palavras
(hermenêutica), sendo utilizada para fazer uma investigação e obter uma perspectiva
diferenciada do fenômeno, tendo em vista os conteúdos textuais objetivos e os “conteúdos
latentes” (Campos, 2004). O resgate crítico de documentos elaborados por acadêmicos torna
possível uma reconsideração acerca do que a universidade está produzindo. Pimentel (2001)
afirma que esse movimento promove a “reconstituição da memória da ciência”.
Nas universidades são constantemente produzidos trabalhos escritos, muitos dos quais
tem como destino o fundo de uma gaveta ou, na melhor das hipóteses, uma estante de
arquivo, o que é um contrassenso se pensarmos que temos ai um material de base para a
reflexão científica. Aqui nos propomos a resgatar esses documento, produto do trabalho de
estudantes de psicologia da UFMS, Campus Pantanal, relatórios de estágio e trabalhos de
conclusão de curso realizados junto ao centro de atenção psicossocial II (Caps) que servirão
de alicerce para uma reflexão sobre a forma como a Universidade vê e pensa este
equipamento de saúde.
Os Centros de atenção Psicossocial fazem parte da história recente da saúde pública
brasileira. Surgem com a reforma sanitária, com as agitações por mudanças da segunda
metade da década de setenta, com as mobilizações reivindicando qualidade de vida

–

saneamento básico, saúde, moradia e transporte. (Yasui, 2010), caracterizando-se como um
processo social e político de críticas ao modelo de saúde vigente e “tentava” tornar coletivo os
bens de saúde. De maneira análoga à reforma psiquiátrica também se propunha a criticar
alguns pressupostos, como: os conceitos que fundamentam a psiquiatria e o controle sobre os
usuários. Essa movimentação sofreu fortes influências de experiências gestadas na Europa
que puderam ser absorvidas pelo Brasil, em especial a Psiquiatria democrática italiana
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(Amarantes, 2007) capitaneada por Franco Basaglia, que propôs ações que tinham como fim
último a desinstitucionalização da lógica manicomial e a extinção os hospitais psiquiátricos,
afirmando a emancipação do ser humano, fazendo críticas a exploração pelo capital (Heidrich,
2007) e a psiquiatria da época, entendendo que os internos dos hospitais psiquiátricos como
seres integrais e colocando a doenças “entre parênteses” (Amarantes, 2007).
Na sequência destes eventos, no ano de 1987 foi realizada a 1ª Conferência Nacional
de Saúde Mental, que decorreu da 8ª Conferência Nacional de Saúde, foi considerada um
marco, promovendo assim reflexões sobre o tema (Brasil, 1987), sendo, em 1989, implantado
na cidade de Santos o Núcleo de atenção psicossocial (NAPS), serviço substitutivo à Casa
Anchieta, instituição Hospitalar que sofrera intervenção da Prefeitura após inúmeras
denúncias de maus tratos e tratamentos subumanos prestados a seus pacientes (Nicácio,
1990). Nesse mesmo ano é realizada a 2ª Conferência Nacional de Saúde Mental e passam a
vigorar no Brasil as primeiras leis federais regulamentando a inserção de serviços de atenção
contínua, tendo como base as experiências bem-sucedidas do Caps/Naps e hospitais/dia e as
primeiras normas de fiscalização dos manicômios. De acordo com o Ministério da Saúde, os
Naps/Caps foram fundados a partir a portaria GM 224/92, e podem ser entendidos como
serviços de saúde locais e regionalizados. (Brasil, 2004)
Os Caps surgem então em substituição ao modelo asilar e se dividem em Caps I, Caps
II, Caps III, Capsi e Capsad para atender demandas diferenciadas. Os Caps I, II e III são
destinados a adultos que possuam transtornos mentais (de acordo com o número de habitantes
do município), o Capsad para dependentes de álcool e/ou drogas e o Capsi para crianças
portadoras de transtornos mentais.
Sobre o Caps, afirma Yasui (2010), embora tenha nascido de uma proposta engajada
de reforma psiquiátrica, muitas vezes se perde em pactos entre as gestões onde o trabalhador
que era sujeito político, que criava possibilidades e formas de cuidado, se tornou reprodutor
de normas, cedendo as pressões e a tal “luta pela sobrevivência”. Assim ao nos debruçarmos
sobre estes trabalhos acadêmicos buscamos analisar a perspectiva do curso de psicologia
Universidade Federal do Mato Grosso do Sul a respeito de um Caps II do interior do Mato
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Grosso do Sul por meio da análise de conteúdo dos relatórios acadêmicos e trabalhos de
conclusão de curso.
