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 RESUMO  

Silva, C. M. (2018) O acolhimento enquanto desafio e possibilidade na prática psicossocial 

em saúde mental. Dissertação de Mestrado (Programa de Pós- Graduação em Psicologia - 

Instituições, Saúde e Sociedade). Universidade Federal de São João Del Rei, São João Del Rei – 

MG, Brasil. 

 

No Brasil, o trabalho na saúde encontra seus fundamentos no campo do saber médico, ao 

passo que na saúde mental eles estão relacionados ao saber psiquiátrico, tido como poder que 

controla a doença mental e o sujeito internado no manicômio. Com os movimentos sócio-

políticos que possibilitam a Reforma Sanitária e a Reforma Psiquiátrica, ainda em progresso, 

o acolhimento aparece enquanto um sentido de práticas, que vai se estruturando como 

processo-chave na humanização dos serviços de assistência e passa a nortear o trabalho no 

âmbito da Atenção Psicossocial. Produto de tecnologias leves, o acolhimento é entendido na 

relação com diversos aspectos que perpassam as políticas de atenção, as relações, as práticas e 

os discursos, ou seja, integrando todos os processos de trabalho em saúde. Esta pesquisa tem 

como objetivo verificar como se dá a prática do acolhimento enquanto processo de trabalho e 

atenção no cotidiano de uma instituição pública de saúde mental. A instituição em questão é o 

Centro de Atenção Psicossocial álcool e outras drogas (CAPS AD III) da cidade de 

Barbacena, Minas Gerais. São realizadas articulações teóricas com autores, tais como Merhy, 

Foucault, Guattari, Deleuze, Rolnik, Amarante, Certeau, dentre outros. A produção de dados 

foi possível a partir da inserção no cotidiano institucional, onde foram realizadas observações-

participantes e entrevistas informais e semiestruturadas. O material – cenas e falas – evidencia 

aspectos de comunicação, que se analisam durante o próprio processo e identificam uma 

demanda de cuidado que se encontra com os pressupostos da pesquisa. Relacionada à essa 

demanda, é apresentada, pelos participantes, a ideia de matriciamento, que se configura, neste 

trabalho, como modo de ler elementos cotidianos relacionados à comunicação. Foram 

utilizadas duas ferramentas metodológicas – cartografia e hermenêutica. A primeira é 

utilizada como orientação na inserção ao cotidiano institucional, de modo a deixar vir 

paisagens e linhas que compõem os caminhos do acolhimento/cuidado na realidade estudada. 

A segunda é utilizada como meio de ler e evidenciar modos de fazer e cuidar próprios da 

realidade institucional, que se encontram relacionados ao processo de acolhimento. 

 

Palavras-chave: Acolhimento, Trabalho, Saúde Mental, CAPS AD, Cotidiano 
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ABSTRACT 

In Brazil, work in the health field finds its foundations in the medical knowledge area, 

whereas in mental health they are related to the psychiatric one, which is the power that 

controls the mental illness and the subject interned in the asylum. With the sociopolitical 

movements that enabled the Sanitary Reform and the Psychiatric Reform, that are still in 

progress, the host shows up as a sense of practices, which has been structuring as a key 

process in the humanization of the assistance services and starts to guide the work in the 

psychosocial attention scope. As a light technologies product, the host is understood in the 

relationship with diverse aspects that pass through the attention policies, the relationships, the 

practices and the speeches, that is, integrating all the work processes in health. This research 

aims to verify how it is given the practice of host as a daily work and attention process of a 

mental health public institution. The institution concerned is the Centro de Atenção 

Psicossocial álcool e outras drogas (CAPS AD III) [alcohol and other drugs Psychosocial 

Attention Center] from the city of Barbacena, Minas Gerais. Theoretical articulations are 

made with authors, such as Merhy, Foucault, Guattari, Deleuze, Rolnik, Amarante, Certeau, 

among others. The data production was possible from the insertion in the institutional context, 

where participant observations and informal and semistructured interviews were made. The 

material – scenes and lines – evidences communication aspects, that are analyzed during the 

own process and identify a care demand that meets the research assumptions. Related to this 

demand, it is presented, by the participants the idea of matrix support, that is configured, in 

this work, as a manner to read the daily elements related to communication. Two 

methodological tools were used – cartography and hermeneutics. The first one is used as a 

guidance in insertion into the institutional daily life, in order to let come landscapes and lines 

that make up the paths of the host/care in the studied reality. The second is used as a means of 

reading and evidencing own manners of doing and caring of the institutional reality, which are 

related to the process of host.  

 

Keywords: Host, Work, Mental Health, CAPS AD, Daily, Matrix Support 
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APRESENTAÇÃO - Notas sobre a pesquisadora 

 

Há 20 anos, muito embora na época ninguém tenha notado, muito menos eu, que 

quando menina, ficava alguns períodos do dia na loja de bairro dos meus pais e, nessa época, 

ficava observando uma mulher de aproximadamente trinta anos que passava em frente ao 

local todos os dias, com o andar lento e o semblante triste, que vivia a falar com o vento. Às 

vezes, ela o ignorava por alguns instantes e entrava na loja para conversar com a minha mãe. 

Enquanto elas conversavam, eu observava a singularidade daquela mulher, me perguntando 

sobre como seria viver naquela relação ímpar com o mundo, a qual não entendia muito bem. 

A ausência de explicações contribuiu para que eu me pusesse a pensar sobre ela, a 

cada vez que passava por lá e, por vezes, instantes após a sua passada. Ouvi, muitas vezes, as 

pessoas dizerem, em tom de voz lamentável, que a passante tinha problemas mentais, típico 

das pessoas que iam para o hospício de Barbacena, a cidade dos loucos. Ouvi, inclusive, 

muitas piadas envolvendo a referida cidade, que ficava a pouco mais de cem quilômetros de 

onde morava. Diziam que, para lidar com os problemas que tinha, a mulher fazia tratamento. 

Através desse discurso, soube que o tratamento correspondia a uso de medicação controlada. 

Nunca ouvi ninguém dizer quais problemas mentais eram aqueles e de onde haviam surgido, 

ou mesmo se havia cura. Só falavam deles como se fossem algum tipo de “praga”, o que fez 

com que eu aprendesse e levasse para mim a percepção de que quem os possuía era uma 

pessoa infeliz e mísera. 

Anos mais tarde, quando toda a história contada já havia sido esquecida, já jovem, 

ingressei no curso de psicologia da Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ) e, no 

decorrer do mesmo, em contato com as disciplinas de Psicologia e Saúde Pública e 

Psicologia nas Instituições de Saúde, me interessei pelas informações sobre as transformações 

no campo da Saúde Pública. Em especial por aquelas que envolviam o movimento de 

Reforma Psiquiátrica, que questiona as políticas públicas e práticas em saúde mental, o 

modelo manicomial de assistência, assim como suas estratégias de exclusão. Diante disso, 

comecei a me interessar pela temática. Soube da existência dos Centros de Atenção 

Psicossocial (CAPS), instituições de cuidado em saúde mental que representam novas 

modalidades de assistência, a serem substitutivas aos hospitais psiquiátricos, como o famoso 

Hospital Colônia, de Barbacena. 
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Com o despertar para essas questões, ingressei, em 2012, ao Núcleo de Estudo, 

Pesquisa e Intervenção em Saúde (NEPIS1) da UFSJ. Me vi integrando um grupo formado por 

pelo menos 40 integrantes, constituído por alunos de graduação, mestrado e docentes da 

universidade. Psicologia, Biologia, Medicina, Educação Física, Arquitetura e Geografia foram 

algumas das disciplinas que vi interagirem e trabalharem de modo transdisciplinar. Foi nesse 

universo de múltiplos discursos que fui aprendendo a importância de se criar direcionamentos 

de trabalho, pois estes admitem modos de fazer que, mesmo tão diferentes, se encontram em 

um fator comum no campo da saúde: o cuidado. Vivenciei numerosas experiências e 

aprendizados significativos. Aprendi com os integrantes, com suas histórias, com suas 

dúvidas, dificuldades e expectativas, bem como com os sujeitos atendidos e toda bagagem que 

traziam em suas singularidades. Entendi que o todo é muito mais do que a soma de suas 

partes. 

Não foi um aprendizado fácil, mas a sua riqueza e significância superou as 

dificuldades que enfrentamos enquanto grupo. Me percebi em um processo divisor de águas, 

pois, em meio a tantas experiências, tive ressignificado o meu olhar sobre a saúde, a loucura e 

o dito louco. Aprendi com o grupo que não é fácil, mas dá pra fazer2.  Tal fazer está 

relacionado ao compromisso ético-político que se assume no ato de cuidar.  

Já não sou mais aquela menina ou a jovem aluna de graduação. Há pouco mais de dois 

anos me vi formada em psicologia e sendo convidada a integrar um novo grupo, uma equipe 

multidisciplinar de um CAPS AD. Lembro do receio diante do novo, em transpor o 

aprendizado adquirido durante a formação para uma instituição – CAPS – que, embora 

conhecida desde os estágios, possuía uma modalidade até então não experimentada – álcool e 

outras drogas. 

Com a inauguração da instituição, passamos por um processo de reuniões 

administrativas, quando foram delineados modos de organização institucional, criados e 

estabelecidos instrumentos – folhas de acolhimento, prontuário, livros de protocolos, 

Registros de Ações Ambulatoriais de Saúde – que iriam compor os processos de trabalho. 

Era novembro de 2015, quando, me sentindo insegura, me dirigi a um amigo e disse 

“não sei como fazer acolhimento!”, referindo-me ao processo de trabalho que deveria ser 

realizado no CAPS AD, a partir do instrumento que fora estabelecido nas reuniões 

                                                           
1O NEPIS iniciou suas atividades em 2007, envolvendo a tríade estudo, pesquisa e extensão, e veio a se 

caracterizar como possibilidade de preparar e formar os alunos de graduação como potenciais profissionais a 

atuar no campo da saúde, bem como oferecer articulação com os vários setores de saúde da cidade de São João 

Del Rei e região, de modo a contribuir no exercício e arranjo dos dispositivos ao tipo de atenção que eles se 

prestam. 
2Em referência ao filme italiano Si Può Fare (2008) dirigido por Giulio Manfredonia. 
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administrativas. Tal amigo, que também participava do NEPIS, me respondeu “como não? 

você vem fazendo acolhimento todos esses anos no NEPIS, já acolheu várias pessoas... só 

nunca precisou de nenhum instrumento pra isso”. Diante de tal fala, despertei: não era o fazer 

que mudara, apenas o modo de fazer, que passou a estar mediado por um instrumento. 

Compreendi que as experiências e aprendizados propiciados pelo NEPIS 

possibilitaram-me uma formação guiada pelas tecnologias leves (Merhy, 1998). Afetos e 

relações se tornam os grandes protagonistas em nossos modos de cuidar, enquanto a 

maquinaria da dimensão protocolar e técnica ficam presentes em um não-protagonismo. 

Quando me deparei com um contexto em que instrumentos e protocolos foram 

colocados em primeiro plano para fazer, uma configuração um tanto contrária à formação que 

recebi, senti que não saberia como fazer. Porém, bastou lembrar que, mesmo quando não é 

fácil, “dá pra fazer”.  

Em meio a tantos processos, chego ao mestrado e me (re)encontro com o acolhimento, 

percebendo nessa temática a possibilidade de me ocupar sobre um estudo relacionado ao 

campo da saúde mental. O (re)encontro com o acolhimento se configura diante de algumas 

das experiências que me trouxeram até aqui: a mulher que falava com o vento ao adentrar na 

loja para conversar, tratou-se de acolhimento; quando me integrei ao NEPIS e descobri e 

produzi modos de cuidar junto com outras pessoas, tratou-se de acolhimento; quando integrei 

a equipe do CAPS AD, a fim de prestar serviços e produzir atenção e cuidado às pessoas em 

sofrimento mental relacionado ao uso prejudicial de álcool e outras drogas, tratou-se de 

acolhimento, pelo menos por um tempo. 

Estive cercada pelo acolhimento por todos os lados: nos estudos, no trabalho, na 

pesquisa, nas relações e nas percepções de cada um desses. Com as contribuições de Merhy 

(2004), percebo que essa proximidade entre nós é algo fundamental aqui: não se trata de uma 

pesquisa desinteressada, nem de uma pesquisadora neutra. 

Em meio à experiência como psicóloga no CAPS AD, que aconteceu 

concomitantemente ao mestrado, me deparei com situações de acolhimento que, em certo 

momento, deixaram de ser. Embora fossem denominadas “acolhimento”, em ato começaram a 

se caracterizar situações de coações e assédios, que, sutilmente, refletiam a crescente 

“escuridão” de retrocessos que tem tomado nosso cenário sócio-político atual e a qual vimos 

temendo, diante de processos de desmontes das políticas públicas. De perto, percebi que na 

inversão da ação e do termo, acolhimento foi tendo seu lugar tomado pelo desacolhimento. 

Diante de tal percepção, me vi tendo dificuldades de falar sobre acolhimento enquanto 

me sentia afetada pelo desacolhimento ao ser proibida de falar, ao ser questionada em minha 
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atuação no que diz respeito ao exercício ético-político do psicólogo, ao ser impedida de 

efetivar as etapas do mestrado por este ser considerado uma regalia que eu, como profissional 

contratada (não-efetiva) não poderia ter, dentre tantos outros. Mas, como bem aprendi, dá pra 

fazer – e deu. 

Foram dois anos estudando acolhimento em saúde mental no mestrado e vendo-o, 

enquanto profissional do CAPS AD, ser metamorfoseado. A realização dessa pesquisa só foi 

possível porque, apesar de certas – e intensas – situações de desacolhimento no serviço, houve 

muita luta pelo acolhimento dentro e, também, fora da instituição. Este trabalho é resultado de 

um percurso de luta e implicação ético-políticas frente à possibilidade do cuidado em saúde 

mental. É luta de caráter militante implicado (Merhy, 2004), que encontra nesta pesquisa uma 

possibilidade de se expressar. Em tempos de desacolhimento, falar e praticar acolhimento é 

ato de resistência. Por isso, sigamos resistindo... 
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INTRODUÇÃO 

 

 No Novo Dicionário Aurélio (2004), a palavra Acolhimento aparece significada como 

ato ou efeito de acolher, recepção. Atenção, consideração. Refúgio, abrigo, 

agasalho. ACOLHER significa dar agasalho ou acolhida a; hospedar. 

Atender; receber. Dar crédito a, dar ouvidos a. Admitir, aceitar. Tomar em 

consideração. Agasalhar-se, hospedar-se. Abrigar-se, recolher-se (Ferreira, 

2004, p. 27). 

Rocha Pombo (2011), em seu Dicionário de Sinônimos, faz distinção entre “Acolhida” 

e “Acolhimento”. Acolhida é “o próprio ato de receber como quem protege e acarinha” (p. 

47), e Acolhimento é “o modo como se recebe, hospeda e agasalha” (p. 47). Enquanto um diz 

da ação enquanto ato determinado, o outro diz do modo como se age, admitindo flexibilidade.  

Com a mudança paradigmática no campo da saúde, que sustenta e muda a organização 

da atenção a partir de novas concepções téorico-conceituais de base, há, consequentemente, 

transformações nas práticas hegemônicas, antes focadas na doença e na fragmentação do 

corpo em função de alguma disfuncionalidade. Há a ampliação na concepção de saúde, 

apresentada pela atual configuração da Lei 8.080/90, em suas Disposições Gerais 

Art. 3º - Os níveis de saúde expressam a organização social e 

econômica do País, tendo a saúde como determinantes e condicionantes, 

entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio 

ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o 

lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais (Redação dada pela Lei nº 

12.864, de 2013). 

 

Parágrafo único. Dizem respeito também à saúde as ações que, por 

força do disposto no artigo anterior, se destinam a garantir às pessoas e à 

coletividade condições de bem-estar físico, mental e social. 

 

Nesse sentido, pretende-se apreender as demandas das pessoas em sua totalidade, 

levando em consideração os diversos aspectos que compõem a vida e são determinantes e 

condicionantes da saúde, são criados direcionamentos que indicam que os sujeitos devem ser 

“recebidos” e “atendidos”, com o objetivo de “dar ouvidos”, “admitir” e “aceitar” nos 

serviços de saúde. Nesse período, o acolhimento se apresenta, seguindo sua semântica, 

enquanto um sentido de práticas dos serviços, de modo a efetivar os princípios e diretrizes do 

Sistema Único de Saúde (SUS). 

 Dado início aos movimentos de transformações relacionados à atenção dada para a 

saúde mental, o acolhimento está previsto, uma vez que compõe os princípios e diretrizes do 

SUS. Entretanto, é no campo que se constitui a Atenção Psicossocial que o acolhimento passa 

a se configurar enquanto processo necessário aos sujeitos que demandam cuidado em saúde 

mental, o que indica uma complexidade que vai além de sua semântica. Enquanto processo, 
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não admite um ato isolado em si, mas um conjunto de atos acontecendo em relação e tendo 

como intenção o mesmo objetivo: a produção de cuidado. Os sujeitos que buscam pelos 

serviços de saúde mental devem ser acolhidos e tal acolhimento se apropria do direito à saúde 

dessas pessoas, até então descuidado. 

Conforme a concepção de saúde foi se vinculando ao acolhimento e este se assumindo 

enquanto processo, em 2003, com a publicação da Política Nacional de Humanização do SUS 

(HumanizaSUS), passa a ser considerado um princípio norteador das práticas de trabalho. 

Uma vez considerado processo de trabalho, o acolhimento começa a ser utilizado para 

expressar as relações que se estabelecem entre profissionais e usuários nos serviços de 

atenção. E é nesse sentido que se encontra indo além da sua semântica, pois passa a se 

constituir um processo multifacetado que se depara perpassando as políticas de atenção, as 

relações, as práticas e os discursos, ou seja, integrando todos os processos de trabalho em 

saúde. 

Tendo em vista esses pressupostos, o objetivo da pesquisa é verificar como se dá a 

prática do acolhimento enquanto processo de trabalho e atenção no cotidiano de uma 

instituição pública de saúde mental. Visando essa premissa, foram elaborados os seguintes 

objetivos específicos: levantar o entendimento que profissionais e usuários da instituição 

possuem sobre acolhimento enquanto processo de trabalho e atenção; identificar se há (e 

quais) os desafios existentes na prática do acolhimento no cotidiano da instituição e identificar 

em que sentido o acolhimento representa possibilidade de prática psicossocial na instituição. 

Logo adiante são apresentadas articulações teórico-metodológicas e empíricas que 

buscam analisar o acolhimento, a partir da reflexão sobre essa temática, levando em 

consideração sua natureza, que encontra lugar no desafio e na possibilidade, os quais me 

refiro no título desta pesquisa. Para tanto, o trabalho foi estruturado de modo que se apresenta 

um extenso percurso que, em processo, leva ao encontro do acolhimento de que se trata a 

pesquisa. Tal estrutura foi pensada a partir do movimento que precisei fazer, enquanto 

pesquisadora-psicóloga em formação, para conseguir dissertar sobre esse tema, ao qual me 

sinto sensível e implicada, principalmente diante do atual cenário sócio-político de retrocessos 

e desmontes do SUS e da Atenção Psicossocial, e das vivências enquanto trabalhadora-

militante desse campo. 

O trabalho encontra-se dissertado em dois capítulos. No primeiro, a partir de uma 

revisão de literatura, busco tecer a estruturação do acolhimento enquanto processo. Partindo 

de fundamentos do campo da saúde e da atenção à saúde mental, sigo pelos movimentos 

sócio-políticos relacionados aos campos – Movimento sanitário/Reforma e Movimento de 
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Luta Antimanicomial/Reforma – que, incialmente, colocam o acolhimento enquanto sentido 

de práticas, que se constitui em processos e passa a caracterizar um princípio, de modo que as 

práticas vêm se transformando, saberes se articulando e estruturando, serviços surgindo e 

princípios se firmando.  

O CAPS é o dispositivo da Atenção Psicossocial para o qual se direciona as intenções 

da pesquisa, de modo que nesse capítulo, também são apresentadas as propostas dessa 

instituição e suas peculiaridades. A instituição onde realizei o trabalho de campo foi um 

CAPS AD III, localizado na cidade de Barbacena, Minas Gerais. Devido a tal modalidade da 

instituição, a necessidade de apresentar algumas considerações relevantes sobre a Política de 

Atenção Integral em Álcool e outras Drogas.  

Levando em conta que o acolhimento se manifesta na micropolítica (Guattari & 

Rolnik, 1986) do CAPS AD III, apresentam-se as contribuições de Certeau (2014) para a 

leitura do cotidiano institucional. O primeiro capítulo termina com considerações sobre os 

possíveis desafios a serem encontrados durante o processo de verificação do acolhimento no 

contexto da instituição, uma vez se trata de um conceito de caráter operativo (Minayo, 2015). 

No segundo capítulo apresento os caminhos teórico-metodológicos percorridos 

durante a pesquisa, bem como as discussões teóricas dos pesquisadores estudados para a 

realização deste trabalho. O processo da pesquisa é contextualizado a partir das contribuições 

epistemológicas de Feyerabend (2010; 2011), e da articulação destas com a criatividade de 

Minayo (2014; 2015).  

Seguindo o ciclo de pesquisa de Minayo (2014; 2015), apresento as três fases desta 

pesquisa. A primeira - fase exploratória – se refere aos passos iniciais do processo que 

possibilitou este trabalho e das contribuições da cartografia (Deleuze & Guattari, 1995; 

Guattari & Rolnik, 1986; Kastrup, 2007; Rolnik, 2011; Passos, Kastrup & Escóssia, 2015) 

para que, a seguir, se desse a entrada no campo, referente à segunda fase. Neste momento da 

pesquisa, foram apresentadas informações sobre o trabalho de campo, no que diz respeito aos 

procedimentos utilizados – entrevistas informais e semiestruturas e observações-participantes 

– em conformidade com as considerações éticas. O material produzido a partir da inserção no 

CAPS AD III possibilitou a terceira fase, quando foi realizada a análise e tratamento do 

material produzido a partir de duas ferramentas metodológicas –  cartografia e hermenêutica 

(Domingues, 2004; Gadamer, 2002).  

Os discursos e cenas produzidos a partir da inserção no campo foram articulados de 

modo que constituem uma cartografia que evidencia indicadores relacionados à comunicação 

cotidiana no CAPS AD III, que se analisam durante o próprio processo. Uma vez que neste 
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identifica-se uma demanda relacionada ao cuidado, que se encontra com os pressupostos da 

pesquisa, utilizamos a hermenêutica para possibilitar a leitura dos indicadores a partir da ideia 

de matriciamento (Campos, 1999; Campos & Domitti, 2007), uma vez que foi apresentada 

pelos participantes. 
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CAPÍTULO I 

Caracterizando o processo de acolhimento 

 

1.1. Fundamentando o processo 

 

1.1.1. O saber enquanto aspecto que fundamenta  

Começamos o desenrolar dessa trama tecendo algumas considerações sobre um dos 

aspectos que entendemos ser importante na fundamentação do acolhimento que será, mais 

adiante, analisado. A seguir, apresentamos algumas considerações sobre o saber, visto sua 

contribuição no campo das práticas, que permitem caracterizar um novo modo de trabalhar no 

campo da saúde. 

O trabalho em saúde que se qualifica na prática e no conhecimento médicos, está 

relacionado ao nascimento do hospital, visto que passa a ser produzido a partir de tal evento, 

como nos apresenta Michel Foucault (2012). Até então, segundo o autor, o hospital era um 

lugar de separação e exclusão, não havia pretensão de curar. Era um morredouro dos pobres, 

que logo dá lugar também aos loucos, devassos, prostitutas, e onde a função médica não se 

aplicava. Foucault acrescenta que, antes da entrada da medicina nesse espaço, o ambiente 

hospitalar tinha como finalidade a salvação do doente, com a ajuda de pessoas vinculadas à 

caridade e, uma vez que estas contribuíam no processo, terminavam por assegurar a própria 

salvação eterna. 

O hospital como instrumento destinado a curar nasce no século XVIII, com a 

perspectiva de constituir um lugar onde o saber médico instituído pudesse se formar e ser 

aplicado. Conforme cita Foucault (2012), “o hospital deixa de ser uma simples figura 

arquitetônica. Ele agora faz parte de um fato médico-hospitalar que se deve estudar como são 

estudados os climas, as doenças, etc.” (p. 57). Passam, de acordo com o autor, a analisar a 

relação da estrutura arquitetônica com as patologias e seus desenvolvimentos ou regressões, o 

que é realizado por médicos. 

O pensador ressalta que “surge, portanto, um novo olhar sobre o hospital considerado 

como máquina de curar e que, se produz efeitos patológicos, deve ser corrigido” (Foucault, 

2012, p. 58). Tal olhar, como se percebe pelas contribuições de Foucault, se direciona ao 

espaço com o propósito de produzir conhecimento médico, que passa a delinear as atuações e 

intervenções que devem ser realizadas.  
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Importante dizer que no século XVIII, a prática médica era social, voltada para a 

massificação, sendo o conhecimento do médico puramente teórico, com formação de mesmo 

caráter, estando qualificado apenas para a transmissão de receitas. Tinha a finalidade de 

identificar o momento da crise para possibilitar a previsão e prognóstico e a ideia de uma 

observação sistemática no ambiente hospitalar não era considerada, de modo que “nada na 

prática médica desta época permitia a organização de um saber” (Foucault, 2012, p. 59). 

A medicina é introduzida no hospital com a perspectiva de ser um mecanismo 

disciplinar, que pretende organizar o espaço e estabelecer ordem. Sobre isso, Foucault 

esclarece que 

as razões econômicas, o preço atribuído ao indivíduo, o desejo de evitar que 

as epidemias se propaguem explicam o esquadrinhamento disciplinar a que 

estão submetidos os hospitais. Mas se esta disciplina torna−se médica, se 

este poder disciplinar é confiado ao médico, isto se deve a uma 

transformação no saber médico. A formação de uma medicina hospitalar 

deve−se, por um lado, à disciplinarização do espaço hospitalar, e, por outro, 

â transformação, nesta época, do saber e da prática médicas (p. 61). 

  

Diante de tais contribuições, percebe-se que o saber médico instituído representa um 

poder que encontra um lugar para se direcionar, evidenciando que não é possível criar 

conhecimento em qualquer lugar. O processo de transformação do hospital em instrumento de 

função terapêutica o qualifica enquanto dispositivo3 que, além de instituir o saber, faz dele 

exclusivo desse lugar. Com a figura do médico no centro dos processos hospitalares, a 

hegemonia desse saber, por ultrapassar os muros do hospital, passa a configurar as práticas e 

atuações, fazendo do indivíduo e da população alvos de intervenção da medicina, delineando, 

assim, fundamento do trabalho institucional em saúde. 

 

1.1.2. O poder enquanto aspecto que fundamenta o trabalho em saúde mental 

Por nos referirmos ao acolhimento em saúde mental, torna-se necessário falar daquilo 

que fundamenta o trabalho em saúde nessa categoria. Do mesmo modo que o saber médico 

representa um poder que encontra no hospital o seu lugar de hegemonia, o saber psiquiátrico 

constitui o poder que comanda o manicômio.  

Em História da Loucura, Foucault (2014) apresenta o fenômeno da loucura a partir de 

uma representação histórica. Usando de diversas denominações – “cabeças alienadas”, 

                                                           
3Dispositivo é utilizado conforme contribuição de Foucault, que o define como “um conjunto decididamente 

heterogêneo que engloba discursos, instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, 

medidas administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, filantrópicas. Em suma, o dito e 

o não dito são elementos do dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode tecer entre estes elementos” 

(Foucault, 2012, p. 244). 
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“insanos”, “loucos” – o autor caracteriza as pessoas que são acometidas pela loucura. No 

decorrer da obra, Foucault (2014) pretende assinalar dispositivos de poder que acolhem o 

louco.  

Trata-se de um “acolhimento para exclusão4” (Foucault, 2014), uma vez que se tem 

dispositivos como leprosários, Nau dos Loucos, prisões, hospitais e asilos como destino dos 

loucos. O poder desses dispositivos estava relacionado a um status de mecanismo social, que 

entra em crise no século XVIII, quando a medicina se abre à possibilidade de análise da 

loucura. Constitui-se, no processo de apreensão da loucura pela medicina, a distinção entre 

doenças do corpo e doenças da mente/moral no século XIX. A loucura passa a ter um sentido 

próprio, que se difere do desatino, unindo-se à teoria médica, possibilitando o surgimento da 

psiquiatria5. Esta passa a constituir um novo tipo de poder que encontra nos asilos de loucos 

lugar de comando.  

Foucault (2006), em O Poder Psiquiátrico põe-se a analisar o saber psiquiátrico que se 

inscreve no campo médico e adquire autonomia para se impor, se tornando indispensável no 

contato com o louco. 

(...) no asilo, como em toda parte, o poder nunca é aquilo que alguém detém, 

tampouco é o que emana de alguém. O poder não pertence nem a alguém 

nem, aliás, a um grupo; só há poder porque há dispersão, intermediações, 

redes, apoios recíprocos, diferenças de potencial, defasagens, etc. (Foucault, 

2006, p. 7). 

 

O poder possui uma disposição tática, que possibilita sua realização no asilo. Isso só 

acontece porque este também possui uma organização tática que favorece a ação do poder, 

pela via do condicionamento e manipulação do doente. O sujeito, na condição de doente, se 

vê em uma relação de dependência de um poder que está encarnado na figura do 

médico/medicamento para alcançar uma cura. Tal cura é alcançada pelo choque de vontades e 

a punição representa a vitória da vontade do médico sobre a do doente. “...o poder tal como se 

exerce no asilo é um poder meticuloso, calculado, cujas táticas e estratégias são perfeitamente 

definidas; e, no interior mesmo dessas estratégias, vê-se muito exatamente quais são a posição 

                                                           
4Na obra, o verbo acolher é utilizado para caracterizar a inserção dos ditos “loucos” a alguns dispositivos de 

poder. Pelo texto, se percebe que esse acolhimento está relacionado a um movimento de exclusão social. 
5O surgimento da psiquiatria está atrelado ao surgimento das ciências humanas. De acordo com Melo (2012), na 

idade clássica, as semelhanças entre um fenômeno e sua representação eram o que dava ordem ao mundo. Com o 

surgimento das ciências humanas, a relação entre os fenômenos e suas representações sofreu modificação. 

Assim, a ordem das coisas foi alterada, de modo que representação e fenômeno se tornam coisas diferentes, não 

sendo mais possível um se reduzir ao outro. No que tange ao fenômeno da loucura, na tentativa de reorganizar a 

ordem que fora alterada, surge a psiquiatria/saber psiquiátrico para preencher a brecha entre as palavras 

(fenômeno) e as coisas (representação). Cria-se, por meio da concepção de doença, modos de lidar com a 

desordem, e, assim, criar certa estabilidade. 
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e o papel da violência...” (Foucault, 2006, p. 19). O poder tático se manifesta implícito pela 

manipulação, enquanto o estratégico se manifesta explícito pela violência. Quando esse poder 

estrategicamente toca o físico do sujeito, produzindo violência, pode-se dizer de uma 

microfísica dos corpos, possibilitada por uma microfísica do poder.  

São nas relações de força em disposições táticas e estratégicas que a prática 

psiquiátrica se regra e se institucionaliza, constituindo-se, dessa forma, fundamento do 

trabalho realizado nas instituições asilares/manicomiais6, uma vez que este se estrutura pela 

prática e conhecimentos psiquiátricos. Tais práticas e conhecimentos adentram à história da 

loucura e, assim como ela, perduram por longos períodos/mentalidades. 

 

 

1.2. Novas proposições do trabalho em saúde: movimentos que reformam as estruturas, 

buscando transcender seus fundamentos 

Levando em consideração o cenário brasileiro, torna-se necessário evidenciar que os 

processos de trabalho em saúde também estão sensíveis a todas as demais dimensões da vida 

humana, dentre as quais destaca-se, por ora, a produção de conhecimento e a política. Dois 

movimentos políticos essenciais nessa discussão são a Reforma Sanitária (Paim, 2008) e a 

Reforma Psiquiátrica (Amarante, 1995; 2011). Embora a segunda esteja mais relacionada à 

atenção em saúde mental, considera-se que é impulsionada em meio à primeira, diante da 

concomitância na qual ocorrem esses dois movimentos.  

É importante ressaltar que a intenção é dissertar sobre alguns fatos relacionados à 

história dessas duas reformas, tão importantes ao cenário brasileiro, que nos amparam na 

discussão da temática abordada. Para isso, não há intenção de se ater à cronologia dos fatos, 

uma vez que já existem autores que o fazem consistentemente. Qualquer tentativa de fazê-lo 

resultaria em uma (re)leitura empobrecida e nos deslocaria a outro caminho de discussão, não 

menos importante que este que estamos tratando. Os movimentos que precederam essas duas 

reformas e seus impactos, dizem e incidem diretamente sobre os trabalhadores e os processos 

de trabalho em saúde. 

 

                                                           
6Nesse contexto ainda não era possível dizer de “trabalho em saúde mental”, visto que as práticas e 

conhecimentos psiquiátricos tinham como perspectiva a doença e não a produção de cuidado na perspectiva da 

liberdade, autonomia e cidadania dos sujeitos. O cuidado passa a ser considerado somente com a Reforma 

Psiquiátrica, que vai ocorrer séculos mais tarde. 
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1.2.1. A Reforma Sanitária e seu impacto no trabalho em saúde 

Iniciado na década de 1970, o movimento sanitário se insere na luta pela 

redemocratização brasileira e se caracteriza em meio à “noção de crise: crise do conhecimento 

e da prática médica, crise do autoritarismo, crise do estado sanitário da população, crise do 

sistema de prestação de serviços de saúde” (Teixeira, 1987, p. 99).  Tal condição de crise foi o 

que sustentou o processo de transformação e implementação de novas práticas e formas de 

organização das instituições de saúde. Essas mudanças vieram a embasar e constituir a 

Reforma Sanitária, que propiciou movimentos conferenciais que colocaram o componente da 

saúde coletiva em debate para uma nova Constituição Brasileira, o que se concretizou em 

1988.  

A Constituição Federal de 1988, além de apresentar novos determinantes e 

condicionantes da saúde, aponta para a organização do SUS de atenção integral e unificada, 

com financiamento público. O SUS passa a ser regulamentado com a Lei Federal n.º 8.080, de 

19 de setembro de 1990, que dispõe sobre a organização e regulação das ações de saúde, e a 

Lei Federal n.º 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que discorre sobre o financiamento da 

saúde e da participação social. Assim, a saúde fica instituída como direito do indivíduo que 

terá acesso gratuito à ela. Porém, além de pública, pode também ser oferecida pelo setor 

privado, que passa a ofertar cada vez mais serviços. 

O SUS constitui possibilidade de se cuidar do direito à saúde, até então descuidado. 

Representa, sobretudo, a importância de se cuidar. O cuidado, nessa relação, se torna 

finalidade específica do acesso indiscriminado aos serviços do SUS, e encontra, nos 

princípios7 e diretrizes8, articulação com a experiência. Ele deve ser promovido pelas novas 

práticas, que levam em consideração, no processo de atenção à saúde, as relações que 

perpassam e configuram a condição de existência de cada pessoa.  

Nessa perspectiva, o movimento sanitário e a Reforma propiciaram uma legislação que 

redireciona o olhar ao sujeito como potencialidade de produzir e promover saúde para si e 

para outrem, visto sua relação com o contexto social/comunitário. Os princípios e diretrizes 

do SUS delineiam sentidos e direcionamentos para esses olhares que colocam o direito à 

saúde como possibilidade da vida que deve ser resguardada. Juntos, formam um conjunto de 

                                                           
7De acordo com a Lei Federal 8.080/90 e os Artigos Constitucionais 194 e 198, os princípios doutrinários do 

SUS são universalidade, integralidade e equidade. 
8De acordo com a Lei Federal 8.080/90 e os Artigos Constitucionais 194 e 198, as diretrizes organizativas do 

SUS são regionalização e hierarquização, descentralização político-administrativa e participação da comunidade. 
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atenção às singularidades, histórias, relações, crenças e valores dos cidadãos, associados a 

uma condição de bem-estar que acolhe a subjetividade. 

Uma vez que o trabalho constitui as relações que os sujeitos estabelecem na vida 

cotidiana, também passa a ser um dos eixos apreendidos no processo de atenção à saúde. 

Visto que o olhar se dirige para tais aspectos, a participação da pessoa nesse processo torna-se 

essencial e prioritária, resguardando e fortalecendo sua autonomia e cidadania. A sucessão de 

modificações nas estruturas do saber, da política e da prática cria novas possibilidades para o 

trabalho em saúde e também novos desafios aos usuários e trabalhadores dos serviços de 

saúde, que aparecem como protagonistas nos processos de gestão e produção de tecnologias9 

de cuidado. 

No embalo do processo que o movimento sanitário provoca a partir da crítica às 

condições sociais e políticas relacionadas à saúde, ao desencadear diversos eventos, debates e 

transformações, discussões acerca da saúde mental foram tomando força em território 

nacional no fim da década de 1970, a partir de denúncias que diziam “do abandono, da 

violência e dos maus-tratos a que eram submetidos os pacientes internados nos muitos e 

grandes hospícios do país” (Tenório, 2002, p. 32), dando forma a um novo movimento de 

reformas no campo da saúde.  

 

1.2.2. A Reforma Psiquiátrica, a Luta Antimanicomial e o impacto no trabalho em saúde 

mental 

O processo de Reforma Psiquiátrica Italiana, que estava acontecendo desde a década 

anterior motivado pelo psiquiatra Franco Basaglia, tinha como princípio a 

desinstitucionalização dos internados e abolição dos hospitais psiquiátricos (Amarante, 1995). 

Deu-se início, segundo o autor, a um novo movimento, com a perspectiva de superar as 

condições assistenciais em saúde mental e o próprio modelo manicomial (Tenório, 2002), que 

foi inspirado pelo trabalho de Franco Basaglia e encorajado pelo cenário de reformas políticas 

no campo da saúde no contexto brasileiro. 

 O pontapé inicial se deu a partir da greve dos trabalhadores da saúde mental que, de 

acordo com Amarante (1995), combinava as reinvindicações trabalhistas relacionadas à 

violência manicomial a um discurso de humanização na atenção à saúde mental. Na época, 

propôs-se uma Reforma Psiquiátrica e a criação de uma Política de Saúde Mental que teria 

                                                           
9Embora a palavra tecnologia faça alusão ao tecnicismo, foi utilizada no sentido proposto por Merhy (1998) para 

caracterizar tipos de ferramentas possíveis ao uso do profissional em sua atuação e do usuário em sua atenção, 

no que diz respeito à capacidade de saber fazer/participar e, principalmente, de permanecer 

fazendo/participando.   
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como “marca distintiva e fundamental o reclame da cidadania do louco10” (p. 27). Mais do 

que isso, segundo Amarante, 

está sendo considerada reforma psiquiátrica o processo histórico de 

formulação crítica e prática que tem como objetivos e estratégias o 

questionamento e a elaboração de propostas de transformação do modelo 

clássico e do paradigma da psiquiatria. No Brasil, a reforma psiquiátrica é 

um processo (...) fundado não apenas na crítica conjuntural ao subsistema 

nacional de saúde mental, mas também, e principalmente, na crítica 

estrutural ao saber e às instituições psiquiátricas clássicas, no bojo de toda a 

movimentação político-social que caracteriza esta mesma conjuntura de 

redemocratização (p. 91). 

 

Em meio a este cenário, toma força o movimento de Luta Antimanicomial no país, que 

coloca em questão a substituição progressiva dos hospitais psiquiátricos por serviços abertos e 

comunitários de tratamento. Trata-se, sobretudo, de um movimento que evidencia a 

possibilidade de mediação social no campo da saúde mental, principalmente no que diz 

respeito à violência nos manicômios. Juntos, usuários, familiares e profissionais de saúde 

lutam “Por uma sociedade sem manicômios”, que se configura o lema do movimento em 

1987. É nessa perspectiva que este movimento ressalta o questionamento e a crítica ao saber 

hegemônico e às práticas de mesmo caráter da medicina, no que tange à psiquiatria clássica, 

bem como a ausência de uma política direcionada à atenção em saúde mental. Tornou-se 

necessário, assim como no movimento sanitário, um processo de transformações nos campos 

do conhecimento, da política e da prática. A intenção do movimento é que as novas 

configurações e possibilidades de atenção e serviços possam ser direcionadas não mais ao 

louco, mas às pessoas em sofrimento psíquico11, tidas como cidadãos de direitos – sendo um 

desses, o direito à saúde, tal como se estabeleceu com a Reforma Sanitária e o movimento 

sanitário. E, a partir de tal processo, estruturar uma Reforma Psiquiátrica no país. 

A Reforma Psiquiátrica, que passa a se estruturar a partir do movimento de luta 

antimanicomial se sustenta, de acordo com Amarante (2011), em quatro dimensões: teórico-

conceitual; técnico assistencial; jurídico-política e sociocultural. Os esquemas visuais ajudam 

a entender a relação entre as dimensões: 

                                                           
10Termo de denominação dada ao sujeito internado no manicômio. 
11Este termo foi lançado na tentativa de “abreviar” o termo criado por Rotelli (1990): existência-sofrimento do 

sujeito em sua relação com o corpo social. 
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A primeira nos conduz a uma reflexão sobre o modelo téorico-conceitual da 

psiquiatria clássica, propondo uma ruptura com o mesmo, na tentativa de superar as pré-

concepções, os preconceitos, estigmas e juízos relacionados à doença mental, de modo a fazer 

ressurgir os sujeitos em suas vicissitudes, que até então estavam escondidos pelos sintomas.  

A segunda dimensão diz respeito à reformulação dos dispositivos de assistência, uma 

vez que não devem ser espaços de violência, pela via do controle, repressão e exclusão. 

Precisam ser estratégicos na medida em que devem representar possibilidades de acolhimento, 

sobretudo pela via do cuidado e sociabilidade.  

A terceira propõe a reformulação da legislação em saúde mental, o que demanda um 

conjunto de desafios e estratégias em assegurar o direito do sujeito em sofrimento psíquico. 

Como resultado do impacto da Reforma nessa dimensão, destaca-se a promulgação da Lei 

Federal 10.216/01, que dispõe sobre a proteção e os direitos de pessoas em sofrimento mental, 

e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, assim como as Portarias Ministeriais 

224/92, 336/02, 189/02 e 3.088/11 que dizem da regulamentação do Centro de Atenção 

Psicossocial enquanto modalidade assistencial substitutiva ao manicômio, dos atendimentos 

aos quais esse dispositivo se presta e da instituição da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). 

Diversas outras leis e portarias ministeriais estão associadas à essa dimensão e estão 

disponibilizadas no Portal da Saúde12. 

A quarta dimensão refere-se ao envolvimento social/comunitário na discussão da 

Reforma Psiquiátrica como forma de suscitar reflexões sobre a loucura13, a doença mental e 

os manicômios utilizando da produção cultural. Há um conjunto de práticas artísticas, 

culturais e acadêmicas que constituem essa dimensão: as comemorações do 18 de maio - Dia 

                                                           
12A legislação básica em saúde mental em vigor no Brasil encontra-se disponível em: 

http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/secretarias/802-sas-raiz/daet-raiz/saude-

mental/l1-saude-mental/12319-legislacao-saude-mental. 
13Termos representativos da influência da psiquiatria clássica na cultura, a qual a Reforma Psiquiátrica busca 

conseguir desconstruir. 
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Nacional da Luta Antimanicomial, desfiles carnavalescos com a temática e participação de 

usuários de saúde mental nas diversas atividades, grupos e produções musicais, literárias, 

teatrais e cinematográficas, bem como seminários e encontros desenvolvidos por alunos, 

profissionais de saúde e professores de graduação, convidando a comunidade a conversar a 

respeito e a refletir sobre práticas e ações, de modo a possibilitar e manter a luta 

antimanicomial viva e ativa, impedindo o restabelecimento de forças do “poder psiquiátrico”. 

 Na perspectiva da Atenção Psicossocial, por propor tantas mudanças consideradas 

radicais na configuração da atenção à saúde mental no país, a Reforma Psiquiátrica 

caracteriza um processo político de transformação social que vai muito além da mudança de 

um subsetor (Yasui, 2006). Além disso, ela impacta a dimensão política no que tange à 

organização e gestão da atenção em saúde mental, a partir da perspectiva da saúde coletiva, e 

a ultrapassa, tocando em dimensões outras que pressupõem a acessibilidade e acolhimento de 

um sujeito que antes estava compreendido em uma condição de excluído – de liberdade, de 

direitos, de saúde, de cuidado, de assistência terapêutica, de participação na sociedade – e faz 

disso o seu maior desafio. O campo da saúde mental, coloca Yasui (2006), é conflituoso e 

disputado, sendo ainda 

lugar do encontro do singular e do social, do eu e do outro. É, também, o 

lugar de confronto: das ideias de liberdade, autonomia e solidariedade contra 

o controle e a segregação, da inclusão e da exclusão, da afirmação da 

cidadania e de sua negação. Portanto, campo de lutas políticas e ideológicas 

que envolvem militância, protagonismos, negociações, articulações, 

pactuações. Assim, a Reforma Psiquiátrica é um movimento político, 

impregnado ética e ideologicamente e o processo de sua construção não pode 

ser desvinculado da luta pela transformação da sociedade (p. 26, grifo 

nosso). 

 

Foi preciso alguns séculos de história, tais como estão descritos por Foucault (2014), 

para se excluir os sujeitos acometidos pela loucura e assim se firmar uma ordem política, 

científica, social e cultural a respeito. A crítica a tais ordenamentos começou a se estruturar a 

partir das denúncias aos horrores e violências manicomiais e vem se firmando nas últimas 

décadas, o que é muito recente se compararmos aos séculos de exclusão. Diante do caráter 

temporal, entende-se que as rupturas que a Reforma Psiquiátrica propõe estão em processo e, 

assim, perdurarão por mais algum tempo, pois não estão concluídas. Tal processualidade que 

caracteriza a Reforma no campo da saúde mental nos possibilita abrir caminhos de reflexão 

que consideram não só a política de atenção e a produção de conhecimento, mas, sobretudo, 

as práticas de cuidado, seus fundamentos e como elas estão sendo disponibilizadas e 

oferecidas aos sujeitos.  
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1.3. Os processos de trabalho nas instituições de saúde e suas novas configurações 

A estrutura do trabalho em saúde que se tem hoje é resultado de um conjunto de 

fatores fundamentais que, de acordo com movimentos sócio-políticos, foram sofrendo 

transformações e, assim, admitindo novas configurações. O acolhimento, considerado aqui 

enquanto processo de trabalho em saúde mental, encontra espaço nas instituições a partir das 

grandes rupturas no campo da saúde, que deram origem a novos paradigmas e, 

consequentemente, a novos serviços que efetivam essas mudanças a nível territorial. 

Tais rupturas impactam tanto as possibilidades de atenção quanto os processos de 

trabalho em saúde e os trabalhadores. Uma vez que se pretende pluralizar os olhares, as 

equipes profissionais passam a ser multidisciplinares. A transformação dos saberes culminou 

a transformação dos espaços e a própria atuação e, ainda que a classe trabalhadora tenha sido 

essencial para as reformas, há de se considerar o impacto destas na produção e configuração 

do trabalho nos âmbitos micro e macropolítico14. Tal impacto caracteriza desafios ao incitar e 

promover transformações que colocam como perspectiva o acolhimento dos sujeitos e suas 

demandas para a finalidade específica do cuidado.  

Merhy (1999) afirma que, para atingir suas finalidades, qualquer estabelecimento de 

saúde tende a estruturar conjuntos de ações direcionadas à produção de cuidado, podendo tais 

ações assumirem diferentes formas, todas instituídas de saberes e práticas que irão compor 

modelos de atenção à saúde. Tais modelos devem levar em consideração os três atores sociais 

implicados: os usuários e suas necessidades, os trabalhadores e o saber-fazer que comportam, 

e os gestores e sua capacidade de administrar recursos (Merhy & Franco, 2003). A 

compreensão e enfrentamento das demandas que emergem nos serviços, assim como os meios 

utilizados para solucioná-las mais adequadamente, dependerão da extensão do arranjo da 

caixa de ferramentas15 utilizadas pelos profissionais de saúde, de modo a beneficiar tanto os 

usuários quanto os processos de trabalho (Merhy, 1999). 