Método
Utilizamos como material de pesquisa os trabalhos dos acadêmicos do curso de
psicologia Universidade Federal do Mato Grosso do Sul realizados entre os anos de 2004 e
2014, tendo como tema de interesse o Caps II de uma cidade do interior do Mato Grosso do
Sul. Foram objetos da pesquisa relatórios de estágios III e IV e TCC relacionados ao tema.
Para realização da pesquisa documental e análise de conteúdos seguiremos as etapas abaixo
como sugere Campos (2004):
1- Pré-leitura ou leitura flutuante dos documentos,
2- Seleção das unidades de análise
3- Processo de categorização e subcategorização
4- Validação da análise
A primeira leitura permitiu a familiarização com o documentos de forma mais global, não
sistemática, procurando obter sentidos mais gerais. No momento seguinte, de seleção das
unidades, realizou-se a eleição de sentenças, parágrafos ou frases temáticas. Pôde-se afirmar
que a escolha por essa ou aquela unidade de analise foi consequência da interdependência dos
objetivos da pesquisa, teorias explicativas adotadas e teorias próprias intuitivas do
pesquisador. O processo seguinte se deu com enunciados que envolviam um número variável
de temas, de acordo com a proximidade, e que submetidos a análise puderam mostrar
significados relevantes ao objeto de estudo. A última etapa, ainda não realizada, será a
validação externa, realizada por juízes pesquisadores da área que validarão ou não os
resultados obtidos.
Foram estudados vinte e três trabalhos acadêmicos, entre relatórios de estágio e tccs.
Oito desse trabalhos eram sobre o Caps ad, um sobre o Caps i e treze sobre o Caps II. Nessa
primeira coleta, pudemos verificar que o volume de material seria superior ao adotado para
uma pesquisa de conclusão de curso como esta, portando optamos por nos concentrar nos
documentos referente ao Caps II.
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Tendo com objeto da pesquisa os treze trabalhos realizados no Caps II, desses
documentos, quatro trabalhos de conclusão de curso e oito relatórios de estágio básico, sendo
um relatório final de estágio obrigatório, que equivalia ao tcc na época (2004), optou-se pelas
categorias não apriorísticas proposta por Campos (2004), onde essas surgem dos trabalhos,
assim definimos: Universidade e Caps. A primeira apresenta as seguintes subcategorias: 1Teoria e pratica ou teoria e práxis?; 2- Universidade, lugar de tendências ou tradições? e 3Crítica que se faz à universidade avaliada pelos seus próprios membros. A segunda categoria
apresenta as seguintes subcategorias: 1 – Instituição Caps II, 2- Funcionários, 3- Usuários e
Família. Contudo como se trata aqui de um resumo da pesquisa, apresentaremos apenas, em
linhas gerais um elemento de análise do Caps na subcategoria instituição.
Os relatórios chamaram a atenção para aspectos que dizem respeito ao funcionamento
do Caps II, como podemos ver nesse trecho do relatório 13: “Os participantes, não
participam das assembleias da instituição, eles não tem voz, não são protagonistas de si, são
dirigidos e guiados pelo medicamento e por quem medica (...)”. O que nos faz pensar que,
mesmo resultado da reforma e surgindo como crítica ao modelo hospitalocêntrico, o Caps
ainda apresenta resquícios manicomiais. No entanto, de acordo com Merhy (2004) o Caps é
um espaço de tensão entre velhos hábitos e novas práticas que possibilitam formas reais de
lidar com a loucura. Yasuí (2010) afirma que o Caps é um equipamento estratégico para a
instalação da política de saúde mental, porém ele não deve ser o fim, mas sim o caminho, que
deve estar inserido na rede. Sobre o cuidado nessa instituição, não se deve reproduzir práticas
e técnicas focadas na doença (modelo hegemônico), mas, antes, em ações com ênfase na
relação com outro. Esse outro é preciso ser reconhecido como sujeito, não como ser que
abriga a doença. Assim, como afirma Franco e Merhy (2003), as formas de tratamento devem
superar o burocrático e prescritivo, realizando o cuidado das “relações intersessoras”,
estabelecendo o trabalho relacional, o trabalho vivo.
Assim, pode-se dizer que os trabalhos vem denunciando as contradições do Caps, ainda que timidamente, apontam para as dicotomias do que é proposto e o que realmente ocorre.
Os trabalhos também questionam as formas de tratamento empregado por essa instituição,
Fala das novas maneiras de docilizar os corpos mais aceitas socialmente. Dessa forma, essa
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pesquisa começa a desenhar como os estudantes de psicologia desse campus compreendem
essa estrutura e capturam sua idiossíncrasias.
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