O autor aponta tensões próprias da produção de atos de saúde no que diz respeito a 

estes serem atos cuidadores e coloca os serviços de saúde, em sua maioria, como inadequados 

para a resolução de demandas (Merhy 1998; 1999). Sabendo explorar as tensões é possível 

incorporar produções que modifiquem os modos hegemônicos de atenção e propor caminhos 

para a construção de um modelo que se paute no usuário centrado (Merhy & Franco, 2003a). 

                                                           
14Termos referenciados em Guattari & Rolnik (1986), que serão articulados mais adiante. 
15Essas ferramentas estão relacionadas a saberes teórico-práticos, experiências e afetos que o profissional de 

saúde possui e que estão relacionados com a sua prática. 
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O trabalho em saúde, segundo Merhy (1998), não se resume ao conjunto de máquinas 

e materiais, tecnologias mais duras utilizadas nas ações de intervenção sobre os usuários. 

Além destes, utiliza-se de saberes profissionais bem estruturados, o que permite dizer de uma 

tecnologia menos dura, uma vez que é leve ao se consistir em um saber do trabalhador que 

está inscrito em sua forma de pensar e organizar a ação em saúde, e também dura em seu 

caráter de estrutura bem organizada e determinada. O autor nomeia esse tipo de tecnologia de 

leve-dura. Para além da tecnologia dura e da leve-dura, o autor apresenta um terceiro tipo, a 

chamada tecnologia leve, pautada nas relações, na comunicação, no vínculo e no acolhimento. 

Essas tecnologias são utilizadas pelo trabalhador da saúde no seu encontro com o 

usuário do serviço. O encontro entre esses dois atores envolve um conjunto de fatores que vão 

além de saberes e práticas específicas, envolve troca de afetos, expectativas, angústias e 

inseguranças. Trata-se de uma situação em que não se sabe o que irá acontecer, como irá, qual 

será a demanda emergente, e quais serão as ações e atitudes adotadas pelas partes em 

encontro. A singularidade que caracteriza os encontros requer do profissional uma atuação 

que priorize o uso das tecnologias leves, apresentadas por Merhy (1998). Esse tipo de atuação 

é chamado pelo autor de trabalho vivo em ato, que acontece 

...em um processo de relações, isto é, há um encontro entre duas “pessoas” 

[espaço intercessor16], que atuam uma sobre a outra, e no qual opera um jogo 

de expectativas e produções, criando-se intersubjetivamente alguns 

momentos interessantes, como os seguintes: momentos de falas, escutas e 

interpretações, no qual há a produção de uma acolhida ou não das intenções 

que estas pessoas colocam neste encontro; momentos de cumplicidades, nos 

quais há a produção de uma responsabilização em torno do problema que vai 

ser enfrentado; momentos de confiabilidade e esperança, nos quais se 

produzem relações de vínculo e aceitação (Merhy, 1998, p. 108). 

 

Tanto o trabalho vivo em ato quanto o trabalho morto expresso pelas tecnologias duras 

e leve-duras (Merhy & Franco, 2003b) estão, desta forma, relacionados ao agir em saúde. 

Enquanto o primeiro faz referência à ação realizada no aqui e agora, o segundo está associado 

ao que foi concretizado no processo anterior. Um exemplo dado pelos autores é o processo de 

produção de uma cadeira: o preparo da madeira, seu corte, montagem e pintura consistem em 

trabalho vivo em ato, enquanto que a cadeira pronta para uso é trabalho morto, uma vez que 

não há mais ação incidindo sobre ela, sendo assim resultante da ação que foi realizada 

anteriormente. Ao se considerar os componentes vivo e morto do trabalho em saúde, o 
                                                           
16O termo Intercessores é utilizado por Merhy, com sentido semelhante ao de Deleuze, em Conversações, em 

que faz referência à interseção que Deleuze e Guattari apresentam em Antiedipo. Não se trata de uma somatória 

de partes, produto de quatro mãos. Trata-se de um “inter”, que se produz nas relações entre as partes, no espaço 

de suas interseções. É um produto que existe para as duas em ato e não se dá sem o processo de relação, e na 

qual os inter se colocam como instituintes na busca de novos processos. 
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trabalho morto está relacionado às tecnologias duras e o trabalho vivo às tecnologias leves. 

Tal como é possível perceber, as terminologias trabalho vivo e trabalho morto utilizadas por 

Merhy (1998) e Merhy e Franco (2003b) fazem referência aos conceitos de Marx (1994) para 

definir os diferentes momentos e relações do processo de produção do trabalho, sendo, neste 

caso, o trabalho em saúde. 

O processo de trabalho comandado pelo trabalho vivo permite ao profissional de saúde 

utilizar da criatividade para interagir, se relacionar e experimentar intervenções com o 

usuário, além do mais importante: inseri-lo no processo de produção da própria saúde, 

promovendo autonomia. Já o processo comandado pelo trabalho morto torna o trabalho pré-

programado, dependente de ferramentas e limitado à programação da maquinaria – 

instrumentos, protocolos, fichas – o que contribui para o impedimento de encontro entre 

trabalhador e usuário, podendo substituir a produção de cuidado pela produção de 

procedimentos (Merhy & Franco, 2003b; 2005; Merhy, 1997; 1998; 2002). O enfoque no 

trabalho vivo em ato torna a produção de cuidado a grande protagonista no processo em 

saúde, o que não exclui a utilização das tecnologias duras e leve-duras. 

Merhy (1999) coloca que independente do cargo ocupado pelo profissional, este 

enquanto produtor e operador de saúde e cuidado deve ser preparado para utilizar das 

tecnologias leves em seus modos de produzir atos de saúde. O acolhimento que se propõe a 

partir das novas configurações de atenção à saúde constitui a realização do trabalho vivo em 

ato, uma vez que só acontece pelo contato, por meio da utilização das tecnologias leves, entre 

trabalhadores e usuários. Quando os processos de trabalho exigem acesso ao outro, certos 

produtos dados como simbólicos, como é o caso das relações, se constituem enquanto matéria 

pelo valor que assumem para o usuário que o recebe (Merhy, 2002).  

Merhy e Franco (2009) trazem, nessa perspectiva, a importância da reestruturação 

produtiva e transição tecnológica na saúde. A primeira refere-se à busca por mudanças no 

cenário micropolítico17 de produção da saúde, uma vez que se trata de um complexo que 

demanda mudanças nos processos e nas tecnologias de trabalho como forma de protagonizar 

os sujeitos para que possam direcionar os modos de agir e fazer aos diversos interesses que 

possuem, promovendo organização de tais processos e configurando um determinado perfil de 

cuidado. A segunda complementa a ideia da primeira e apresenta a mudança, não apenas da 

organização dos processos produtivos, mas também uma proposta da criação de um padrão de 

produção de cuidado que inverta o núcleo tecnológico, de modo a tornar hegemônicas as 

                                                           
17Serão desenvolvidas mais adiante algumas considerações sobre a micropolítica nas instituições de saúde. 
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tecnologias leves a partir do trabalho vivo em ato e protagonizar o papel dos trabalhadores e 

usuários na produção do cuidado. 

O acolhimento se apresenta, nessa perspectiva, como possibilidade de 

operacionalização da reestruturação produtiva e da transição tecnológica nas instituições de 

saúde mental. Ele está relacionado à produção do cuidado, a partir do protagonismo dos 

sujeitos, organizando os processos de trabalho e caracterizando a dinâmica institucional. Ele 

se constitui também enquanto tecnologia leve, pois acontece nas relações que se estabelecem 

nos encontros que ocorrem no interior das instituições. 

 

 

1.4. CAPS: uma nova modalidade assistencial em saúde mental 

Levando em consideração o percurso até aqui explorado, tem-se o acolhimento 

entendido enquanto processo de trabalho em saúde mental, que encontra seu espaço na 

instituição a partir das reformas associadas ao campo, mais especificamente à Atenção 

Psicossocial. Além disso, está associado à promoção do cuidado e constitui trabalho vivo em 

ato, portanto, é essencialmente tecnologia leve, visto estar relacionado aos encontros que 

tornam possíveis os espaços intercessores, onde ocorrem trocas de experiências e afetos. 

Tais aspectos – e mais alguns outros, como ainda veremos – constituem o acolhimento 

de que tratamos nessa proposta. O trabalho de campo aconteceu em um CAPS, mais 

especificamente em um CAPS AD, direcionado a usuários de álcool e outras drogas, tido 

como uma das novas modalidades assistenciais18 em saúde mental, que se tornaram possíveis 

graças ao processo da Reforma Psiquiátrica, que está em curso.  

Consideramos importante para o arranjo pontuar a proposta do dispositivo e trazer 

algumas considerações para problematizar sua complexidade. Uma vez que o trabalho de 

campo acontece em serviço da modalidade AD, torna-se necessário falar brevemente sobre as 

Políticas de Atenção Integral aos Usuários de Álcool e outras Drogas e Redução de Danos, 

que direcionam a atuação e os processos de trabalho, dentre os quais está o acolhimento. Por 

fim, apresentamos o CAPS AD onde a pesquisa é realizada, pontuando aspectos essenciais 

que ajudam a tecer a leitura do acolhimento na especificidade desse cotidiano institucional.  

 

                                                           
18Além dos CAPS, outras modalidades de assistência em saúde mental são os Centros de Convivência, os 

Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT), Ambulatórios de Saúde Mental e Hospitais Gerais. 
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1.4.1. A proposta 

O impacto dos processos do movimento antimanicomial e da Reforma Psiquiátrica nas 

quatro dimensões apresentadas por Amarante (2011) caracteriza desafio ao incitar e promover 

a negação dos manicômios enquanto centros de tratamento e propor abordagens centradas no 

acolhimento, não dos – até então chamados – doentes mentais, mas dos sujeitos em 

sofrimento psíquico, que, por direito, se tornam usuários dos serviços de atenção em saúde 

mental. Uma das novas abordagens que se constitui e se consolida como possibilidade de 

atenção é o CAPS.  

O CAPS surge enquanto dispositivo que representa a luta antimanicomial e as 

transformações no campo da saúde mental, ainda em processo. Trata-se de uma estratégia que 

promete novos rumos na assistência em saúde mental. Há perspectiva de que seja um modelo 

assistencial19 que tenha o usuário como centro de sua proposta e garanta a humanização da 

atenção, pretendida com as mudanças no âmbito do SUS e da Atenção Psicossocial.  

O CAPS está relacionado à dimensão técnico-assistencial, proposta por Amarante 

(2011), pois representa uma reformulação da assistência e propõe o acolhimento, em 

detrimento da segregação e exclusão de sujeitos. É importante ressaltar que, mesmo estando 

associado à dimensão técnico-assistencial, ele se refere também às demais dimensões. Trata-

se de uma proposta resultante das transformações no campo do saber, de que se trata a 

dimensão teórico-conceitual, há uma legislação que o regulamenta enquanto dispositivo de 

atenção, que se refere a dimensão jurídico-política, e é um dispositivo comunitário e aberto, o 

que vai ao encontro da dimensão sociocultural.  

O dispositivo CAPS recebeu inspiração de diversas experiências internacionais, tais 

como as estruturas de hospital-dia, desde a década de 1940, na França, as comunidades 

terapêuticas na Escócia, os Centros de Saúde Mental nos anos 1960, nos Estados Unidos, e os 

Centros de Saúde Mental da Itália, entre as décadas de 1970/1980.  No Brasil, a maior 

inspiração veio da Casa das Palmeiras, fundada por Nise da Silveira e colaboradores em 1956, 

no Rio de Janeiro (Pitta, 1994; Melo, 2007). Esta experiência, 

coloca de cabeça para baixo a lógica manicomial. A Casa das Palmeiras é 

uma pequena instituição com as portas abertas, sendo proporcionalmente 

constituída por um grande número de técnicos tratando de poucos clientes. 

Dessa forma, inverte-se o vetor que apontava para a desumanização e a 

desintegração da personalidade, típica dos manicômios, e parte-se rumo à 

                                                           
19Entendido de acordo com Paim (2008), trata-se de uma representação simplificada da realidade, onde se utiliza 

de suas especificidades para constituir a atenção prestada, entendida como modelo. Não se refere, nesse sentido, 

a uma norma padronizada que deve ser seguida. 
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desinstitucionalização aliada a práticas de solidariedade (Melo, 2007, p. 

112). 

 

O nome Centro de Atenção Psicossocial surgiu de uma experiência em Manágua, na 

Nicarágua, durante um período de revolução no país em 1986, quando foram criados espaços 

de cuidado para pessoas com problemas psiquiátricos, apesar das dificuldades políticas, 

sociais e econômicas em decorrência da guerra. Nesses centros atuavam profissionais e líderes 

comunitários, que constituíam equipes multidisciplinares, fazendo uso de materiais 

improvisados e sucatas para elaborar modos criativos de reabilitar essas pessoas à vida em 

sociedade (Pitta, 1994). 

Seguindo esses princípios básicos, a primeira experiência desse serviço no Brasil 

aconteceu em 1987, em São Paulo, com a abertura do Centro de Atenção Psicossocial 

Professor Luís da Rocha Cerqueira, também conhecido como CAPS Itapeva (Goldberg, 

1994). Foi organizado por trabalhadores que atuavam na Divisão de Ambulatórios da CSM20, 

reunindo diversos profissionais que participavam da Plenária de Trabalhadores de Saúde 

Mental. Segundo Yasui (2006), 

o CAPS acolheu, na composição de sua equipe, profissionais de diferentes 

formações teóricas e de atuação. Do confronto entre a diversidade de ideias e 

do encontro com a prática com os usuários foi-se construindo uma das mais 

importantes experiências institucionais daqueles anos (p. 37, grifo nosso). 

 

Diferentemente de um hospital, consiste em um serviço de saúde aberto e comunitário, 

pertencente ao SUS, que possibilita o tratamento de pessoas que necessitam de 

acompanhamento e cuidados relacionados à saúde mental (Brasil, 2004). O CAPS tem como 

objetivo  

oferecer atendimento à população de sua área de abrangência, realizando o 

acompanhamento clínico e a reinserção social dos usuários pelo acesso ao 

trabalho, lazer, exercício dos direitos civis e fortalecimento dos laços 

familiares e comunitários. É um serviço de atendimento de saúde mental 

criado para ser substitutivo às internações em hospitais psiquiátricos (Brasil, 

2004, p. 13). 

 

Nessa perspectiva, com o intuito de promover mudanças no cenário assistencial e 

diminuir as internações psiquiátricas, diversos serviços como o CAPS começam a surgir pelo 

país (Brasil, 2004). Passa a ser regulamentado pela portaria n° 224 de 29 de janeiro de 1992, 

do Ministério da Saúde, que define o CAPS como 

                                                           
20De acordo com Yasui (2006), trata-se de uma “instância técnica e administrativa responsável pela assistência 

psiquiátrica extra-hospitalar. Do grupo que elaborou o projeto do CAPS, faziam parte a Diretora daquela 

Divisão, Dra. Ana Pitta e diversos técnicos responsáveis pela supervisão das unidades da CSM” (p. 37). 
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unidades de saúde locais/regionalizadas, que contam com uma população 

adscrita definida pelo nível local e que oferecem atendimento de cuidados 

intermediários entre o regime ambulatorial e a internação hospitalar, em um 

ou dois turnos de 4 horas, por equipe multiprofissional (Brasil, 1992). 

 

Tal portaria recebe atualização de suas normas somente dez anos depois, com a 

publicação da portaria n° 336, de 19 de fevereiro de 2002, do Ministério da Saúde, que 

acrescenta as modalidades de CAPS I, CAPS II e CAPS III, CAPS ad e Caps i, definidas por 

ordem crescente de porte/complexidade e abrangência populacional, devendo estar 

capacitadas para realizar prioritariamente o atendimento de pacientes com transtornos mentais 

severos e persistentes em sua área territorial, em regime de tratamento intensivo21, semi-

intensivo22 e não-intensivo23. Nessa portaria estão descritas as modalidades assistenciais, 

estruturadas em períodos/turnos de funcionamento, recursos humanos e atividades 

assistenciais, bem como definido novo modelo de financiamento para os dispositivos. 

Ao colocarem os requisitos básicos para a atenção dos CAPS, essas determinações 

organizam, em âmbito macropolítico, o trabalho institucional, na medida em que 

regulamentam a multidisciplinaridade da equipe profissional, os tipos de assistências – 

atividades – que os usuários dos serviços têm direito, a complexidade dos territórios e as 

demandas que atendem. Com tais regulamentações, de acordo com Brasil (2004), confere-se 

aos CAPS a responsabilidade de organizarem a rede de atenção à saúde mental do território, 

bem como dar suporte à rede de atenção básica, nas Estratégias Saúde da Família (ESF) e no 

Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) e, assim, regular a assistência em saúde 

mental na sua área de abrangência.  

Com tal organização do trabalho institucional e das modalidades de atenção que se 

propõe, visto as determinações postas, de acordo com Yasui (2006), mais do que um serviço, 

o CAPS 

é uma estratégia de mudança do modelo de assistência que inclui 

necessariamente a reorganização da rede assistencial a partir de uma lógica 

territorial, o que significa ativar os recursos existentes na comunidade para 

compor e tecer as múltiplas estratégias de cuidado implícitas nesta proposta. 

E mais do que reorganização, esta estratégia relaciona-se intimamente com 

uma proposta política de organização e de assistência à saúde (p. 61, grifo 

nosso). 

 

                                                           
21De acordo com a Portaria nº 336/02, tratamento intensivo é aquele destinado aos pacientes que, em função de 

seu quadro clínico atual, necessitem acompanhamento diário. 
22De acordo com a Portaria nº 336/02, tratamento semi-intensivo é destinado aos pacientes que necessitam de 

acompanhamento frequente, fixado em seu projeto terapêutico, mas não precisam estar diariamente no CAPS. 
23De acordo com a Portaria nº 336/02, não-intensivo é o atendimento que, em função do quadro clínico, pode ter 

uma frequência menor. 
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Nesse seguimento, compreende-se que o CAPS é muito mais que uma estrutura física. 

Trata-se, sobretudo, de um lugar que propicia encontros para além da estrutura. Sobre tal 

aspecto, Yasui (2006) coloca que é muito mais do que um serviço implantado, 

o CAPS é meio, é caminho, não fim. É a possibilidade da tessitura, da trama, 

de um cuidado que não se faz em apenas um lugar, mas é tecido em uma 

ampla rede de alianças que inclui diferentes segmentos sociais, diversos 

serviços, distintos atores e cuidadores (p. 107). 

 

Com a estruturação da proposta, os CAPS vão se caracterizando enquanto espaços que 

devem possibilitar o cuidado pela via da atenção às singularidades, visto que as histórias, 

contextos, relações e serviços estão associados à condição de saúde dos sujeitos, o que 

constitui essencialmente a Atenção Psicossocial da qual se refere os dispositivos. Nessa 

perspectiva, o trabalho e atuação das equipes multidisciplinares devem se organizar para a 

finalidade da produção do cuidado, a partir de um processo que visa o acolhimento dos 

sujeitos e suas subjetividades, indo a encontro do que preconiza o SUS. 

 

Considerando peculiaridades na proposta 

Na configuração do CAPS como proposta de modelo assistencial em saúde mental, as 

políticas que regem seu funcionamento são, sobretudo, determinações sobre o que deve ser 

feito para que a instituição, enquanto dispositivo da Atenção Psicossocial, cumpra suas 

funções. Porém, isso parece não ser o suficiente para garantir que a instituição cumpra com 

sua finalidade. Segundo Yasui (2006), ter CAPS não significa, necessariamente, ter serviços 

de qualidade, visto que, embora em declínio, a internação psiquiátrica continua sendo a 

estratégia hegemônica de tratamento, apesar da quantidade de serviços cadastrados no SUS. 

Sobre isso, o autor diz que  

implantar um serviço com a “marca” CAPS não significa automaticamente 

uma adesão, tanto dos trabalhadores, quanto dos gestores aos princípios, às 

diretrizes e aos novos paradigmas propostos, nem é a garantia de um serviço 

de qualidade e de substituição aos manicômios (Yasui, 2006, p. 61). 

 

As políticas e normas que regem e determinam o funcionamento da instituição 

propõem um fazer técnico. Esse tecnicismo24, diferentemente daquele utilizado por Merhy, 

está relacionado a um saber/fazer que tende a endurecer as estruturas institucionais, o que 

deixa o trabalho pré-programado, por protagonizar o uso de tecnologias duras. 

                                                           
24Este tecnicismo está relacionado ao modo como se faz, a partir do que se sabe. Não se trata do trabalho técnico 

que se produz a partir de uma formação de mesmo caráter. 
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Porém, mais do que uma estrutura normativa e um nome, o CAPS carrega consigo um 

significado e representa um processo que propõe a humanização da assistência em saúde 

mental pela via do acolhimento dos sujeitos na produção do cuidado, em detrimento da 

segregação e violência manicomial. Tal perspectiva se torna possível pelas relações e trocas, 

em meio aos encontros que ocorrem no interior da instituição. Conforme se sabe, os encontros 

são momentos singulares que propiciam o acolhimento dos sujeitos e suas subjetividades. 

Tratam-se de situações que acontecem no cotidiano institucional e que possibilitam o espaço 

intercessor, na ação e protagonismo de tecnologias leves, de que fala Merhy (1998), de modo 

que se torna possível dizer que acolhimento é encontro.  

Para se sustentar esses processos de trabalho vivo, torna-se importante viabilizar 

espaços de trabalho que também possibilitem aos profissionais criarem seus modos de fazer25. 

Apesar de se propor uma atuação que priorize o uso de tecnologias leves, cada profissional 

pode ter um jeito próprio fazê-lo e, portanto, de produzir atos cuidadores na mediação com o 

sujeito em atenção.  

A equipe multiprofissional de um serviço diz de um conjunto de saberes e 

singularidades que atuam concomitantemente, de modo que extrapolam, muitas vezes e na 

maioria delas, os direcionamentos e normas institucionais. De acordo com Yasui (2006),  

a equipe é o principal instrumento de intervenção/invenção/produção dos 

cuidados em saúde mental. Produção que se dá no agenciamento de afetos 

para produzir vínculos, na negociação de interesses divergentes, na 

pactuação para um projeto de cuidado, se dá, enfim, nas relações que 

emergem no encontro entre a demanda e o sofrimento do usuário com o 

trabalhador com sua subjetividade e sua “caixa de ferramentas” (p. 134). 

 

Há, no contexto que perpassa a atuação profissional, algo que diz da complexidade do 

espaço institucional e das relações, ou seja, do cotidiano que se estabelece enquanto pano de 

fundo de todos os processos institucionais que se encontram em interação. 

Consequentemente, isso faz com que cada atuação seja singular. Nesse sentido, entende-se 

que a atuação profissional está relacionada ao cumprimento ou não das finalidades da 

instituição, uma vez que reflete a organização de seus processos de trabalho.  

Diante do exposto, considera-se que o CAPS se constitui, sobretudo, pelas 

peculiaridades existentes na proposta, visto serem elas que possibilitam o acolhimento que 

vimos, até então, identificado como um sentido para o qual se direcionam as práticas em 

                                                           
25Entende-se que os profissionais podem não atuar do mesmo jeito. Coloca-se a possibilidade de se abrir espaços 

para as diferentes formas e modos de se produzir cuidado, levando em consideração as finalidades da instituição, 

a especificidade de cada disciplina, de cada profissional e de cada sujeito atendido. 
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saúde e que, com a Atenção Psicossocial, caracteriza-se princípio norteador, não só das 

práticas, mas também dos processos de trabalho. 

 

1.4.2. Política de Atenção Integral em Álcool e outras Drogas 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) classifica como droga qualquer substância 

não produzida pelo organismo, que, quando ingerida, atua sobre ele produzindo alterações – 

de comportamento e/ou percepção – em seu funcionamento. Esse conceito mais amplo, 

polissêmico, permite pensar droga independentemente de seu caráter legal, muito embora este 

seja utilizado como regulador, que diferencia a droga lícita26 da droga ilícita27.  

Há muito tempo, as drogas existem e foram utilizadas sem que fizessem disso um 

fenômeno. Em diferentes culturas, desde a pré-história, as pessoas têm utilizado plantas e 

algumas substâncias de origem animal para provocar alterações de consciência (MacRae, 

2001). Na modernidade, porém, a preocupação com a saúde e a segurança pública colocaram 

em evidência a questão das drogas, que tem sido compreendida em dois eixos principais: a 

criminalização e a medicalização28 (Fiore, 2005; Brasil 2003).  

A criminalização apreende a questão das drogas sob a ótica da moral, que considera o 

consumo como ato transgressor, relacionado à delinquência. A medicalização aponta para o 

consumo enquanto patologia, que deve ser combatida. MacRae (2001) explica que essas 

formas de compreensão das drogas são heterocontroles que “delegam seu poder regulador a 

determinados agentes especialistas em problemas sociais tais como médicos e policiais” (p. 

21). 

Seguindo essa lógica de controle, no que tange à saúde, por muito tempo, os 

tratamentos ofertados se basearam em modelos de exclusão/separação dos usuários do 

convívio social, os manicômios, que deram lugar às clínicas de reabilitação. Estas consistiam 

em “alternativas de atenção de caráter total, fechado e tendo como principal objetivo a ser 

alcançado a abstinência” (Brasil, 2003, p. 7). Essa forma de se perceber e abordar a realidade 

das drogas promove uma cultura de combate e proibição, fazendo com que o uso de álcool e 

as outras drogas estejam em um plano mais importante do que o sujeito e suas subjetividades. 

Sobre o uso de drogas, conforme MacRae (2001) 

                                                           
26Droga lícita é aquela que não é alvo do controle internacional, mas tem sua venda, consumo e publicidade 

restritos, tal como o álcool e o tabaco, por exemplo (Araújo, 2014, p. 18-19). 
27Droga ilícita é aquela que possui distribuição e venda proibidas e, portanto, não possuem regulamentação, 

como por exemplo, a maconha, cocaína e crack. (Araújo, 2014, p. 18-19). É importante ressaltar que o caráter 

legal da substância não é indicativo de benefício e/ou malefício, necessariamente. O impacto na saúde é uma 

possibilidade tanto para as drogas lícitas quanto para as ilícitas. 
28De acordo com os autores, tal medicalização está relacionada à prática médica/psiquiátrica. 
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ao tratar esse uso isoladamente da evolução da sociedade, dos seus conflitos 

e desequilíbrios, acaba-se caindo no chavão moralista e preconceituoso da 

"luta contra as drogas", tornando inviável a adoção de medidas realmente 

eficazes para lidar com suas consequências mais nocivas (p. 13). 

 

Uma vez que se tem o campo da saúde em processo de reformas e diante da 

problemática relacionada às drogas, tornou-se fundamental o desenvolvimento de políticas 

que abarcassem com a dimensão do cuidado e atenção aos sujeitos em situação de prejuízo e 

danos causados pelo uso dessas substâncias. Em 2002, em concordância com as 

recomendações da III Conferência Nacional de Saúde Mental, o Ministério da Saúde passa a 

implementar, com a Portaria Ministerial n° 816, de 30 de abril de 2002, o Programa Nacional 

de Atenção Comunitária Integrada a Usuários de Álcool e outras Drogas29,  

reconhecendo o problema do uso prejudicial de substâncias como importante 

problema da saúde pública e construindo uma política pública específica 

para a atenção às pessoas que fazem uso de álcool ou outras drogas, situada 

no campo da saúde mental, e tendo como estratégia a ampliação do acesso 

ao tratamento, a compreensão integral e dinâmica do problema, a promoção 

dos direitos e a abordagem de redução de danos (Brasil, 2005, p. 41). 

 

O programa desenvolve ações intersetoriais de promoção, prevenção e proteção à 

saúde, dentro da perspectiva estratégica da Política de Redução de Danos (Brasil, 2003; 2004; 

2005). Originalmente, a Redução de Danos (RD) surge como estratégia de prevenção das 

Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST). No campo do álcool e outras drogas a RD se 

apresenta complexa, trazendo em sua conceituação diversos aspectos que a caracteriza 

enquanto  

estratégia de saúde pública que visa a reduzir os danos causados pelo abuso 

de drogas lícitas e ilícitas, resgatando o usuário em seu papel auto-regulador, 

sem a exigência imediata e automática da abstinência, e incentivando-o à 

mobilização social. A estratégia de redução de danos e riscos associados ao 

consumo prejudicial de drogas vem permitindo que as práticas de saúde 

acolham, sem julgamento, as demandas de cada situação, de cada usuário, 

ofertando o que é possível e o que é necessário, sempre estimulando a sua 

participação e seu engajamento (Brasil, 2005, p. 43-44, grifo nosso). 

 

Enquanto estratégia, a RD, de acordo com Brasil (2003), 

deve ser operada em inter-ações, promovendo o aumento de superfície de 

contato, criando pontos de referência, viabilizando o acesso e o acolhimento, 

                                                           
29Importante ressaltar, em vista da crise do atual cenário sócio-político, em que se percebe movimentos de 

desmontes das políticas públicas de saúde/SUS e assistência social/SUAS, que tal programa não trata sobre 

quaisquer tipos de propostas/regulamentações de Comunidades Terapêuticas (CTs). Não consideramos as CTs 

como equipamentos da RAPS e somos contrários à proposta e financiamento destes “serviços”. Defendemos 

uma RAPS territorializada, comunitária e transversal, construída coletivamente a partir dos princípios da Luta 

Antimanicomial e do controle social, em prol da atenção e cuidado éticos ao usuário de álcool e outras drogas.  
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adscrevendo a clientela e qualificando a demanda, multiplicando as 

possibilidades de enfrentamento ao problema da dependência no uso do 

álcool e outras drogas (p. 10-11, grifo nosso). 

 

Em toda a sua complexidade, a RD coloca que a abstinência não é a única 

possibilidade, não é o único objetivo a ser alcançado e por isso se propõe a acolher as 

singularidades, levando em conta as diversidades na defesa da vida. Nesse sentido, trata-se de 

um caminho que não exclui – nem pessoas nem outros caminhos, que está “vinculado à 

direção do tratamento e, aqui, tratar significa aumentar o grau de liberdade, de co-

responsabilidade daquele que está se tratando” (Brasil, 2003, p. 10).  

Uma vez que o processo de cuidado consiste em considerar a diversidade de fatores e 

relações do sujeito com seu meio e modo de viver a vida, a atenção em álcool e outras drogas 

se torna possível mediante a articulação com outros serviços e setores. Até então tal 

articulação, embora necessária e previsível, não tinha uma organização formalizada. Isso 

acontece somente quando é publicada a Portaria nº 3088, de 23 de dezembro de 2011, que 

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

mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do 

SUS. Sua finalidade é a criação, ampliação e articulação de pontos de atenção à saúde para 

esse público.  

De acordo com Brasil (2011), constituem diretrizes para o funcionamento da RAPS: o 

respeito aos direitos humanos, garantindo a autonomia e a liberdade das pessoas; promoção da 

equidade, reconhecendo os determinantes sociais da saúde; combate a estigmas e 

preconceitos; garantia do acesso e da qualidade dos serviços, ofertando cuidado integral e 

assistência multiprofissional, sob a lógica interdisciplinar; atenção humanizada e centrada nas 

necessidades das pessoas; diversificação das estratégias de cuidado; desenvolvimento de 

atividades no território, que favoreça a inclusão social com vistas à promoção de autonomia e 

ao exercício da cidadania; desenvolvimento de estratégias de Redução de Danos; ênfase em 

serviços de base territorial e comunitária, com participação e controle social dos usuários e de 

seus familiares; organização dos serviços em rede de atenção à saúde regionalizada, com 

estabelecimento de ações intersetoriais para garantir a integralidade do cuidado; promoção de 

estratégias de educação permanente; e desenvolvimento da lógica do cuidado para pessoas 

com transtornos mentais e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras 

drogas, tendo como eixo central a construção do projeto terapêutico singular. 

A portaria institui os componentes que compõem a RAPS, de acordo com os níveis de 

atenção/complexidade. No que tange à Atenção Básica em Saúde, são indicados dispositivos 
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como Unidade Básica de Saúde (UBS), Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), ESF, 

Consultório na Rua, apoio aos serviços do componente Atenção Residencial de Caráter 

Transitório e Centros de Convivência. No que se refere à Atenção Psicossocial Especializada 

estão os CAPS, nas suas diferentes modalidades – CAPS I, CAPS II, CAPS III, CAPSi, CAPS 

AD, CAPS AD III. Em relação à Atenção de Urgência e Emergência, indica o Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), sala de estabilização, Unidade de Pronto 

Atendimento (UPA) 24 horas, portas hospitalares de atenção à urgência/pronto socorro. 

Quanto a Atenção Residencial de Caráter Transitório, estão as Unidades de Acolhimento e 

Serviços de Atenção em Regime Residencial. A Atenção Hospitalar é formada por enfermaria 

especializada em Hospital Geral, serviço hospitalar de referência para atenção às pessoas com 

sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e 

outras drogas. As Estratégias de Desinstitucionalização são formadas pelos Serviços 

Residenciais Terapêuticos (SRT) e Programa de Volta para Casa. E as Estratégias de 

Reabilitação Psicossocial, que consistem em iniciativas de geração de trabalho e renda, 

empreendimentos solidários e cooperativas sociais. 

Barbacena, cidade onde foi realizado o trabalho de campo desta pesquisa, abriga hoje 

uma RAPS, conforme a portaria nº 3.088/2011, estruturada com diversos dispositivos: a 

Atenção Básica é constituída por 19 UBS, 27 ESF, dois Centros de Convivência, sendo um 

direcionado ao atendimento de pessoas em longo período de internação e encaminhados da 

RAPS. Possui ainda três equipes de NASF e uma equipe de Consultório de Rua; a Atenção 

Especializada é composta pelos CAPS III e CAPS AD III; a Atenção de Urgência e 

Emergência é constituída por quatro hospitais e uma central de regulação do SAMU. A 

Atenção Hospitalar de referência para saúde mental é composta por um hospital, que 

disponibiliza 10 leitos para atendimento de pessoas em sofrimento e com necessidades 

decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas e por uma Unidade de Internação de 

Agudos (FHEMIG/UIA), que disponibiliza 30 leitos para internação psiquiátrica, 

direcionados à tais pessoas, em situação de crise aguda; como Estratégia de 

Desinstitucionalização existem 31 residências terapêuticas que abrigam egressos de 

internações de longa permanência nos hospitais psiquiátricos da cidade. De acordo com a 

organização territorial do município, ainda que não previsto na legislação que institui os 

serviços da RAPS, a cidade também conta com um Ambulatório de Saúde Mental, que 

disponibiliza atendimentos psiquiátricos e psicológicos para usuários que não estão em 

situação de crise. 
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 O CAPS possui um papel regulador e organizador da articulação dessa rede, 

entendido como o serviço de entrada de usuários para o cuidado em saúde mental e que, na 

perspectiva desse cuidado, aciona os demais recursos e estratégias. Nesse sentido, o CAPS 

AD é o dispositivo assistencial criado para acolher pessoas que fazem uso prejudicial de 

álcool e outras drogas, ofertando atenção específica, dentro da perspectiva de RD, 

desenvolvendo projetos terapêuticos e práticas de cuidados em defesa da vida.  

 

1.4.3. O CAPS AD III de Barbacena 

O CAPS AD III onde se realizou a pesquisa fica localizado na cidade de Barbacena, 

Minas Gerais. O município ficou conhecido durante muito tempo como a cidade dos loucos. 

Recebeu o apelido por ter abrigado sete hospitais psiquiátricos, dentre eles o Hospital-

Colônia, que ficou mundialmente conhecido após a visita de Franco Basaglia, em 1979. 

Basaglia o comparou a um campo de concentração, devido às condições desumanas em que 

estavam os internados, e exigiu seu fechamento, que ocorreu apenas durante a década de 

1980. Na época, o fechamento do hospital representou um marco e fortalecimento para a 

Reforma Psiquiátrica brasileira, já em processo (Passos, 2009).  

Depois de muitas transformações no campo da saúde mental, tal como vimos, 

Barbacena abriga hoje uma RAPS estruturada, contando, dentre outros dispositivos, com um 

CAPS AD III. Inaugurado em setembro de 2012, tal dispositivo atende uma micro e uma 

macrorregião de saúde. A micro é composta por municípios que contam com o dispositivo 

enquanto serviço especializado de tratamento/acompanhamento diário, enquanto os 

municípios da macro contam com o dispositivo enquanto regulador para internação 

psiquiátrica na FHEMIG/UIA. Juntando micro e macrorregião, ao todo são 51 cidades 

atendidas pelo serviço, seja para cuidado ou para regulamentação de internações psiquiátricas. 

Assim que inaugurado, o CAPS AD III funcionava em outro endereço, em uma casa 

que precisou passar por reformas em 2015. Desde então, o serviço está funcionando em uma 

construção de anexo do antigo Hospital-Escola de Barbacena, no bairro Vilela. Tratam-se de 

dois pavimentos – superior (nível da rua) e inferior (abaixo do nível da rua), conforme 

constam nas figuras ao final deste tópico. Alguns descrevem a estrutura como “improvisada” 

e “temporária”, visto que quando a reforma terminar, o serviço deve voltar a funcionar no seu 

antigo endereço. Porém, não há informação sobre quando isso irá ocorrer. 

Durante o trabalho de campo, a equipe multiprofissional do CAPS AD III estava 

sofrendo mudanças, pois havia tido homologação de concurso público. Estava formada por 

médicos clínicos (2) e psiquiatras (2), psicólogos (4), enfermeiros (4), técnicos de 



43 
 

enfermagem (9), assistentes administrativos (2), auxiliar de serviços gerais (1) e motoristas 

(2). Dentre estes, psicólogos e enfermeiros ocupam a função de Referência Técnica (RT), que 

consiste em se responsabilizar pela condução dos casos, pela elaboração de estratégias de 

construção do vínculo do usuário com o serviço e por traçar com ele as linhas do projeto 

terapêutico singular, definindo frequência e caracterização dos atendimentos e do 

comparecimento ao serviço. A RT deve, ainda, traçar necessidades e assumir responsabilidade 

sobre os contatos com a família e com outras pessoas do seu espaço social sempre que 

necessário, ou seja, deve construir o percurso de tratamento junto com o usuário. Nesse 

caminho, a RT pode necessitar de recursos que são disponibilizados por outros profissionais 

da instituição e por outras instituições (Conselho Federal de Psicologia, 2013). 

O CAPS AD III de Barbacena oferece atenção contínua durante 24 horas, incluindo 

feriados e finais de semana. Nos dois primeiros turnos (7:00 às 13:00 / 13:00 às 19:00) 

oferece acolhimento diurno – atendimentos individuais e em grupo aos usuários e familiares, 

visitas domiciliares e atividades terapêuticas, podendo disponibilizar leitos de acolhimento 

noturno (19:00 às 07:00).  

De acordo com a Portaria nº 130, de 26 de janeiro de 2012, o acolhimento noturno, 

chamado no CAPS AD de Barbacena de hospitalidade noturna, é uma possibilidade com base 

em critérios clínicos, em especial desintoxicação, e/ou em critérios psicossociais, como a 

necessidade de observação, repouso e proteção, manejo de conflitos, dentre outros. O período 

máximo que um usuário pode ficar em hospitalidade noturna no CAPS AD são 14 dias. O 

CAPS AD de Barbacena possui oito leitos para essa finalidade, cinco para o público 

masculino e três para o feminino. 

O tratamento na instituição é disponibilizado em algumas modalidades de 

permanência-dia (intensiva, semi-intensiva e não-intensiva) e esquemas de retornos. As 

primeiras consistem em períodos que o usuário passa no serviço, participando de 

atendimentos e atividades diversos. As segundas consistem em estratégia utilizada pela 

instituição para atender – semanalmente ou quinzenalmente ou mensalmente – os usuários 

que não estão mais em uso prejudicial de substância e/ou tiveram seus danos reduzidos. Caso 

não ocorra boa adesão de um usuário aos retornos e/ou se percebe o uso prejudicial de 

substância e/ou há aumento dos danos, é colocada a possibilidade de permanência-dia e/ou 

hospitalidade noturna, a depender da necessidade. 
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Figura 1: Formas de acesso aos pavimentos do CAPS AD III 

 

 

 

Figura 2: Pavimento Superior CAPS AD III Barbacena 

 

 

 

Figura 3: Pavimento Térreo CAPS AD III Barbacena 
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Figura 4: Pavimentos superior e térreo – visão lateral 

 

 

 

1.5. Quando, apesar das reformas e princípios, o Sistema não se humaniza  

Os movimentos que propiciaram os processos de reformas no campo da saúde de que 

vimos falando, colocam em pauta a saúde sob a perspectiva da humanização – dos 

conhecimentos, políticas e, principalmente, das práticas. A doença, colocada entre parênteses, 

dá lugar ao sujeito que deve ser acolhido, na qualidade de protagonista dos seus processos de 

promoção da saúde. 

Criou-se, nesse sentido, princípios e diretrizes que resguardam esses aspectos que 

estão relacionados ao cuidado estreitamente relacionado ao direcionamento das práticas no 

sentido do acolhimento das subjetividades, reconhecendo, nos sujeitos, a relação da 

singularidade com o coletivo.  

Junto a esse processo, torna-se necessária a reorganização dos processos de trabalho e 

a atuação em saúde, tendo em vista que, com as transformações paradigmáticas nos campos, 

em prol da humanização da atenção, cria-se novos direcionamentos para se seguir. Tal 

reorganização vem acoplada da estruturação de políticas que regem e determinam como o 

direito à saúde está cuidado, garantido e acessível à população, de modo que são criados 

dispositivos para prestação dos serviços. 

Tais dispositivos, organizados em níveis de complexidade de atenção, consideram as 

especificidades do contexto, das pessoas e suas demandas e cria fluxo na rede de atendimento 

do SUS. Todo esse processo que vem sendo descrito consiste na macropolítica que normatiza, 

regra e institui ações, e constitui linha de força dominante, que regula as atividades a serem 

realizadas, estabelecendo-se, assim, o que está instituído30. 

                                                           
30O instituído está relacionado àquilo que é produzido por forças anteriormente dinâmicas e que em algum 

momento deixaram de ser, tornando-se estáveis e estáticas, com estruturas mais endurecidas (Baremblitt, 2002). 
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Compreende-se, dessa forma, que a macropolítica tende a estruturar a atenção, fazendo 

dela uma dimensão estritamente técnica, o que desencontra com as propostas das reformas. 

Esse tecnicismo, relacionado ao fazer técnico, tende a endurecer estruturas, na medida em 

que comporta uma linguagem técnica, que admite prática técnica e torna o trabalho técnico. 

Uma vez que se endurece as estruturas, aumenta-se a potencialidade de se fragmentarem, 

levando a uma (re)produção de segregação, que vai na contramão da humanização que se 

pretende. Nessa perspectiva, e, uma vez identificadas tais fragilidades, a humanização passa a 

ser considerada não mais uma finalidade, mas uma política que deve atravessar todas as 

instâncias e ações que constituem o SUS.  

 

1.5.1. Política Nacional de Humanização do SUS - HumanizaSUS 

Publicada em 2003, a fim de produzir mudanças nos modos de gerir e cuidar, a 

Política Nacional de Humanização (PHN), a HumanizaSUS, busca pôr em prática os 

princípios do SUS no cotidiano dos serviços de saúde. Entende que as relações de poder, 

trabalho e afeto podem inibir a autonomia e a promoção do cuidado, uma vez que podem 

produzir atitudes e práticas desumanizadoras. Por isso, estimula a comunicação entre 

trabalhadores, usuários e gestores para construir processos coletivos de enfrentamento dessas 

relações (Brasil, 2013). 

A partir dessa proposta, a PNH visa promover e disseminar novos modos de fazer 

saúde. Para isso, aposta, como método, a participação de trabalhadores, usuários e gestores na 

produção e gestão do cuidado e dos processos de trabalho. Nesse sentido, de acordo com 

Brasil (2013), 

humanizar se traduz, então, como inclusão das diferenças nos processos de 

gestão e de cuidado. Tais mudanças são construídas não por uma pessoa ou 

grupo isolado, mas de forma coletiva e compartilhada. Incluir para estimular 

a produção de novos modos de cuidar e novas formas de organizar o trabalho 

(p. 4). 

 

Com a perspectiva de impedir o isolamento e as relações de poder hierarquizadas, a 

PNH visa ampliar a comunicação e a relação entre os usuários, trabalhadores e gestores. 

Entende-se que com isso é possível transformar as relações de trabalho e o próprio trabalho 

em saúde.  O acolhimento é indicado como uma de suas diretrizes éticas, aparece estruturado 

e definido como conceito que norteia o trabalho da PNH e se traduz enquanto arranjo de 

trabalho, ou, conforme a terminologia que se utiliza, processo de trabalho. Desde a criação do 

SUS e da estruturação da Atenção Psicossocial, o acolhimento, tido como um 
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sentido/direcionamento das práticas em saúde, vem sendo caracterizado enquanto aspecto 

essencial no cumprimento das propostas de atenção preconizadas pelos dispositivos que 

compõem o SUS.  

 

1.5.2. Acolhimento: mais que um sentido, um processo 

O processo até aqui não foi impensado. Tão logo quando iniciamos o texto, 

poderíamos ter, de imediato, apresentado o referencial específico sobre o objeto da pesquisa, 

o acolhimento em saúde mental que nos referimos no título e que aparece pontualmente no 

decorrer das páginas. Isso, porém, não daria a ele o caráter de processo que se pretende. 

Por mais que se tenha o acolhimento inicialmente enquanto um sentido, que se torna 

princípio norteador de práticas com as transformações no campo da saúde e das políticas 

públicas, sua processualidade está relacionada a aspectos que vão muito além disso. O 

acolhimento enquanto conjunto de práticas admite diversos modos – muitas vezes 

complementares e interferentes – de se produzir cuidado. Tais modos impedem que ele se 

determine como algo rígido, visto que cada pessoa, profissional e equipe acolhe à sua própria 

maneira, criando jeitos singulares que se configuram a partir das experiências, da formação 

acadêmica/técnica, do saber-fazer que comportam, bem como do entendimento que possuem 

sobre o trabalho em saúde mental, o campo da Atenção Psicossocial e o cuidado nesta 

perspectiva. 

Nesse sentido, apresentar o acolhimento imediatamente não abarcaria toda a 

complexidade que o constitui enquanto processo que desafia e possibilita a prática 

psicossocial. O acolhimento do qual falamos tem sido historicamente construído e, para 

compreendê-lo, deve-se olhar para sua origem e percurso de forma analítica. 

Os pressupostos da Reforma Psiquiátrica e as novas configurações dos processos de 

trabalho como estratégias de efetivação da assistência à saúde e ressignificação do sujeito, nos 

direcionam a pensar na representação e papel do acolhimento enquanto dimensão 

psicossocial. Pedro Gabriel Delgado, ao introduzir a Linha Guia de Saúde Mental estadual 

(Minas Gerais, 2006), aponta o acolhimento como conceito-chave da organização da 

assistência em saúde mental. Antes de receber tal nomenclatura, porém, o acolhimento era 

associado à clínica da recepção. 

De acordo com Fernandes e Freitas (2009), a clínica nas instituições psiquiátricas se 

restringia à prática da triagem, que era realizada exclusivamente por psiquiatras. A clínica da 

atenção psicossocial, proporcionada pela Reforma, explica as autoras, deu espaço ao que se 
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chamou de clínica da recepção de pacientes, que direciona o tratamento para além do 

diagnóstico e da medicalização, propondo a reabilitação psicossocial dos sujeitos desde o 

momento de sua chegada aos serviços de atenção. Elas destacam a contribuição da 

psicanálise, em propor fundamentos de uma clínica do sujeito, em que as particularidades do 

funcionamento psíquico são consideradas no processo de tratamento, sem desconsiderar as 

características nosológicas da prática psiquiátrica (Fernandes & Freitas, 2009). Dentre os 

aspectos da clínica da recepção que estrutura o acolhimento-recepção, estão 

decantar a demanda no sentido de não atender rapidamente ao pedido inicial; 

relativizar o pedido de medicação, oferecendo também outras possibilidades; 

priorizar o diagnóstico da situação sem abandonar o diagnóstico 

psicopatológico, entendendo que o primeiro de algum modo inclui o 

segundo. Essa ideia remete à possibilidade de convocar o sujeito a participar 

do processo de tratamento, deixando de ser tomado apenas como um 

depósito de sintomas a serem extirpados pelos profissionais (e pela 

medicação) e tornando-se um agente na compreensão desse processo, 

adquirindo poder de conduzi-lo através dos profissionais (Figueiredo, 2000). 

 

Por consequência do sentido de recepção, o acolhimento, muitas vezes, é utilizado no 

sentido de avaliação nos serviços de saúde mental, tal como o CAPS. O Conselho Federal de 

Psicologia (2013) fala sobre o acolhimento enquanto “pilar para o avanço do SUS e, 

consequentemente da Reforma Psiquiátrica” (p. 114). Quando o descreve, porém, o coloca 

como algo que “deve ser feito por um profissional de nível superior da equipe, que poderá 

necessitar de apoio imediato de outro profissional, ou seja, deverá ele próprio tomar as 

primeiras decisões quanto às condutas a serem adotadas” (idem). A partir desse acolhimento-

avaliação, determina-se a função de RT ao profissional que acolheu o sujeito. 

A Linha Guia coloca que o acolhimento é uma dimensão que perpassa a saúde mental, 

mas não há formas específicas de fazê-lo nesse contexto, visto que seus princípios se aplicam 

aos serviços de saúde em geral. Propõe-se, nesse sentido, pensar o acolhimento enquanto 

processo de práticas intercessoras de saúde, que acontecem em uma relação de trabalho vivo 

em ato, conforme proposto por Merhy (1997; 1998), no sentido que dá ao usuário, no interior 

do processo de trabalho em saúde, a possibilidade de criar condições de autonomia no seu 

modo de experimentar a vida e instituir o seu modo de vivê-la. Segundo o autor, o 

acolhimento possibilita identificar como os modelos de atenção capturam o trabalho vivo em 

ato. Sendo o acolhimento o encontro entre o usuário que chega e o(s) profissional(is) que o 

encontra, e sendo a situação de encontro espaço intercessor na produção do cuidado, reflexo 

das tecnologias leves, pode-se dizer que acolhimento é tecnologia leve propriamente dita, na 

medida que é processo que pressupõe encontro e produção de cuidado, necessariamente.  
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O acolhimento representa, assim, principal organizador dos processos de trabalho em 

saúde, uma vez que está relacionado a uma forma de trabalho direcionada, que tem como 

objetivo a autonomia, participação e satisfação do sujeito enquanto cidadão. Além disso, 

proporciona a ele o lugar de sujeito da ação, responsável por seu processo de produção de 

saúde e protagonista dos atos cuidadores. Por ser organizador, o acolhimento também admite 

caráter identificador de ruídos, na medida em que reconhece a presença de forças entre 

instituído e instituinte31 na execução do trabalho vivo e na relação do espaço intercessor no 

cotidiano32 institucional. Com isso, pode apontar as fragilidades dos modelos de atenção e 

indicar como elas afetam a produção de cuidado.  

Nessa perspectiva, não se trata simplesmente de uma organização de escala, onde 

revezam profissionais para preencher uma agenda. Mais do que isso, acolhimento é a resposta 

ao usuário que, por direito, nos traz o seu problema (Minas Gerais, 2006). Por seu turno, 

enquanto diretriz da PNH, o acolhimento aparece definido como: 

acolher é reconhecer o que o outro traz como legítima e singular necessidade 

de saúde. O acolhimento deve comparecer e sustentar a relação entre 

equipes/serviços e usuários/populações. Como valor das práticas de saúde, o 

acolhimento é construído de forma coletiva, a partir da análise dos processos 

de trabalho e tem como objetivo a construção de relações de confiança, 

compromisso e vínculo entre as equipes/serviços, trabalhador/equipes e 

usuário com sua rede socioafetiva (Brasil, 2013, p. 7 e 8). 

 

A PNH indica como fazer o acolhimento através de uma escuta qualificada, oferecida 

ao usuário, fazendo garantir o acesso dele às tecnologias que atendam adequadamente sua 

demanda, de modo a efetivar as práticas de saúde. Dando atenção a essa diretriz, a Biblioteca 

Virtual em Saúde do Ministério da Saúde publica, em 2008, Dicas de Saúde nᵒ. 167, e aponta 

que o acolhimento é, sobretudo, uma postura ética, não necessita de um profissional 

específico para realizá-lo, não tem local e nem hora para acontecer. Esse acolhimento-postura 

é o reconhecimento do usuário em seu protagonismo no processo de saúde, implicando em 

momentos de escuta de suas queixas e na responsabilização, tanto do usuário quanto do 

profissional que as ouve, pela resolução dessas necessidades, por meio da ativação de redes de 

compartilhamento de saberes. “Acolher é um compromisso de resposta às necessidades dos 

cidadãos que procuram os serviços de saúde” (Brasil, 2008, p. 1). 

Nessas Dicas de Saúde nᵒ. 167, são apresentadas ainda algumas medidas que devem 

ser tomadas pelos serviços para que o acolhimento seja implantado e praticado de forma 

                                                           
31O instituinte é um processo de produção dinâmica, de atividade criativa e transformadora, que pode acarretar a 

formação do instituído caso perca seu caráter vivo (Baremblitt, 2002). 
32Considerações sobre cotidiano serão desenvolvidas mais adiante. 
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adequada pelas equipes. É necessário que estas se reúnam para verificar a qualidade de 

atendimento que está sendo prestado a quem chega ao serviço e qual caminho os usuários 

fazem desde que chegam a ele, as etapas que percorrem e como é atendido em cada etapa: por 

onde entram, quem os recebe, como recebem, quem os orienta, quem os atende e para onde 

eles vão depois do atendimento. Isso possibilita às equipes saberem o que pode ser mudado 

para que os usuários deixem o serviço com a melhor orientação possível a respeito de suas 

demandas. O acolhimento é uma das diretrizes de maior relevância da PNH, tanto ética 

quanto estética e/ou política: 

ética no que se refere ao compromisso com o reconhecimento do outro, na 

atitude de acolhê-lo em suas diferenças, suas dores, suas alegrias, seus 

modos de viver, sentir e estar na vida; estética porque traz para as relações e 

os encontros do dia-a-dia a invenção de estratégias que contribuem para a 

dignificação da vida e do viver e, assim, para a construção de nossa própria 

humanidade; política porque implica o compromisso coletivo de envolver-se 

neste “estar com”, potencializando protagonismos e vida nos diferentes 

encontros (Brasil, 2010, p. 6). 

 

A proposta do acolhimento, junto às outras propostas de mudança nos processos de 

trabalho e gestão dos serviços de saúde constatados na PNH, representa importante recurso 

para a humanização dos atendimentos em saúde. Porém, é importante salientar que 

acolhimento não deve ser entendido como algo restrito à ideia de qualificação do momento de 

recepção/avaliação de quem chega ao serviço. O acolhimento na recepção, assim como na 

avaliação, são apenas passagens para outros acolhimentos nos processos de produção de 

saúde. Trata-se, ao mesmo tempo, de uma diretriz que organiza os modos de produção e 

promoção de saúde, e de uma ferramenta tecnológica de intervenção na escuta, na construção 

de vínculo, no acesso com responsabilização e resolutividade dos serviços (Brasil, 2010). 

O acolhimento como ação técnico-assistencial possibilita que se 

analise o processo de trabalho em saúde com foco nas relações e 

pressupõe a mudança da relação profissional/usuário e sua rede 

social, profissional/profissional, mediante parâmetros técnicos, éticos, 

humanitários e de solidariedade, levando ao reconhecimento do usuário 

como sujeito e participante ativo no processo de produção da saúde (p. 18). 

 

Guerrero, Mello, Andrade e Erdmann (2013) destacam três dimensões do acolhimento: 

diálogo, postura e reorganização do serviço. A dimensão diálogo diz respeito ao modo como 

se dá a integração trabalhador-usuário e como esta afeta a comunicação entre eles. A 

comunicação atravessa todo o trabalho em saúde, fazendo da rede de atenção uma rede de 

conversações. A ênfase está, portanto, no encontro, material e simbólico, entre trabalhor-

usuário, trabalhador-trabalhador e/ou trabalhador-equipe. Para que se consiga efetivar a 
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dimensão diálogo do processo de acolhimento, a equipe deve se comunicar e articular os 

diferentes saberes que a compõem, de modo a superar quaisquer tipos de fragmentação, para 

melhor resolver e integrar as demandas. Assim, será possível se relacionarem e estimularem a 

mesma participação, autonomia e ação que esperam e incitam nos sujeitos em seu processo de 

produção de saúde. Se a comunicação se defasa em algum momento, muito provavelmente 

isso se refletirá na atenção, visto o caráter de rede do processo. 

A dimensão postura caracteriza o acolhimento como uma sequência de práticas 

realizadas por usuários e profissionais, a partir das relações que se estabelecem. Trata-se de 

uma postura antecipatória do serviço, de dar uma resposta ou orientação após a identificação 

da demanda. A escuta e atenção à demanda em sua complexidade, assim como as ações 

procedentes a ela remete a tal dimensão. Ela se faz essencial ao cotidiano de relações entre os 

sujeitos, entre estes e os espaços, e entre esses dois e a produção de cuidado, visto que a 

atitude humanizada e receptiva dos profissionais ao receber, acolher e agir sobre as demandas 

implica em uma relação de confiança que está relacionada à satisfação dos sujeitos envolvidos 

e, consequentemente, ao estabelecimento e fortalecimento de vínculos. A satisfação e o 

vínculo são aspectos que dizem da efetividade do processo de acolhimento dos aspectos 

subjetivos. 

A dimensão de reorganização do serviço apreende o acolhimento em seu sentido de 

organização interna do serviço e da política de atenção, no que se refere à orientação e 

direcionamento de trabalho dos profissionais. Assim, coloca a possibilidade de planejamento 

e compreensão do modelo assistencial, considerando a oportunidade de acompanhamento do 

cotidiano, perante supervisão, para assegurar a articulação entre acolhimento, tanto como 

diálogo, quanto como postura. Pode-se dizer que a terceira dimensão é resultante das duas 

primeiras. Ao reconhecer e estruturar o acolhimento como processo que apreende uma 

estrutura comunicacional entre partes, discursos e espaços que, quando relacionados, 

produzem atos cuidadores (respostas) aos usuários. Para que isso seja possível, há a 

necessidade de uma atitude humanizada e receptiva dos profissionais para acolher a 

subjetividade e estimular a participação e autonomia dos usuários em seus processos de saúde, 

em uma relação de confiança e vínculo que se estende à equipe profissional e às relações que 

nela ocorrem. Quando essas dimensões estão em nexo, é possível estruturar direcionamentos 

de trabalho que proporcionem a organização e a política de atenção, por meio da dimensão do 

cuidado, finalidade do modelo assistencial que está relacionada ao acolhimento. 

Um ponto importante da relação entre essas três dimensões é que uma resulta da outra, 

em uma relação lógica de estruturação e construção de sentido dos processos de trabalho. 
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Percebe-se que, nas instituições, a lógica dessas dimensões é invertida ao tentar fazer o 

movimento ao contrário, de moldar as políticas à estrutura do serviço e aos seus recursos 

humanos, como se devessem se encaixar nela. As dimensões indicam que é pelo contexto que 

se configura o direcionamento da atenção e não o contrário. Ou seja, é a partir da proposta 

institucional, do entendimento sobre ela e das relações construídas que se forma uma equipe 

e, consequentemente, um direcionamento de trabalho, estabelecendo, assim, modos de fazer e 

cumprir a finalidade do cuidado. 

Por entender que isso se constitui pelo contato, pelas trocas e posturas que ocorrem na 

dinâmica do trabalho, e que tais aspectos se dão entre as partes em relação, pressupondo um 

estar em comunicação, é possível dizer que o acolhimento se refere à comunicação. Teixeira 

(2003) coloca que uma das formas em que a comunicação aparece é a conversa, e que esta 

representa a substância do trabalho em saúde, sendo aspecto principal no cotidiano dos 

serviços 

o que se percebe essencialmente são conversas, que quando não são 

exclusivamente conversas (o que se dá na maior parte dos encontros), 

acompanham outros procedimentos que se realizam no serviço, vindo antes, 

durante e depois do procedimento. Conversa-se individualmente, conversa-

se em grupo. Enfim, conversa-se sem cessar, nos serviços... (p. 96). 

 

A conversa, verbal ou não verbal, caracteriza o acolhimento enquanto processo que se 

dá em qualquer lugar, por qualquer profissional e o tempo todo no interior de um serviço, 

conforme coloca a PNH. Sobre a relação entre acolhimento e conversação, Teixeira (2003) 

destaca 

de tudo receber, de tudo interligar, tudo mover por esse espaço. É o elemento 

que, de certa forma, conecta uma conversa à outra, interconecta os diferentes 

espaços de conversa. Em qualquer encontro trabalhador-usuário, em 

qualquer de nossas conversas, não cessamos de “acolher” novas possíveis 

demandas que, eventualmente, “convidam” o usuário a frequentar outros 

espaços, a entreter outras conversas. Creditamos a uma dada técnica de 

conversa ou de relação – designada acolhimento (...) – a competência em 

manter todos esses espaços interconectados, oferecendo aos usuários as mais 

amplas possibilidades de trânsito pela rede. Nesse sentido, pode-se dizer que 

esse dispositivo faz com que as diferentes atividades (diferentes conversas) 

não apenas se articulem em rede, mas se constituam num autêntico espaço 

coletivo de conversações (p. 99). 

 

Tais contribuições permitem apreender acolhimento enquanto uma relação de 

conversação, na medida em que se apresenta como um processo que extrapola os momentos 

de conversa e se abre a uma noção de conversa mais ampla, entendendo que o diálogo e o 

discurso dizem de uma comunicação, assim como a postura, a receptividade, a compreensão, 
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os afetos, experiências e a própria organização do serviço, e tal comunicação apreende não 

somente trabalhador-usuário, mas também trabalhador-trabalhador e trabalhador-equipe, ou 

seja, todos aqueles que estão em relação nos mais variados momentos de encontro. Há, dessa 

forma, acolhimento de todos, ultrapassando a ideia de um processo restrito à produção de 

cuidado de usuários, se caracterizando enquanto processo de produção que apreende os 

profissionais que fazem acontecer os propósitos institucionais. 

Sobre o impacto disso na saúde dos sujeitos, Bueno e Merhy (1997) ofertam que o 

acolhimento “passa pela subjetividade, pela escuta das necessidades do sujeito, passa pelo 

processo de reconhecimento de responsabilizações entre serviços e usuários, e abre o começo 

da construção do vínculo” (p. 3). O vínculo pode representar uma potência no trabalho em 

saúde, se no processo de atenção permitir um acolhimento que seja efetivo em sua finalidade, 

permitindo tanto a produção de cuidado e de subjetividade, quanto à organização dos serviços, 

de modo a direcionar os processos de trabalho, permitindo momentos de conversação. Para 

Garuzi et. al. (2014), o vínculo se concretiza no acolhimento e abre possibilidade de confiança 

entre as partes associadas, em uma relação de cumplicidade onde “é indispensável que haja 

empatia e respeito” (p. 146). 

Diante do exposto, o acolhimento remete à toda conjuntura que constituem o serviço, 

o usuário, o trabalhador, as relações entre esses, o contato, o cuidado, o vínculo, as conversas, 

posturas, trocas, recepções, avaliações e tantas outras possíveis. Refiro-me ao acolhimento 

que leva em consideração as singularidades, para além das normas instituídas, enquanto 

processo instituinte que acontece no encontro entre experiências e afetos, como mola-mestre 

precursora no ato de cuidar. 

A análise do acolhimento de que se trata é realizada pela perspectiva do pano de fundo 

desse encontro – o cotidiano. Levar em consideração o cotidiano onde ocorrem as interações 

promotoras de saúde é reconhecer o caráter de integralidade do acolhimento, dado que este 

está relacionado a todos os aspectos que constituem o contexto do CAPS, tanto no que diz 

respeito ao trabalho, quanto às pessoas e suas subjetividades. 

 

 

 

 



54 
 

1.6. Leitura do cotidiano nas instituições 

 As formas como são conduzidos os processos de trabalho no interior das instituições 

de saúde tratam de ordenamentos sociais e subjetivos, que configuram uma micropolítica de 

funcionamento. Essa micropolítica está relacionada a outros níveis de organização, mas que 

se configura a partir de um fazer dos sujeitos no cotidiano, nas relações que estabelecem entre 

si e com o contexto em que se inserem (Franco, 2006).  

Guattari e Rolnik (1986) colocam que a micropolítica consiste em práticas alternativas 

de resistência e contestação que aconteceriam por meio da subjetivação na tentativa de 

preservar a função de autonomia, em relação a um sistema maior. Para esses autores, "toda 

problemática micropolítica consistiria exatamente, em tentar agenciar os processos de 

singularidade no próprio nível de onde eles emergem" (p. 130). Os modos como são 

reproduzidos ou não os processos instituídos tratam de micropolítica. 

Levando em consideração o contexto das instituições de saúde e seus processos de 

trabalho, há sistemas de organização que ditam os direcionamentos políticos, assistenciais e 

gerenciais que devem seguir enquanto dispositivos de atenção. Uma vez que as instituições de 

saúde possuem como finalidade a produção de cuidado e tal produção está relacionada a 

situações incertas e diversificadas, a condição de ter que se submeter a diversos ordenamentos 

rígidos pode torná-la inviável e inadequada em sua finalidade, levando em consideração a 

imprevisibilidade da realidade que suportam. Dessa forma, devido à singularidade do contexto 

institucional, os atores que nelas atuam podem vir a criar meios de fazer e de continuar 

fazendo ações que atendam à finalidade pela qual trabalham. Esses modos de fazer no 

cotidiano constituem os aspectos que caracterizam a singularidade do serviço ofertado e de 

uma micropolítica, que está relacionada ao que se chama de macropolítica.  

Considerando a importância do cotidiano nas implicações dos processos de trabalho 

em saúde, Merhy e Franco (2009) comentam 

o modo de produção da saúde traz em si a ideia de um campo social, onde se 

articulam poderosas forças instituídas e instituintes, encenando um jogo que 

ao mesmo tempo é tenso na sua constituição, rico na capacidade inventiva, e 

generoso quanto às possibilidades que se apresentam para o 

desenvolvimento de redes e sistemas articulados em torno do tema do 

cuidado. Essa diversidade, que torna complexo esse suposto sistema 

produtivo, é ao mesmo tempo a fonte da sua potência, o que pode ser 

percebido através de um olhar dirigido à micropolítica dos processos de 

trabalho, ou melhor dizendo, no tempo e lugar de onde se realiza a atividade 

produtiva e em especial, o agir cotidiano dos trabalhadores no seu trabalho. 

É no lugar do encontro entre os serviços e os usuários, onde está a riqueza e 

intensa atividade de cuidado. Como uma malha que é tecida com grande 
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energia, se cruzam saberes, fazeres, e linhas de cuidado que atravessam o dia 

a dia de uma Unidade ou Equipe de Saúde (p. 108). 

 

Sobre o impacto do cotidiano no trabalho, Certeau (2014) coloca que “nos locais de 

trabalho se vão difundindo técnicas culturais que camuflam a reprodução econômica perante 

ficções de surpresa (o “happening”), de verdade (“a informação”) ou de comunicação (“a 

animação”)” (p. 86). Nesse sentido, a produção cultural expande o terreno de operações 

racionais e o qualifica, em acordo com o local onde se aplica. O autor aponta diferenças 

relacionadas à modalidade da ação e à formalidade da prática, trazendo a distinção entre 

estratégias e táticas, pautadas nos tipos de operações que cada uma delas realiza. Enquanto as 

primeiras produzem operações nos espaços “capazes de produzir, mapear e impor” (p. 87), as 

segundas “só podem utilizá-los, manipular e alterar” (idem). As estratégias são aquelas que 

captam o que é imposto, contabilizam o que é usado para fazer e carregam um tipo específico 

de saber e, por isso, trata-se de um poder de controle, que suprime as possibilidades das 

táticas. Estas, dizem da  

ação calculada que é determinada pela ausência de um próprio... não tem 

lugar senão o do outro. E por isso deve jogar com o terreno do que lhe é 

imposto tal como organiza a lei de uma força estranha... ela opera golpe por 

golpe, lance por lance. Aproveita as “ocasiões” e delas depende, sem base 

para estocar benefícios, aumentar a propriedade e prever saídas. O que ela 

ganha não se conserva. Este não lugar lhe permite sem dúvida mobilidade... 

tem que utilizar... das falhas que... vão abrindo na vigilância do poder 

proprietário. Aí vai caçar. Cria ali surpresas... é astúcia... é a arte do fraco 

(Certeau, 2014, p. 94-95). 

 

Da relação entre estratégia e tática, o autor diz “a tática é determinada pela ausência 

de poder assim como a estratégia é organizada pelo postulado de um poder” (Certeau, 2014, 

p. 95). Enquanto uma trata da resistência do lugar ao tempo, a outra o versa sobre a utilização 

deste para acontecer e, para isso, implica em relacionar forças em ação criativa. Ao se 

diferenciar os tipos de operações, torna-se possível também distinguir maneiras de fazer e 

ações que intervém no sistema – primeiro nível – e criam formas de usá-lo a seu favor, 

partindo de novas regras, para constituir um novo sistema –segundo nível – que está 

sobreposto ao primeiro (Certeau, 2014). Essas maneiras de fazer, de acordo com o autor, 

criam novos modos, diferentes e interferentes, no emprego das ações. Trata-se de criar 

espaços para se utilizar da ordem imposta, substituindo os modos de transitar pela 

identificação com o lugar, em uma arte de fazer com. As maneiras e modos de fazer seriam, 

portanto, uma forma de assinatura e de apropriação, uma arte de se utilizar daquilo que está 

imposto, ou seja, táticas. 
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Essas perspectivas de Certeau (2014) sobre os modos de fazer associadas às 

contribuições de Guerrero et. al. (2013) e Teixeira (2003) apresentadas anteriormente, que 

apontam sobre modos de falar que permeiam a instituição, podem exprimir que os primeiros 

modos influenciam sobre os segundos na medida em que ocorrem no cotidiano, e este se 

caracteriza por práticas, constituídas por procedimentos, que o impede de se delimitar.33 Esses 

procedimentos, segundo Certeau, “são esquemas de operações e manipulações técnicas” (p. 

103), que por serem móbeis não dependem de um discurso rígido – ideologia – se ajustando a 

uma variedade de outros possíveis. A ideia de procedimentos enquanto conjuntura de práticas 

que propõe golpes às ideologias nos remete à relação estabelecida entre táticas e estratégias. 

Articulando as considerações sobre a noção de micropolítica no cotidiano e os 

aspectos deste, apresentados por Certeau, podemos dizer que a micropolítica se dá pelas 

táticas dos modos de fazer do cotidiano apresentadas pelo autor. Tal política trata atividade 

que cada um executa no lugar social em que se encontra e do modo como se reproduz ou não 

os modos de subjetividade dominantes dentro de uma realidade específica, e, ainda, daquilo 

que se tem enquanto atividades em um cotidiano e de como essas atividades formam 

processos de subjetivação nas relações entre as pessoas e destas com o contexto – instituição. 

Isso vai ao encontro do que se propõe enquanto tática no cotidiano, sendo ações de sentido 

dinâmico, móbil e criativo, que se aproveita das brechas do sistema instituído. As estratégias 

se associam ao sentido de macropolítica que normatiza, regra e institui as ações do cotidiano, 

ou seja, constitui a linha de força reguladora e dominante.  

Nesse sentido, o que se tem são aspectos diferentes existindo em relação. A 

micropolítica só existe em relação a uma macropolítica, assim como só existem táticas em 

relação às estratégias. Não se tratam, assim, de polaridades, pois representam aspectos 

diferentes de cada situação – política e cotidiano. Micro e macro se constituem enquanto 

dimensões atuantes no confronto de forças instituintes e instituídas, uma vez que tais forças 

estão presentes nas duas instâncias. 

Ao se considerar a relação entre táticas e estratégias, em que, uma vez instituídas as 

táticas se tornam estratégias, tornar-se-á necessário criar novas táticas que garantam a 

dinâmica dos modos de fazer no cotidiano. As estratégias que foram formadas pelo processo 

                                                           
33Certeau (2014) fala sobre a prática do caminhar nas ruas enquanto uma enunciação do pedestre, que se apropria 

do sistema topográfico de modo a transformar o espaço em lugar, estabelecendo, assim, sua relação com a cidade 

a partir dos seus movimentos. O autor associa essa enunciação à enunciação da fala, pois nos apropriamos da 

língua como nos apropriamos do sistema topográfico, da mesma forma que transformamos o espaço, 

transformamos a língua em som e nos relacionamos com a cidade pelos movimentos assim como nos 

relacionamos com o outro através da língua. Nessa perspectiva, entende que as formas de interpretação da cidade 

fazem dela uma linguagem textual que se dá pelo movimento, tornando o caminhar uma das possibilidades de 

percebê-la.  
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anterior acabam perdendo o sentido, pois saem do lugar de um próprio e tornam-se um todo, 

perdendo o seu caráter de força dominante.  Se isso acontece, é necessário repensar esse todo, 

o que gera impacto na singularidade do cotidiano que constitui o processo de táticas.  

Nesse seguimento, se o que tem é que todo tipo de saber instituído representa um 

poder que encontra um lugar para se direcionar, logo, não será criado conhecimento em 

qualquer lugar. Isso pode ser compreendido pelo processo de nascimento do hospital enquanto 

instrumento com função terapêutica e do estabelecimento da psiquiatria enquanto poder 

regulador da instituição de saúde mental. Transpondo essa perspectiva para o contexto do 

CAPS, trata-se de um lugar com instituições em operação que emergem entre as forças 

instituídas e instituintes, tem-se que esse caráter provoca embate ao tentar se sustentar esses 

dois campos de forças diferentes. Isso aponta para uma dependência dos processos de trabalho 

em suas ordens – instituinte e instituído – na medida em que o conhecimento que se tem 

construído nesse espaço não é único, e depende do modo como os profissionais e usuários se 

vinculam à instituição.  Dessa forma, a relação entre saber e espaço torna-se importante, já 

que se refere ao lugar para o qual o sujeito direciona sua ação, que é dotada de alguma 

finalidade e esta está relacionada ao contexto pelo qual perpassa tal ação.  

No contexto institucional, a presença da micropolítica se torna possível a partir dos 

modos singulares de fazer dos trabalhadores, sendo necessário que eles operem de acordo 

com o interesse e entendimento que possuem da atividade profissional que exercem. Nessa 

perspectiva, na prática, o CAPS possui não um, mas vários modelos assistenciais, se levarmos 

em consideração que cada um desses profissionais tem seus modos de atuar e entender o 

trabalho e tudo isso está implicado na atenção oferecida à população.  

Os modelos assistenciais que constituem os CAPS carregam uma dimensão histórica 

da loucura e de suas abordagens, que indicam tanto aspectos de permanência, de reprodução 

de normas e modelos vindos do passado, quanto de aspectos reformuladores e 

transformadores que caracterizam o processo de Reforma Psiquiátrica, que se subdivide tanto 

na transformação do modelo psiquiátrico quanto na reformulação dos serviços assistenciais.  

Assim, analisar os processos de trabalho de uma instituição de saúde é olhar para 

todos os aspectos que constituem as práticas produtoras de cuidado e questionar como se 

processo se constitui como tal. Uma vez que a interação entre trabalhador e instituição 

organiza os processos de trabalho em saúde. Deste modo, pode-se predizer que, se essa 

interação acontece com alguma tensão entre as partes, os processos de trabalho serão afetados 

de alguma forma. Sendo o cotidiano pano de fundo dos processos de trabalho, obra viva em 
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ato dos trabalhadores da saúde, todos os elementos que o perpassam se tornam protagonistas 

no processo de pesquisa.  

 

1.7. Além das possibilidades, os desafios 

No percurso até aqui, foram apresentados os processos que ocorreram no campo da 

saúde e as transformações que possibilitaram novas configurações na atenção, nos serviços e 

no trabalho, no âmbito macropolítico e, a partir disso, a perspectiva de mudança a nível 

micropolítico. O acolhimento é apontado como o processo-chave, que representa 

possibilidade de efetivação desses arranjos, tendo em vista seu caráter de integralidade, por 

perpassar todos os processos que ocorrem no interior da instituição. Há, porém, algumas 

peculiaridades no processo de acolhimento no plano cotidiano, que devem ser levadas em 

consideração na pesquisa, tal como estão sendo consideradas as da instituição CAPS AD. 

Percebe-se pelo exposto que o entendimento sobre acolhimento está relacionado, 

sobretudo, à sua prática, ou, em outras palavras, à sua operacionalização. O conceito 

acolhimento, de acordo com Minayo (2015), é operativo em sua função pragmática, pois 

quando nos remetemos a ele, falamos do fazer que comporta. Está relacionado à compreensão 

de sua semântica – acolher –  transposta ao campo da saúde. Esse caráter operativo termina 

por atribuir ao acolhimento uma dimensão técnica que o distancia de sua natureza, enquanto 

tecnologia leve. Fala-se sobre acolhimento enquanto encontro de subjetividades (tecnologia 

leve), mas se institui um conjunto de atribuições (tecnologia dura) a esse encontro – o que 

fazer, como fazer e quando fazer – que, como vimos, é constituído de imprevisibilidade.  

Apesar de se considerar o acolhimento enquanto tecnologia leve, entende-se que na 

instituição ele pode estar metamorfoseado por atribuições. Por isso, uma análise teórica do 

acolhimento não é suficiente para sua apreensão, o que torna o acesso ao cotidiano do CAPS 

AD fundamental para a pesquisa, de modo a perceber nesse contexto as variadas e possíveis 

manifestações desse processo. Nessa perspectiva, os caminhos de pesquisa foram delineados 

para que tornasse possível abarcar as peculiaridades que compõem a pesquisa e o campo de 

forma mais integral. 
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CAPÍTULO II 

Traçando os caminhos da pesquisa 

 

2.1. Considerações sobre produção de conhecimento, criatividade e pesquisa 

Feyerabend (2010; 2011) parte da ideia de que, para se produzir conhecimento, não é 

necessário ficar preso às amarras de um método rígido e objetivo, que promete o alcance de 

uma verdade absoluta e inquestionável. Método este que é previamente determinado e não 

possui relação com o objeto que se pretende estudar (Feyerabend, 2011).  

Levando em consideração as especificidades do processo de acolhimento e a trajetória 

que nos levou até esta pesquisa, é questionável a possibilidade de realizá-la sem que esteja 

relacionada a todos os aspectos pelos quais ela, em processo, se constrói. Ignorar o 

acolhimento e sua natureza, em prol de uma produção rígida, é deixar de lado uma grande 

conjuntura de aspectos que o constitui como tal e que compõem possibilidade de avanço na 

produção de conhecimento, entendendo que esta diz do momento e das circunstâncias que 

perpassam esse processo. 

Nessa perspectiva, a ideia de que há um único conjunto de regras que seja compatível 

com todos os eventos e que levam ao progresso do conhecimento é ilusória (Feyerabend, 

2010). É importante saber entender e aplicar, não somente uma única metodologia, mas 

qualquer uma e qualquer variação que se possa ter delas, estando preparado para passar de 

uma a outra rápida e inesperadamente, quando necessário (Feyerabend, 2011).  

Minayo (2015) chama esta capacidade de passar pelas possibilidades metodológicas de 

criatividade do pesquisador. Esta criatividade se refere à marca pessoal do pesquisador, ao seu 

modo de articular teorias e técnicas, e realizar a leitura do material. Nada substitui a 

criatividade, pois sempre haverá circunstâncias em que será preciso não apenas ignorar 

algumas regras como adotar a regra oposta (Feyerabend, 2011; Minayo, 2015). Para isso, há 

uma relação de aproximação entre pesquisador e objeto pesquisado, o que constitui um 

paralelo na dicotomia sujeito-objeto, proposta pelo método objetivo de produção do 

conhecimento. Na pesquisa, a minha trajetória pessoal com a saúde mental junto à perspectiva 

trazida para elucidar o processo de acolhimento trata de uma estreita relação entre nós, sujeito 

e objeto. Assim, o modo como esse processo se desenvolve está relacionado a esse encontro 

que acontece entre as partes e a forma como se implicam em intercessão.  

Feyerabend (2011) argumenta que a violação de regras rigidamente estabelecidas se 

faz necessária para alcançar o avanço do conhecimento, o que não quer dizer que não exista 
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rigor nos procedimentos alternativos. Há rigor que se encaixa na situação e não o contrário, 

que é complexo, que muda e difere muito do rigor objetivo. A trajetória da pesquisa é 

determinante para que possa pensar nos modos de apreender o processo de acolhimento no 

CAPS AD, levando em consideração toda a singularidade que perpassa o objeto e o contexto 

em que se insere. Ao reconhecer essa singularidade, torna-se necessária a adoção de ações 

flexíveis que melhor se articulem ao objeto com a perspectiva de cumprir o objetivo proposto 

pela pesquisa. 

Considerando essa flexibilidade, Feyerabend nos apresenta o princípio do tudo vale, 

indicado para examinar a riqueza do material fornecido pela história. Este princípio coloca 

exatamente que tudo é possível na pesquisa científica, dentro de uma determinada situação, 

desde que tenham alguns critérios. Trata-se de uma busca contínua de relações entre teorias, 

observações, problemas e hipóteses científicas, de modo que seja respeitada a situação de 

pesquisa, a partir de seu contexto histórico (Feyerabend, 2011).  

Em consonância com a ideia do autor, Minayo (2015) apresenta a ciência como apenas 

uma forma de expressão da busca pelos significados da existência individual e coletiva, sendo 

não conclusiva e não definitiva. A cientificidade deve ser considerada uma ideia reguladora 

de alta abstração e não como modelos e normas a serem seguidos. Tal reflexão é fundamental 

à pesquisa social, tal qual a que está sendo discutida nesta dissertação.  

Minayo (2015) coloca que o objeto de estudo das ciências sociais é histórico, se 

constrói em um determinado espaço e se organiza de forma particular. Por isso, é fundamental 

que seja apreendido em sua complexidade, levando em consideração todas as suas 

especificidades. O modo como se propõe apreender o processo de acolhimento tem como 

objetivo o alcance dessa complexidade e de seu caráter histórico, levando em consideração o 

contexto institucional. Esse modo é construído no processo da pesquisa, de acordo com as 

necessidades e demandas que surgem.   

A autora aponta a consciência histórica do objeto, visto que todos os seres humanos 

dão sentido às suas ações, algo que não se restringe a situação de pesquisa. Utiliza-se da 

compreensão e representação sobre o acolhimento em saúde mental, a partir de produções que 

se têm a respeito, como forma de oferecer contribuições ao campo. Há também uma relação 

entre a minha identidade com o objeto estudado, por possuímos esse substrato em comum. As 

observações e intervenções realizadas durante a pesquisa são feitas por mim, que possuo 

natureza histórica, tal como o objeto estudado.  

Outro aspecto das ciências sociais é o fato de elas serem intrínseca e extrinsecamente 

ideológicas. Não há ciência neutra, pois, toda ciência passa por interesses e visões de mundo 
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historicamente criadas, o que aponta, mais uma vez, para a relação existente entre mim e o 

campo de estudo. O objeto das ciências sociais é, por fim, essencialmente qualitativo, uma 

vez que a realidade social é contexto da vida individual e coletiva. Tal realidade é mais rica 

que o conhecimento que se possa elaborar sobre ela (Minayo, 2015).  

Por tudo isso, ao tratar de uma pesquisa voltada a uma realidade cheia de significados, 

valores, afetos e atitudes, e por considerar esses aspectos essenciais na construção do 

conhecimento, o modelo teórico-metodológico utilizado nesta pesquisa é de natureza 

qualitativa. Segundo Minayo (2015), a pesquisa qualitativa trabalha com uma realidade 

multifacetada, e não pode e não deve ser medida. Ela se aplica ao estudo da história, das 

relações, das percepções, opiniões, representações, significados, motivos, aspirações, crenças, 

valores e atitudes que surgem a partir de interpretações feitas, que estão relacionadas com a 

forma que os seres humanos estão em contato com o mundo e as coisas (Minayo, 2014). 

Segundo a autora, o método qualitativo,  

além de permitir desvelar processos sociais ainda pouco conhecidos 

referentes a grupos particulares, propicia a construção de novas abordagens, 

revisão e criação de novos conceitos e categorias durante a investigação. 

Caracteriza-se pela empiria e pela sistematização progressiva do 

conhecimento até a compreensão da lógica interna do grupo ou do processo 

em estudo. Por isso, é também utilizado na elaboração de novas hipóteses, 

construção de indicadores qualitativos, variáveis e tipologias (Minayo, 2014, 

p. 57). 

 

Ainda segundo Minayo, o procedimento do trabalho científico em pesquisa qualitativa 

ocorre em um ciclo composto por três etapas: 1- fase exploratória, que consiste no processo 

de elaboração do projeto de pesquisa e de todos os procedimentos necessários para a entrada 

no campo a ser investigado; 2- trabalho de campo, que é a fase de entrada na realidade que se 

pretende conhecer, quando o pesquisador leva a campo a articulação elaborada na fase 

anterior e utiliza de instrumentos para produzir material de análise; 3- análise e tratamento do 

material empírico e documental, que consiste no processo de compreensão e interpretação dos 

dados produzidos na fase anterior, de modo a articulá-lo aos referenciais teóricos. Minayo 

lembra que este ciclo não se encerra, mas produz novas indagações a partir do conhecimento 

alcançado. 
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2.1.1. Fase exploratória da pesquisa 

Tendo em vista o objetivo da pesquisa é verificar como se dá a prática do acolhimento 

enquanto processo de trabalho e atenção no cotidiano de uma instituição pública de saúde 

mental, tornou-se necessário escolher o local de realização do trabalho de campo. A escolha 

pelo CAPS AD III de Barbacena se deu mediante a abertura e disponibilidade da instituição 

em receber pesquisadores e pesquisas como esta. Trata-se de um contexto ao mesmo tempo 

conhecido e desconhecido por mim. Conhecido no âmbito da micropolítica sanjoanense e 

desconhecido no que tange à micropolítica barbacenense.  

Fez-se contato com a coordenação de Saúde Mental de Barbacena para apresentação 

da proposta desta pesquisa e autorização para a sua realização. Com o consentimento da 

coordenação municipal, a proposta foi encaminhada à coordenação do CAPS AD III, que 

autorizou o processo. Mediante a concordância, fui ao CAPS AD III para conversar com o 

coordenador, conhecer o serviço e combinar o início das atividades. Considera-se esse 

encontro fundamental para a realização da pesquisa e seu processo de análise, conforme 

veremos mais adiante.  

A inserção nesse campo foi pensada de modo que não me prendesse ao que poderia ser 

(re)conhecido. Com isso, procurou-se utilizar de métodos e procedimentos, fazendo uso da 

criatividade, tal como propõe Minayo. 

Contribuições da cartografia para entrada no campo 

Tida como um método de pesquisa, a cartografia é uma proposta de Deleuze e Guattari 

(1995) que visa acompanhar processos, sem que para isso sejam necessários ordenamentos 

rígidos. Se presta, de acordo com os autores, ao estudo da produção de subjetividade. “A 

produção de subjetividade constitui matéria prima de toda e qualquer produção” (Guattari e 

Rolnik, 2007, p. 28). Isso quer dizer que a cartografia se direciona para toda e qualquer 

produção do campo social. 

Para tanto, não há um caminho determinado. A cartografia pretende abrir-se à 

possibilidade de ressignificação, não se atendo, portanto, à representação do objeto. Como o 

intuito de descrever, discutir e, sobretudo, coletivizar a experiência do cartógrafo, é possível 

utilizar-se de pistas para mapear a realidade do processo – objeto. Tais pistas estão 

relacionadas ao funcionamento da atenção durante o trabalho de campo (Kastrup, 2007). 

Segundo Kastrup (2007), a atenção deve estar aberta ao encontro, isto é, não buscar 

algo já definido, deve-se deixar vir. Entende-se que o “deixar vir” está relacionado à postura 



63 
 

do pesquisador-cartógrafo de permitir apreender o objeto tal como ele se manifesta no campo, 

sem que uma pré-definição impeça tal encontro. Trata-se de ir à campo com a postura de 

quem não sabe necessariamente o que vai encontrar, a fim de não burocratizar a relação com o 

contexto. Nessa perspectiva, segundo Rolnik (2011), cartografar é “dar língua para afetos que 

pedem passagem” (p. 23). 

Esses princípios indicam a cartografia como uma reversão metodológica que Passos, 

Kastrup e Escóssia (2015) esclarecem: 

a metodologia, quando se impõe como palavra de ordem, define-se por regras 

previamente estabelecidas. Daí o sentido tradicional de metodologia que está 

impresso na própria etimologia da palavra: metá-hódos. Com essa direção, a 

pesquisa é definida como um caminho (hódos) predeterminado pelas metas dadas de 

partida. Por sua vez, a cartografia propõe uma reversão metodológica: transformar o 

metá-hódos em hódos-metá. Essa reversão consiste numa aposta na experimentação 

do pensamento – um método não para ser aplicado, mas para ser experimentado e 

assumido como atitude. Com isso não se abre mão do rigor, mas esse é 

ressignificado. O rigor do caminho, sua precisão, está mais próximo dos 

movimentos da vida ou da normatividade do vivo, de que fala Canguilhem34. A 

precisão não é tomada como exatidão, mas como compromisso e interesse, como 

implicação na realidade, como intervenção (p. 10-11). 

 

A ressignificação do rigor permite que seja no processo que a pesquisa encontra seu 

curso. Este se dá por meio da atenção aberta ao encontro, que permite a captação da 

complexidade do campo e dos dados produzidos. Deleuze e Guattari (1995) e Guattari e 

Rolnik (1986) referem-se à cartografia como método de descrever processos e como 

procedimento de análise que se direciona às linhas que compõem a realidade estudada, tais 

como pessoas, afetos, coisas, relações, acontecimentos. Tais linhas formam o que se chama de 

mapa e por isso pode-se dizer que cada elemento que compõe a realidade possui sua própria 

cartografia. 

Nesse seguimento, as teorias utilizadas pelo cartógrafo surgem do próprio processo, e, 

nesse sentido, Rolnik (2011) coloca que “teoria é sempre cartografia” (p. 65), visto que se faz 

a partir dos processos de formação que o cartógrafo acompanha. A autora compara o 

cartógrafo a um antropófago, pois está sempre em busca de elementos para compor suas 

cartografias, inventando pontes de linguagem que possibilitam criar mundos e novas histórias. 

A entrada do cartógrafo na experiência onde os campos do saber e conhecer se 

fundem, fala do seu envolvimento e relação com a realidade, de modo que se torna irrelevante 

falar de neutralidade. Na cartografia não há espaço para ela, tanto objeto quanto pesquisador 

só existem em relação e o método não tem a pretensão de isolar nem um, nem outro. 

                                                           
34 Referência à Canguilhem, G. (1943/1995). O normal e o patológico. 4a. Ed. Rio de Janeiro: Forense 

Universitária. 
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O encontro da pesquisa com a cartografia é mediado pela processualidade que as 

caracteriza. O acolhimento de que se trata está sendo considerado enquanto processo, que tem 

como finalidade o cuidado em saúde. Trata-se de um processo relacionado à subjetividade dos 

sujeitos, que encontra possibilidade no contexto institucional e que constitui elemento 

fundamental na produção de saúde, tal como se tem hoje no âmbito do SUS. Nesse sentido, 

como se pode ver, o caráter processual se encontra tanto na pesquisa quanto no objeto. 

O processo de acolhimento está relacionado ao espaço intercessor possibilitado pelos 

encontros que ocorrem no cotidiano da instituição, podendo esses acontecer a qualquer hora e 

em qualquer lugar, variavelmente. Trata-se de um processo complexo e multifacetado que 

acontece em um contexto de mesmo caráter, por isso, para identificá-lo, torna-se fundamental 

o movimento de deixar vir posto pela cartografia. 

A entrada no CAPS AD precisa permitir o que Rolnik (2011) chama de dar língua aos 

afetos, de modo a se descobrir o que se constitui e se configura como acolhimento em meio a 

todos os processos que ocorrem no CAPS AD, e não somente identificá-lo a partir da base de 

pré-conceitos que se tem a respeito. Em tal movimento de descoberta do acolhimento a partir 

do princípio cartográfico de deixar vir, pretende-se, assim, construir meios – linhas – para 

mapeá-lo. Para isso, segundo Alvarez e Passos (2015), é necessário adotar uma postura aberta 

e, ao mesmo tempo, atenta, de modo a compor o território existencial e se engajar nele. 

De acordo com os autores, 

diferente de uma pesquisa fechada, o aprendiz-cartógrafo inicia sua 

habitação do território cultivando uma disponibilidade à experiência. O 

campo pesquisado, seja completamente estranho ao aprendiz-cartógrafo... 

seja num campo habitual... é necessário cultivar uma receptividade ao campo 

(p. 136). 

 

Nesse sentido, aprender o processo de acolhimento é construir-se no território 

existencial de quem acolhe, que no caso da pesquisa, é o cotidiano do CAPS AD. Alvarez e 

Passos (2015) chamam isso de receptividade afetiva, que não faz distinção entre sujeito e 

objeto, pesquisador e campo, teoria e prática. Estão todos conectados em um contexto 

problemático, em que o aprendiz-cartógrafo se põe a cultivar algo, que no início não se sabe o 

que é, e a receptividade  

nos abre para o encontro do que não procuramos ou não sabemos bem o que 

é. Atentos ao que desconhecemos, com uma atenção fora do foco, orientados 

por uma atitude de espreita (ethos da pesquisa), o cartógrafo se guia sem ter 

metas predeterminadas. Seu caminho (hodós da pesquisa) vai se fazendo no 

processo, indicando essa reversão metodológica que a cartografia exige 

(hodós-metá) (Alvarez & Passos, 2015, p. 137-138).  
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Uma vez que esta pesquisa se refere à um processo psicossocial, leva-se em 

consideração o que Rolnik (2011) caracteriza de paisagens psicossociais, que se refere ao 

desmanchamento de certos mundos em um processo de perda de sentido e abertura à 

formação de outros, como modo de expressar afetos. Nesse sentido, entende-se que o 

desmanchamento de certos mundos – paradigmas manicomiais –  possibilitou a formação de 

novos – atenção psicossocial – dentre os quais surge a possibilidade do acolhimento.  

Diante do exposto, a cartografia elucida o acolhimento enquanto possibilidade do 

cuidado em saúde. Nessa perspectiva, a entrada no campo a partir de seus pressupostos nos 

direciona ao caminho da pesquisa ao seu objetivo de apreender como o acolhimento se 

manifesta no cotidiano do CAPS AD III.   

 

2.1.2. O trabalho de campo 

A segunda fase do processo de pesquisa, chamada por Minayo (2014; 2015) de 

trabalho de campo, consiste na etapa em que se operacionaliza na prática empírica a 

construção teórica elaborada na fase anterior. Trata-se de uma fase em que se organizam os 

instrumentos que permitirão acesso ao contexto pesquisado, de modo a possibilitar a produção 

de material para análise. Para a autora, é a fase que “realiza um momento relacional e prático 

de fundamental importância exploratória, de confirmação e refutação de hipóteses e de 

construção de teoria” (2015, p. 26).  

Para cumprir o objetivo da pesquisa, entrei em contato com a realidade específica do 

cotidiano do CAPS AD III, a fim de encontrar-me com membros da equipe e usuários do 

serviço e, por meio do contato, apreender as informações que pudessem compor o material de 

análise. 

 

Encontro com os dados 

Observação participante 

Uma vez que a entrada de campo se deu pelas contribuições da cartografia, 

considerou-se pertinente para o objetivo da pesquisa a utilização da técnica de observação 

participante, visto que o contato com o contexto do CAPS AD III mediaria relações de troca, 

aprendizagem e implicação mútuas. Segundo Minayo (2015), a observação participante é um 

processo pelo qual o pesquisador fica  
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em relação direta com seus interlocutores no espaço social da pesquisa, na 

medida do possível, participando da vida social deles, no seu cenário 

cultural, com a finalidade de colher dados e compreender o contexto da 

pesquisa. Por isso, o observador faz parte do contexto sob sua observação, e 

sem dúvida, modifica esse contexto, pois interfere nele, assim como é 

modificado pessoalmente (Minayo, 2015, p. 70). 

 

A observação participante permite ainda, segundo a autora, que o pesquisador não se 

prenda a pré-julgamentos por focar em uma única forma rígida de produção de dados ou de 

hipóteses pré-estabelecidas antes do processo de pesquisa. A partir dessas observações, o 

pesquisador monta um instrumento de trabalho, chamado diário de campo, “que nada mais é 

que um caderninho, uma caderneta ou um arquivo eletrônico no qual escrevemos todas as 

informações que não fazem parte do material formal de entrevistas” (Minayo, 2015, p. 71). 

Na cartografia, o uso de diários de campo é importante, pois, segundo Barros e Kastrup 

(2009), 

essas anotações colaboram na produção de dados de uma pesquisa e têm a 

função de transformar observações e frases captadas na experiência de 

campo em conhecimento e modos de fazer. Há transformação de experiência 

em conhecimento e de conhecimento em experiência, numa circularidade 

aberta ao tempo que passa... Esses relatos não se baseiam em opiniões, 

interpretações ou análises objetivas, mas buscam, sobretudo, captar e 

descrever aquilo que se dá no plano intensivo das forças e dos afetos (p. 70). 

 
 

Entrevista semiestruturada e informal 

Entrevista, segundo Minayo (2015), como sentido amplo de comunicação verbal, e 

mais especificamente como estratégia de produção de informações, é o meio mais comumente 

utilizado no trabalho de campo. Ainda segundo a autora, possui o objetivo de levantar 

informações pertinentes sobre o campo e o objeto, abordado pelo entrevistador. Seu registro 

deve ser fidedigno e, se possível, da exata forma como foi apresentado o discurso e, para 

tanto, deve haver o consentimento dos interlocutores. 

Na pesquisa foram adotados dois tipos de entrevista: semiestruturada e informal. A 

primeira permite a presença ativa do pesquisador na orientação da entrevista, quando 

necessário, sem prejuízo quanto à descrição, explicação e compreensão dos fenômenos 

(Triviños, 2007). A segunda possibilita que se conheça mais profundamente o fenômeno que 

está sendo investigado, de modo a contribuir no desenvolvimento da pesquisa, por permitir, 

caso necessário, a seleção de novas informações e a revisão de qualquer hipótese construída. 

Desta forma, a produção de dados torna-se flexível, visto que pode surgir a necessidade de 

realizar novos questionamentos sobre determinados aspectos, devido à complexidade do 
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fenômeno estudado, o que garante maior profundidade teórica e fidedignidade (Minayo, 

2015). 

Na pesquisa, foram realizadas 14 entrevistas35, com membros da equipe e usuários do 

serviço. Os entrevistados foram selecionados por método de Bola de Neve, como forma de se 

buscar a saturação das entrevistas. Isso porque, segundo Minayo (2014), 

numa busca qualitativa o pesquisador deve preocupar-se menos com a 

generalização e mais com o aprofundamento, a abrangência e a diversidade 

no processo de compreensão, seja de um grupo social, de uma organização, 

de uma instituição, de uma política ou de uma representação... Pode-se 

considerar que uma amostra qualitativa ideal é a que reflete a totalidade das 

múltiplas dimensões do objeto de estudo (p. 196-197). 

 

Nessa perspectiva, a Bola de Neve é uma técnica utilizada em pesquisas sociais, de 

amostragem não probabilística.  Foi selecionado um participante inicial36 e este indicou o 

próximo37, e assim por diante, até se atingir o ponto de saturação. Uma vez que a semente 

precisa “exercer certa liderança no espaço a ser estudado, conhecer muitos membros da 

localidade e que esses sejam de diversificados ramos de formação e atuação” (Baldin & 

Munhoz, 2011, p. 333), a escolha se baseou pelo cargo/função no contexto, tendo sido o 

coordenador do CAPS AD III, por se tratar de uma pessoa que, pelo cargo que ocupa, possui 

atribuições administrativas, de representação e relação com todas as pessoas que integram o 

serviço, e essas estarem associadas à organização institucional, fazendo do coordenador 

também um organizador. 

Tornou-se necessário criar dois movimentos de Bola de Neve, um entre os membros 

da equipe e outro entre usuários do serviço, como estratégia para conseguir entrevistar as duas 

categorias. A saturação nos dois movimentos se deu quando um participante indicou alguém 

que já havia sido entrevistado. 

Não foi pré-estabelecido o tempo de duração dos encontros das entrevistas, tendo tido 

os entrevistados a total liberdade sobre o andamento e interrupção das mesmas. As entrevistas 

tiveram seus áudios gravados e transcritos na íntegra antes de serem analisados.  

 

                                                           
35  Os roteiros-base das entrevistas semi-estruturadas encontram-se no campo apêndices desse trabalho. 
36 Também são chamados de semente: indica outra pessoa com a qual se relaciona e/ou conhece para participar 

da amostra, pois considera que seja possuidora de informações que possam contribuir com o estudo (Bardin & 

Munhoz, 2011). 
37 É o filho das semente, que também pode ter importante papel na problemática da pesquisa, indicando outros 

possíveis entrevistados (Baldin & Munhoz, 2011). 
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Considerações éticas 

O estudo foi realizado perante a aprovação do protocolo de pesquisa, submetido à 

Comissão de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos (CEPES) da UFSJ. Nele, foram 

incluídas informações sobre a pesquisa e seus aspectos éticos, no que diz respeito ao 

resguardo do sigilo e da segurança dos participantes, e ao compromisso de divulgação dos 

resultados do estudo. 

As observações e entrevistas só foram realizadas por meio da assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)38 pelos participantes, onde constam as principais 

informações sobre a pesquisa, como seu objetivo, os procedimentos a serem realizados, o 

sigilo quanto às informações produzidas e identidade dos participantes e a segurança quanto a 

possíveis riscos e/ou desconfortos, bem como garantir o acesso a quaisquer informações que o 

participante quiser e a liberdade de abandonar/tirar o consentimento do estudo, sem prejuízos. 

O TCLE afirma o compromisso ético e a minha responsabilidade, enquanto pesquisadora, 

para com a pesquisa e todas as informações produzidas.  

Os documentos produzidos no campo ficarão arquivados no Núcleo de Estudo, 

Pesquisa e Intervenção em Saúde da UFSJ, durante o período de cinco anos. Estando todas as 

ações em cumprimento com os princípios éticos nos quais esse estudo se firma. 

  

2.1.3. Análise e tratamento do material produzido 

A terceira fase do processo de pesquisa, denominada de análise e tratamento do 

material empírico e documental por Minayo (2014; 2015), refere-se aos procedimentos para 

“valorizar, compreender, interpretar os dados empíricos, articulá-los com a teoria que 

fundamentou o projeto ou com outras leituras teóricas e interpretativas cuja necessidade foi 

dada pelo trabalho de campo” (Minayo, 2015, p. 27). Essa fase tem como objetivo buscar uma 

coerência específica relacionada ao contexto e grupo pesquisados, não como uma finalidade 

que se fecha em si, mas como uma abertura de novas possibilidades de produzir 

conhecimentos e de gerar novos questionamentos. 

 

 

                                                           
38O modelo do TCLE utilizado na pesquisa encontra-se em anexo neste material. 
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Ferramentas metodológicas 

Cartografia  

Uma vez que a cartografia é o método utilizado de orientação para entrada CAPS AD 

III, considera-se importante e essencial ao processo contar com ela enquanto ferramenta 

metodológica. De acordo com Rolnik (2011), “entender, para o cartógrafo, não tem nada a ver 

com explicar e muito menos revelar. Para ele não há nada em cima – céus da transcendência –

, nem embaixo – brumas da essência. O que há em cima, embaixo e em todos os lados são 

intensidades buscando expressão” (p. 66). Trata-se de olhar para o campo pelo plano dos 

afetos, como já dissemos. 

A cartografia não lida com a análise tradicional dos dados. Trata-se de apenas mais 

um passo da caminhada, que já está em processo desde antes da produção do material. Da 

mesma forma que a cartografia trabalha com a atenção aberta no campo, essa atenção é 

contínua em todo o processo da pesquisa. Por isso, pressupõe voltar-se ao material produzido 

nessa mesma perspectiva, sem que se queira identificar nada necessariamente. Trata-se de 

voltar-se ao produzido para aprender com os passos da caminhada, de modo que a narrativa 

elucide caminhos para se seguir. 

Esses caminhos são o que chamamos anteriormente de linhas (Deleuze & Guattari, 

1995; Guattari & Rolnik, 1986), relacionadas à composição da realidade pesquisada. Elas 

constituem alguns indicadores que situam e compõem a análise do material produzido. A 

escrita, assim como a cartografia, a pesquisa e o ato de caminhar, acontece em processo e está 

relacionada ao antes, durante e depois. 

Nesse sentido, volta-se à leitura atenta dos diários de campo e entrevistas produzidos 

durante o contato com o contexto do CAPS AD III, sem se apegar a nada, inicialmente. 

Conforme se caminha, algumas falas, descrições, temas e cenas se destacam e passam a 

compor nossos indicadores/linhas de análise. É importante ressaltar que esse caminhar não se 

fecha em si, ele é processualidade, o que também vai ao encontro do ciclo de pesquisa 

articulado por Minayo (2014; 2015). 

 

 

 

 

 



70 
 

Hermenêutica  

Ao caminho que se fez até aqui, partindo de toda a construção teórico-metodológica 

com base em um aparato epistemológico essencialmente anárquico, que considera a 

criatividade e liberdade do pesquisador como possibilidades contribuintes no processo de 

produção do conhecimento, desde que siga correspondência e coerência com o tudo, 

considera-se a hermenêutica uma ferramenta plausível às particularidades desse processo. A 

hermenêutica, em sua essência, é compreendida como “a arte de ler e interpretar os textos” 

(Domingues, 2004, p. 345) e ainda, “a arte de trazer novamente à fala o dito ou o escrito” 

(Gadamer, 2002, p. 354).  

De acordo com Gadamer (2002), ela se tornou uma possibilidade metodológica no 

século XIX quando se tem a introdução da interpretação psicológica como complemento da 

interpretação gramatical, o que não quer dizer que tenha se reduzido a uma conjuntura de 

procedimentos e métodos, pois seu caráter filosófico impede esse fechamento, mantendo-a 

como possibilidade de tratar todas as questões que perpassam o saber e o fazer humanos. 

Nesse sentido, a hermenêutica constitui caráter do diálogo vivo (Gadamer, 2002), opera sobre 

a linguagem como elemento de sentido, trabalhando com unidades como a palavra, a frase ou 

mesmo o discurso inteiro, tendo como objetivo estabelecer ou restaurar o sentido 

(Domingues, 2004).  

O movimento da busca pelo sentido se caracteriza como um círculo hermenêutico, 

segundo o qual, para compreender o discurso, é necessário compreender o contexto, 

estabelecendo uma relação de compreensão entre a parte e o todo, em que um supõe o 

entendimento do outro reciprocamente (Domingues, 2004). A condição de compreensão da 

hermenêutica e do círculo hermenêutico não se limita ao passado, retrata a mediação entre a 

história e o presente, colocando o diálogo entre as partes no centro das discussões. Sobre a 

dinâmica da hermenêutica enquanto interpretação, Gadamer (2002) diz que 

se há um modelo que pode ilustrar realmente as tensões presentes na 

compreensão, esse é o modelo da tradução. Na tradução apropria-se o 

estranho enquanto tal, o que não significa deixá-lo estar como estranho nem 

incorporá-lo na própria língua pela mera reprodução de seu caráter estranho. 

Nela fundem-se, antes, os horizontes do passado e do presente num 

constante movimento, como o que constitui a essência da compreensão (p. 

508). 

 

Trata-se, nessa perspectiva, do encontro entre dois horizontes de discurso que quando 

se entrelaçam produzem novos sentidos e interpretações, estabelecidos a partir do que se tem 

como pré-conceitos de cada parte em encontro. Toda a interpretação construída será feita com 
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base no que se conhece da linguagem e do contexto do qual ela se origina, ou seja, do círculo 

hermenêutico.  

No que se refere à pesquisa, a análise do material é realizada a partir de sua leitura, 

tendo como aparatos as referências que compreendem e direcionam os modos de olhar para o 

campo onde me inseri e para o material produzido a partir de tal inserção. Os modos de olhar 

para o campo devem abranger todos os aspectos que o constitui, pois entre eles encontram-se 

os elementos que vão constituir o fenômeno estudado. O mesmo deve acontecer com a análise 

do material produzido pelas entrevistas e observações, por meio da leitura, levando em 

consideração os indicadores identificados. 

Assim, o referencial teórico em articulação é um horizonte que, pela conjuntura do 

processo de inserção no campo, encontra com o horizonte constituído pelo material produzido 

nas entrevistas com profissionais e usuários do serviço e nas observações dos processos de 

trabalho no CAPS AD III, criando, dessa forma, articulações entre eles. O movimento que 

permite esse encontro é o círculo hermenêutico anteriormente citado.  

A dinâmica oferecida pela hermenêutica permite que se consiga transitar pelos 

conteúdos apreendidos nas duas fases anteriores da pesquisa com certa liberdade, o que 

garante captar a complexidade dos processos de trabalho, dentre os quais está o acolhimento, 

e ainda assegurar a minha proximidade com o campo. Por tudo que apreende, essa ferramenta 

metodológica possibilita que a pesquisa mantenha seu curso seguindo os pressupostos 

epistemológicos em que se ampara. Como estrutura do processo de produção do 

conhecimento, o círculo hermenêutico tem como característica essencial a continuidade do 

movimento e não se constitui como um processo fechado que se encerra, o que vai ao 

encontro do ciclo de pesquisa articulado por Minayo (2014; 2015), visto ser um ciclo que 

sempre possui como finalidade a produção de novas indagações. 

 

 

2.2. É caminhando que se faz o caminho  

 

2.2.1. “Não sei se é uma boa hora”  

A primeira ida ao CAPS AD III aconteceu em de abril de 2017. Foi agendada 

anteriormente, por telefone, com o coordenador do serviço, com a perspectiva de que 

coincidisse com o dia da reunião de equipe para, assim, fazer as apresentações e exposição da 

proposta de pesquisa. Uma vez que eu não conhecia a cidade e nem sabia como chegar no 
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serviço, fui acompanhada por uma amiga, que, além de residir, atuava em serviço de saúde 

mental de Barbacena. 

Minha amiga me informou que o CAPS AD III estava funcionando em nova 

localidade, mais afastada da região central. Por isso, quando chegamos ao local, entramos 

pelo estacionamento e nos direcionamos à um hall. Neste, encontramos uma senhora e, 

quando dissemos que estávamos ali para encontrar o coordenador do CAPS AD, ela 

respondeu “não é aqui, é lá em cima”. Entendemos que estávamos no lugar errado, por isso 

voltamos ao estacionamento, subimos para a rua e chegamos até um portão, onde havia a 

placa indicando “CAPS centro de atenção psicossocial álcool e drogas III”. Passamos pela 

entrada, chegamos à recepção e anunciamos para uma funcionária que estava no 

administrativo.  

A funcionária nos acompanhou até a sala onde estava o coordenador. Na porta, havia a 

identificação “Sala de reunião”. Ele nos cumprimentou e convidou para sentarmos. Estava, até 

então, sozinho na sala. Conversamos algumas trivialidades e falei um pouco sobre a proposta 

de pesquisa. O coordenador explicou a ausência da equipe, dizendo que a reunião havia sido 

cancelada e emendou com “não sei se é uma boa hora para a sua pesquisa”. Fiquei sem 

entender o que isso queria dizer, visto que nas semanas anteriores, havia mantido contato e 

tudo parecia estar certo para dar início às atividades. 

Antes que qualquer coisa fosse dita, o coordenador explicou que receberam a notícia 

de que a equipe do CAPS AD III seria modificada. A maioria dos funcionários estavam em 

situação de contrato e, no ano de 2016, havia acontecido um concurso público e os 

selecionados estavam em processo de homologação. Haviam sido assegurados de que não 

haveriam mudanças na equipe do serviço, mas em decorrência de um processo judicial em 

curso no Ministério Público, a prefeitura precisou se adequar às exigências solicitadas, dentre 

elas, a demissão de contratados nos serviços de saúde mental.  

Tal processo estava a todo vapor nas últimas duas semanas e a equipe havia recebido, 

naquela semana, a informação de que no fim do mês, parte dos funcionários teria o contrato 

rescindido e, no mês seguinte, ficou prevista a entrada de novas pessoas para compor a 

equipe. A outra parte teria o contrato rescindido posteriormente, de modo que outros novos 

funcionários entrariam a partir de junho. 

O coordenador disse estar desmotivado com a situação, pois nos últimos anos tinham 

construído algo muito positivo no CAPS AD. Conta que eram uma equipe bem articulada, que 

já estava acostumada a trabalhar junto e com os mesmos propósitos, de modo que a notícia 
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das rescisões estava provocando comoção em todos. “Está sendo um momento difícil, está 

todo mundo trabalhando sem ânimo, por isso suspendemos a reunião de hoje”. 

Conforme o coordenador contava a situação, fui entendendo o motivo da fala “não sei 

se é uma boa hora para a sua pesquisa”, mas, ao mesmo tempo, pensava sobre o aspecto do 

cuidado de que se trata a pesquisa, e de como este poderia ser transposto para aquela situação. 

O coordenador seguiu dizendo que era um momento delicado, pois estavam vendo algo que 

construíram em anos de trabalho ser desmanchado. Falou sobre serem pessoas que confiavam 

umas nas outras, que gostavam do serviço e do que faziam, e se preocupavam com o trabalho: 

“...vi se preocuparem, se qualificarem pra estar aqui, tem gente que fez pós-graduação, 

especialização, cursos de capacitação, congressos, seminários... nós tivemos a oportunidade 

de organizar um seminário, quando fizemos dois anos de serviço”.  

Diante de cada fala do coordenador, fui percebendo uma demanda de acolhimento e 

pensava sobre possíveis contribuições da pesquisa nesse processo, tendo em vista que se trata 

de um estudo que se direciona ao cuidado. Como se tivesse pensando semelhante, o 

coordenador colocou: “Ah, talvez, por isso tudo, seja uma boa hora. Talvez você possa nos 

ajudar a passar por isso tudo”.  Em resposta, coloquei que estava pensando sobre isso e as 

possibilidades de contribuição da pesquisa para o CAPS AD, tendo em vista todo o processo 

de mudanças que estariam passando.  

O coordenador sugeriu iniciar as atividades de campo quando tivessem a primeira 

reunião de equipe após a chegada dos novos membros, assim todos seriam apresentados, bem 

como a proposta da pesquisa. Uma vez tendo encerrado a reunião, se disponibilizou a mostrar 

a unidade para nós. Enquanto ia apresentando o espaço, também me aos funcionários e 

usuários: “Essa é a Cecylia, faz mestrado na UFSJ. Ela vai trabalhar aqui com a gente, vai 

ficar aqui até o final do ano, quem sabe mais”. Entendendo a fala como possível equívoco, 

disse ser até agosto ou setembro. O coordenador respondeu “Ah, mas quem sabe você não vai 

ficando, né?”. Percebi que, conforme ia sendo apresentada aos funcionários como quem ia 

trabalhar com eles, estavam entendendo que eu seria a nova psicóloga do CAPS AD III, por 

isso precisei explicar rapidamente a situação de pesquisa e a minha inserção no serviço.  

Enquanto fomos conhecendo o espaço, o coordenador disse que tinha mais “lá 

embaixo”. Minha amiga e eu nos vimos sendo levadas ao lugar onde estivemos mais cedo e 

que havíamos entendido não pertencer ao CAPS AD, visto a fala “não é aqui, é lá em cima”. 

Ficamos confusas. O coordenador apresentou o espaço do primeiro pavimento, onde ficavam 

a cozinha, a enfermaria, o refeitório, sala de televisão e os quartos com os leitos de 

hospitalidade noturna. Enquanto ia apresentando, descrevia a funcionalidade dos cômodos. 
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Havia um funcionário e três usuários assistindo juntos a um filme. O coordenador nos 

apresentou rapidamente, assim como havia feito anteriormente.  

 O coordenador explicou que se tratava de uma instalação temporária, pois a residência 

do antigo endereço estava em obras. “A gente precisou adaptar, por isso temos essas duas 

áreas, a daqui de baixo é emprestada do antigo Hospital-Escola, que hoje funciona daqui 

[hall] pra lá, com atendimentos ambulatoriais”. Pelo que contou, o pavimento superior 

pertencera a uma rádio, o que explicava as divisórias em vidro nas paredes de algumas salas 

de atendimento. Tratavam-se de dois prédios que se uniam por pertencerem à mesma 

instituição, mas com acessos separados. Não havia uma escada, rampa ou qualquer outro tipo 

de acesso entre um e outro, o que fazia ser necessário dar a volta pelo estacionamento e a 

passagem pela rua até retornar ao portão da recepção. O coordenador contou que havia o 

projeto de criar um acesso, mas não sabiam quando isso aconteceria e nem se aconteceria. 

Após encerrado o percurso de conversa e apresentações e enquanto retornava à 

rodoviária, fui contando à minha amiga sobre como seria contraditório não realizar o trabalho 

de campo no CAPS AD II, uma vez que se apresentava uma demanda de cuidado que ia ao 

encontro da pesquisa. Eu havia sentido na comoção do coordenador uma demanda de 

acolhimento que abria possibilidade para o estudo, não por intenção de acolher tal demanda, 

mas na perspectiva de que o processo da pesquisa pudesse contribuir com os processos da 

instituição e vice-versa.  

Os encontros e trocas proporcionados nesse primeiro contato entre a instituição e eu 

caracterizaram uma relação de confiança sendo construída. A comunicação aberta e o 

compartilhamento de informações possibilitaram-me acesso a afetos que estão relacionados 

aos modos de fazer, que vem sendo construídos desde a abertura da instituição. Nesse sentido, 

as mudanças pareciam minar esses modos e as relações que ali se construíram e a 

desmotivação surge em meio à comoção pelo que está sendo perdido. 

Concomitantemente, a forma como o coordenador me apresentou e se referiu ao meu 

trabalho deu a entender que havia uma expectativa um pouco diferente sobre mim e a 

pesquisa. A pesquisa parece ser acolhida como meio de se alcançar a motivação que fora 

perdida no processo de mudanças, bem como um modo de ressaltar as fragilidades 

vivenciadas nesse momento. Nessa perspectiva, durante esse primeiro contato e nos demais 

encontros que se seguiram, deixei vir as manifestações e contribuições que caracterizaram o 

processo de pesquisa e o pesquisar, tanto para mim quanto para as demais pessoas da 

instituição. O entendimento sobre o processo aconteceria durante a processualidade dos 

encontros e suas afetações. Com uma inserção aberta e atenta, me percebi receptora de tudo o 
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que queriam compartilhar, sem exceções, abrindo espaço para os caminhos do cuidado 

naquele contexto. 

 

2.2.2. Percorrendo os espaços-tempos do CAPS AD III  

Nesse arranjo serão compartilhadas algumas cenas e falas que aconteceram durante o 

período em que estive inserida no contexto do CAPS AD III. É importante ressaltar que a 

inserção e relação que estabeleci com o contexto fez produzir um grande volume de materiais 

que não serão esgotados no âmbito deste trabalho.  

Conforme se debruça sobre os diários de campo e transcrição das entrevistas 

produzidos a partir da inserção no campo, identifica-se aspectos significativos, que passam a 

compor, no decorrer dos encontros, os rumos da pesquisa e a nossa cartografia. Os encontros 

se tornaram espaços de compartilhamento das paisagens e linhas – afetos, relações, 

acontecimentos, arranjos, etc. – que compõem os caminhos do acolhimento/cuidado na 

realidade estudada, de tal modo que, em certo momento, ficam marcados por sua repetição e 

significância, tendo sido identificados enquanto indicadores.  

Um fato importante aqui é que a minha inserção no cotidiano aconteceu conforme o 

previsto. Até tal momento, duas pessoas haviam colocado o cargo à disposição, tendo, 

portanto, sido substituídas por duas pessoas selecionadas pelo concurso. Estas se juntaram ao 

CAPS AD durante o período do trabalho de campo. As demais mudanças que eram esperadas 

não se efetivaram nesse período, tendo acontecido posteriormente. 

Achei curioso quando, logo no início, perguntei sobre a composição da equipe do 

CAPS AD e não sabiam responder, precisaram acessar uma lista no computador. Explicaram 

que se dividiam entre os turnos para oferecer atenção diurna e noturna, e alguns funcionários 

pertenciam também ao CAPS III. Uma informação que não precisou de certificação é que há 

seis Referências Técnicas (RTs), que compõem a categoria de “profissionais de nível 

superior” da instituição. “Somente estes fazem atendimentos, acolhimentos... os demais 

conversam e fazem desenvolvimento de prontuário39”. Talvez por causa de tal diferenciação, 

quando cheguei à instituição, fui direcionada a acompanhar os atendimentos realizados pelas 

RTs. 

No período inicial, senti se caracterizar uma inserção burocrática, sendo considerada 

alguém que veio somente “coletar dados” para produzir “análises e resultados”. Percebia uma 

preocupação, por parte da equipe, em explicar e se explicar. Falavam sobre o funcionamento 

                                                           
39 Os trechos/falas entre aspas nesse tópico foram retirados dos diários de campo produzidos durante as 

observações-participante. 
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do serviço e sobre a própria atuação: “Eu trabalho no turno da manhã e cumpro uma escala de 

plantão. Nós, plantonistas da manhã, trocamos informações e opiniões sobre os casos. Sobre a 

movimentação da tarde, não se sabe”; “O que você achou do meu atendimento?”; “Tem 

algum comentário a fazer sobre esse caso?”; “Não gosto de ficar desenvolvendo o prontuário 

durante o acolhimento, é ruim para o usuário, mas às vezes não tem jeito, quando tem muita 

gente acabamos tendo que desenvolver durante, porque depois não dá tempo”; “Esse caso é 

delicado, trabalhar o entendimento dele [usuário diagnosticado com retardo mental] sobre 

Redução de Danos é difícil, o entendimento é comprometido, por isso a gente trabalha a ideia 

de abstinência. A gente sabe que ele bebe sempre, mas focando na abstinência a gente 

consegue dele uma redução do consumo, que ele fique uns dias sem beber e que tome as 

medicações. O vínculo dele com a gente é fraco, ele não gosta de ficar aqui, mas quando 

precisa ele vem pra cá, principalmente quando tem crise”; “Deixa eu te contar sobre esse caso 

pra você entender melhor o manejo”. 

Com o tempo, fui entendendo que as explicações eram também uma forma de me 

inserir no campo e me deixar à par do cotidiano, pois, com a chegada dos novos funcionários, 

vi algo parecido sendo feito com eles, com o intuito de repassar os modos de fazer da 

instituição: “Quando a pessoa chega, a gente avalia se precisa mesmo estar na permanência 

dia. Preferimos deixar como retorno – semanais, quinzenais ou mensais. Se o usuário não 

comparece aos retornos, conforme o combinado, é sugerida a permanência dia/hospitalidade 

noturna, se forem casos de uso prejudicial [de substância]”; “Encaminhamentos para a ESF 

não ocorrem muito, não temos vínculo fortalecido com eles e com a atenção básica, no geral. 

Se a pessoa bebe eles nem perguntam muito, já mandam pra cá”. 

Acompanhei, no decorrer do processo, vários atendimentos realizados pelas RTs, 

principalmente no período da manhã, quando parecia haver maior disposição para tais. Em 

alguns, senti formar um espaço de conversa, onde a RT realiza a “escuta de queixas” e 

promove o diálogo, fazendo do encontro uma construção conjunta: “A conversa seguiu sendo 

direcionada pela usuária, que ia colocando suas demandas. Com a apresentação/exposição 

dessas, a RT foi considerando as informações, investigando e sugerindo direcionamentos que 

melhor atendessem a usuária naquele momento”; “O usuário se dirige a mim e diz: - ‘Já 

brigamos muito [se referindo à sua RT], hoje nos damos bem, agora falamos a mesma língua’. 

Juntos, RT e usuário, seguiram avaliando o Projeto Terapêutico Singular e redefinindo novos 

objetivos”. Em outros atendimentos, senti constituir um espaço de orientações marcadas pela 

ordem, que deixava, muitas vezes, o usuário na posição de ouvinte: “Bebendo você não vai 

conseguir alcançar as coisas que almeja para a sua vida”; “Não pode ficar sem tomar o 
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remédio, tem que tomar pra ele te ajudar nesse processo”; “Precisa ter mais compromisso com 

o seu tratamento”; “Pra isso acontecer, você não pode ficar bebendo né?”, “Se você não 

cumprir a sua parte do acordo fica difícil”. Quando os usuários se pronunciavam, 

concordavam com as orientações. Colocavam, muitas vezes, a percepção que tinham sobre o 

próprio processo: “Tem sido muito difícil pra mim, ando desmotivado”; “Sinto que não vou 

conseguir ter a minha vida de volta”; “As coisas lá em casa andam muito difíceis”; “Não me 

sinto capaz”; “Não sei se consigo ser a pessoa que eu era antes disso tudo”; “Sinto que 

esperam muito de mim e não sei como responder a isso”. 

Nos turnos da tarde, quando não surgia a possibilidade de acompanhar atendimentos, 

eu procurava transitar pela instituição. Tinha o intuito de conhecer e me relacionar com todos 

os demais lugares e pessoas. 

O pavimento superior, composto por salas de atendimentos, sala de reunião, sala de 

funcionários, salas do administrativo, sanitários e cozinha, foi onde se concentrou, 

inicialmente, a minha inserção, pois nele aconteciam os atendimentos individuais, os 

acolhimentos, atendimentos médicos, reuniões de equipe e administrativo para os quais fui 

direcionada. Acompanhei um atendimento individualizado feito por RT no pavimento térreo, 

o único que presenciei durante a inserção no campo. Nesse pavimento ficavam os leitos de 

hospitalidade noturna, o refeitório, a cozinha, a sala de TV, sanitários e despensa. Apesar 

disso, procurava acessar todos esses espaços. 

A primeira vez que acessei o térreo sem estar acompanhada por uma RT, senti um 

estranhamento, “era como se estivesse invadindo, a sensação de estar no lugar errado ainda 

permanecia”. “Sinto que vou precisar me direcionar mais vezes pra lá, até mesmo para 

entender esse estranhamento que continuo sentindo”. A cada vez que me deslocava até esse 

pavimento, pensava na fragmentação física que se evidenciava pela ausência de 

acesso/conexão entre as construções de cima e de baixo. Tais denominações – cima e baixo – 

são utilizadas para diferenciar os pavimentos e também as pessoas que ocupavam esses 

espaços. Por vezes escutava: “isso é lá embaixo”, “aquilo lá em cima”, “o pessoal lá de 

baixo”, “o pessoal lá de cima”. 

Fui percebendo que o pessoal lá de cima às vezes não conseguia ir lá embaixo e o 

pessoal lá de baixo não conseguir ir lá em cima: “Nossa, até agora não consegui ir lá embaixo 

ver os usuários”, “Percebo que as Referências Técnicas ficam muito aqui em cima e nem 

sempre vão lá embaixo”, “O usuário chega no serviço e não é acompanhado pela RT até aqui 

embaixo”, “A RT acorda alguma coisa com o usuário lá em cima e a gente aqui embaixo não 
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fica sabendo, até pedir o prontuário, que também não veio junto”; “Tem um tempo que não 

vejo [a RT], ela anda sumida, não sei o que aconteceu”. 

Em meio aos cafés, lanches e almoços, fui encontrando espaço para acessar os dois 

pavimentos e desburocratizar minha inserção. Passei a puxar conversa, a sentar com os 

usuários e funcionários na sala de TV, a almoçar na instituição, a tomar café – da manhã e/ou 

da tarde. Conforme fui criando espaços de aproximação, me vi sendo considerada alguém 

com quem podiam compartilhar ideias, angústias, dúvidas e acontecimentos. Percebia que 

isso estava atrelado principalmente porque, assim como eles, trabalhava em um CAPS AD: 

“Percebo que por eu trabalhar no CAPS AD de uma cidade próxima, perguntam muito, ficam 

muito curiosos sobre o funcionamento do serviço, minha atuação, e, ao mesmo tempo, pedem 

muito a minha opinião sobre certas coisas, visto ser alguém que trabalha na mesma área. Acho 

que isso tem contribuído para nos conhecermos melhor, para o estabelecimento de vínculos... 

percebo que cada vez mais têm compartilhado e confiado a mim algumas questões 

relacionadas à instituição e ao trabalho”.  

A relação que foi se estabelecendo foi transformando a minha nserção no CAPS AD 

III mais espontânea e menos burocrática. Ainda assim, por se tratar de uma proposta 

relacionada ao processo de acolhimento, fui entendendo que isso era o suficiente para 

dificultar um pouco as relações, pois durante as algumas conversas ou em algumas perguntas 

que eu fazia, às vezes respondiam fazendo alusão a tal processo, por mais que uma coisa não 

estivesse relacionada à outra.  A pesquisa deu evidência ao acolhimento, trazendo-o à 

consciência das pessoas e o fazendo aparecer significativamente nas falas do cotidiano. 

Isso se demonstrou quando, em meio a outros temas, o acolhimento foi o primeiro a 

ser proposto para estudo nas reuniões de equipe, dentro da perspectiva de discussão de casos e 

leituras de PTS. Na reunião em que o tema foi abordado, apareceu vinculado ao papel de RT: 

“...a rotatividade de RT compromete o acolhimento”; “...faz falta um RT para um caso, em 

termos de acolhimento” e também enquanto uma definição, relacionado à organização do 

trabalho: “Acolher não quer dizer tratar... acolher é verificar a demanda e isso é papel do 

CAPS. O acolhimento vai dizer se é o CAPS ou algum outro lugar, e que lugar é esse. Se a 

pessoa não ficar no CAPS, que seja direcionada para onde deve ir, para não ficar solta. A 

pessoa [plantonista] que estiver no acolhimento [avaliação] se responsabiliza pelo caso”. Em 

meio a essas considerações, fala-se em gestão compartilhada para efetivar o atendimento das 

demandas – acolhimento – que chegam para a instituição. Sobre isso, aparece a fala: “Já que 

se propõe uma gestão compartilhada, é essencial que se coloque as RTs com os técnicos, 

porque ficamos todos muito separados. Somos todos uma equipe, temos que trabalhar juntos”. 
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Os presentes concordaram com a fala, indicando uma percepção coletiva de fragmentação 

nessas relações. Observei que nessa reunião e em outras que presenciou que as RTs se 

manifestam muito mais do que os técnicos. Geralmente, estes falam quando são acionados ou 

quando têm informação sobre algum usuário do serviço. 

Enquanto inserida no contexto e se relacionando com as pessoas e espaços, tive 

oportunidade de acompanhar também algumas visitas domiciliares, conhecer um pouco da 

cidade e saber um pouco mais sobre alguns usuários e suas famílias. Diante desse contato, me 

vi sendo solicitada para opinar sobre algum caso, alguma estratégia de cuidado, alguma 

dúvida e/ou conduta: “Queria te pedir uma opinião sobre esse caso, como você acha que daria 

pra trabalhar a mobilização desse usuário”; “Fica muito complicado atender ele em casa, com 

as interferências... não sei o que eu faço, você tem alguma ideia?”; “Pensei uma coisa sobre o 

caso, queria ver o que você acha”. 

Fui identificando em algumas falas, alguns afetos associados aos processos e relações 

de trabalho: “Sinto que às vezes não sou muito paciente, mas não desconto no usuário, eu saio 

de perto”; “Às vezes me sinto muito cansada, a confusão, a desorganização desanda as 

coisas”; “É cada um pensando de um jeito e atuando de um jeito, não tem uma organização”; 

“Acho injusto falar que o profissional tem que resolver o caso, muitas vezes o caso não 

depende só de um profissional ou do CAPS”. Tais falas apareciam no cotidiano de modo 

muito específico, entre pares ou pequenos grupos, durante intervalos para café, lanche, 

almoço, ou quando o movimento das atividades estava mais tranquilo. Nas reuniões de 

equipe, elas apareciam pouco e de forma pontual: “Estou acompanhando muitos casos, alguns 

que têm demandado mais idas ao território, tentativas de articulação com famílias... estou me 

sentido sobrecarregado e queria ver quem pode me ajudar, preciso repassar alguns casos”; 

“Estou com dificuldades em acolher demandas dos menores...quando é adolescente nem todo 

mundo se prontifica a atender”. Essas questões relacionadas aos processos e relações de 

trabalho pareciam ser consideradas pendências que precisavam ser resolvidas de modo mais 

prático, demandando articulação da equipe para tanto: “É preciso chamar mais dispositivos 

para acompanhar. O CAPS é ordenador da rede, então tem hora que precisa organizar e não 

pegar tudo pra gente”; “O CAPS AD está trabalhando com escassez de funcionários, equipe 

reduzida. O que antes conseguíamos fazer, agora não dá mais... ainda mais com essa situação 

de mandarem a gente embora a qualquer momento”. 

As demais mudanças que eram esperadas na equipe, até então não concretizadas, 

foram voltando a ser assunto na instituição. A tensão provocada pela situação aparecia nas 

reuniões, nos corredores e nas conversas cotidianas. A informação de que continuavam 
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demitindo pessoas chegara para os funcionários do CAPS AD, que se diziam ameaçados no 

trabalho. Fui identificando o desânimo e desestímulo dos funcionários, que fora percebido 

também pelos usuários: “Tá tudo bem? Tô te achando meio tristinha hoje”; “Você é uma 

pessoa boa, um profissional bom, se preocupa comigo, tomara que continue aqui”. 

Durante o processo, conversando com as pessoas que ocupam aquele espaço – 

funcionários e usuários – passei a sentir que eles iam construindo uma percepção sobre a 

pesquisa. Fui me apropriando de tal percepção, encontrando caminhos de condução do 

trabalho e identifiquei que o trabalho de campo estava propiciando “espaço para falar sobre as 

coisas relacionadas ao trabalho”, talvez por a considerarem “alguém que os ouve, entende e 

compartilha de certas angústias do trabalho”. 

Foi por meio desses espaços de conversa e inserção cotidiana que fui reconhecendo 

outras fragmentações na instituição e identificando a relação delas com a comunicação entre 

as pessoas. Inicialmente, percebi a fragmentação física, relacionada à ausência de conexão 

entre as construções – de baixo e de cima, o que influenciava na comunicação, uma vez que se 

utilizava de tais terminologias para se referir aos espaços do CAPS AD. Percebi também uma 

fragmentação nas relações de equipe – equipe de baixo e equipe de cima; técnicos e RTs – o 

que também afetava a comunicação. Muitas vezes, quando alguém “de cima queria se 

comunicar com alguém “de baixo”, chamava pela janela da recepção, que ficava na mesma 

direção que uma das janelas do refeitório, ou vice-versa. Se precisavam enviar alguma coisa 

para cima e/ou para baixo, utilizavam “o elevador”, que consiste em uma caixa-arquivo azul, 

de plástico, com uma linha de barbante o suficientemente longa para alcançar os pontos de 

deslocamento. Por essa caixa, ia e vinha de tudo: marmitas de comida, garrafas de café, pães, 

telefone, prontuários, documentos, instrumentos de avaliação médica e de enfermagem e 

medicações. Enquanto o elevador era utilizado como “atalho” de acesso entre os dois 

pavimentos, sua estrutura possibilitava alguma comunicação/conexão para facilitar o trabalho, 

mesmo que só transportasse objetos. A fragmentação física, nesse sentido, afetava a 

comunicação e contribuía para o distanciamento entre pessoas: “Vocês foram tomar café e 

nem encheram a garrafa, hem?”, “Vai lá embaixo tomar, chegou pão”, “Ah, não... não gosto 

de ir lá embaixo... vou pedir para enviarem pela caixa”.  

Senti que, uma vez que as fragmentações iam interferindo nas comunicações, 

passaram a aparecer, cada vez mais frequente, nos discursos, posturas e relações cotidianas. 

Apareciam em forma de sobrecarga de trabalho, de cobranças para obterem resultados, de 

inseguranças nas conduções dos casos, de discordâncias de manejo/postura diante de alguns 

casos, o que culminou em falas como: “Esse usuário já está aqui há uns três meses e nada, 
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daqui a pouco ele muda de vez pra cá”; “Vou te colocar pra trabalhar [se referindo à mim]. É 

sério! Olha o tanto de gente”; “Estamos sendo cobrados quanto à nossa atuação, a fazer 

matriciamento40, o que não conseguimos, a fazer estudos de caso mais aprofundados e 

contínuos, a sermos mais criativos para acessar o território... entendo a necessidade de se 

fazer essas coisas, mas isso não tem sido possível, estamos com alto volume de demandas, há 

falta de retorno das UBS e ESF sobre os casos, visitas domiciliares acabam não dando 

tempo... a  equipe está fragilizada, os casos são complexos, precisam do envolvimento da 

saúde, da assistência, e isso não ocorre. Não há organização na rede e demais setores para 

manter a interação necessária para atender as demandas”; “...cobrar isso da gente fica muito 

complicado. Não é que a gente não queira fazer, a gente não está em condições. Até discuti 

um pouco sobre isso, essas cobranças. Só falar que a gente ‘tem que fazer’ não resolve nada, a 

sensação é que não estamos sendo atendidos, não estamos sendo ouvidos, isso é muito 

complicado”. As questões relacionadas à comunicação se tornam cada vez mais presentes no 

cotidiano, de modo que, em certo momento, é possível identificar uma predominância nas 

cenas e falas que presenciava.  

A problemática impactava a atenção prestada pela instituição e tal impacto se tornou 

ainda mais evidenciado quando dois usuários, em épocas muito próximas, foram admitidos 

em hospitalidade noturna estando em condições clínicas que demandavam isolamento e 

avaliações mais específicas. Presenciei a reunião de equipe em que se apresentou o caso do 

segundo usuário, vindo de outro município e admitido no dia anterior em hospitalidade 

noturna, que apresentava histórico de tuberculose, tendo passado por tratamento, porém sem 

ter concluído o processo. Foi dito que acolheram a demanda do usuário – relacionada à uso 

prejudicial de substância – mas não da forma como veio – solicitação de internação. O usuário 

passou por consulta médica para verificar as condições clínicas e foi admitido. Diante da 

situação e da incerteza de tal condição clínica, visto que o usuário não sabia dizer muita coisa 

sobre o tratamento – apenas que não havia concluído – e o município de origem não havia 

repassado informações, o “pessoal lá de baixo” acreditava que o usuário não deveria ficar no 

CAPS AD III, uma vez que estava em contato com outros usuários, que também estavam 

clinicamente debilitados. “Para conseguir sustentar seu posicionamento, apresentaram um 

artigo científico de órgão responsável pela atenção de pessoas portadoras de tuberculose, 

entraram em contado com o Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) e todos 

                                                           
40Teoria que surgiu durante o próprio processo. Seguindo o pressuposto de Rolnik (2011), de que teoria é 

cartografia, a partir de tal manifestação e das implicações desta no processo, mais adiante são realizadas algumas 

considerações sobre matriciamento. 
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indicavam, diante da incerteza, a intervenção por isolamento”. Ainda na intenção de mobilizar 

as RTs, foi dito que “a gente pode não pegar nada, mas levamos com a gente. Eu tenho filho, 

outros aqui também... a gente leva pra eles”. Percebi que a situação causou incômodo no 

“pessoal de baixo”, pois foram “postos em dúvida” e ficaram “o dia todo tentando convencer 

sobre a possibilidade de risco”. Tal incômodo foi presenciado pelo usuário, que, pelo que foi 

percebido, escutara algumas coisas a respeito. 

A forma como as mudanças no quadro de funcionários – e a possibilidade delas – 

impactaram o trabalho no CAPS AD III vai muito além dos meus relatos e a forma como me 

apropriei das cenas e falas do cotidiano. Como tentativa de apreender um pouco mais sobre a 

instituição, no decorrer do processo de inserção, foram realizadas, além das observações-

participante e entrevistas informais, entrevistas semiestruturadas com os sujeitos que 

compõem os espaços e as relações. Achou-se relevante descrever um pouco do percurso antes 

de apresentar os discursos produzidos a partir do roteiro dessas entrevistas, uma vez que as 

questões apresentadas anteriormente aparecem de modo mais objetivo nas respostas dos 

participantes. 

Conforme dito anteriormente, foram criados dois movimentos de bola-de-neve, pois, 

nas observações e entrevistas informais, os usuários apareceram pouco e assim continuaram 

durante o movimento de entrevistas semiestruturadas. Tornou-se, assim, necessário provocar 

tal aparecimento, tendo, portanto, sido utilizada a estratégia de criar um segundo movimento 

de bola de neve. 

 

Primeiro movimento de bola-de-neve 

A partir das entrevistas do primeiro movimento, identifiquei que grande parte dos 

participantes tiveram a primeira experiência em saúde mental trabalhando em CAPS. Alguns 

tiveram experiências anteriores em hospitais psiquiátricos, tendo em vista que, durante muito 

tempo, Barbacena abrigou muitas instituições como essas.  

Na maioria, a sensação de preparo para o trabalho e atuação em saúde mental foi 

sendo construída pela experiência e disponibilidade em aprender: “Quando eu cheguei, eu 

nem sabia como funcionava, nunca tinha tido contato. Foi na vivência, no dia a dia que eu fui 

acostumando41”; “Não sabia nada, sério mesmo. Porque na minha formação, quando eu 

formei não oferecia estágios na área... mas aí eu fui, porque estava muito disponível para o 

trabalho e aí quando fui conhecendo e fui vendo...”; “preparado eu acho que a gente nunca tá 

                                                           
41 Os trechos/falas entre aspas e em itálico nesse tópico foram retirados das entrevistas realizadas com os 

profissionais da equipe. 
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para saúde mental, porque é muito inusitado tudo que acontece, mas na medida do que me 

cabe eu tenho procurado me preparar mais.”. Alguns, que se sentiam preparados, já haviam 

tido experiências na área da saúde, seja pela atuação profissional, seja pelo processo de 

formação acadêmica: “Na atenção básica trabalha muito território... é a porta de entrada do 

sistema e eu achava que estava preparado para estar assumindo essa função de técnico de 

referência”; “Gosto muito de saúde mental, estudo pra caramba. É uma área que eu me 

identifico”. Um dos entrevistados, atuante na saúde mental de Barbacena desde 1966, 

acompanhou o processo de reformas no campo da saúde mental e sua preparação se construiu 

durante esse percurso: “eu entrei na época em que as internações eram constantes e o 

hospital [Colônia] estava sempre cheio. Quando entrei tinham 2400 pacientes internados. E 

no pátio ficavam entre 150 a 200 pacientes. Então foi meio assustador no início, não estava 

preparado. Mas, com o tempo fui acostumando e logo depois aconteceram as reformas 

dentro da psiquiatria e eu participei de todas as reformas, principalmente na FHEMIG, onde 

que começou o processo de mandar os pacientes de volta pra suas casas. O nome do projeto 

da FHEMIG era “De volta ao ninho”. Então estou acompanhando desde essa luta na época 

das reformas psiquiátricas até hoje”. 

Percebi que a compreensão da equipe sobre a modalidade assistencial CAPS passa 

pelas expressões “serviço de porta aberta”, “porta de entrada” e “tratamento aberto”: “É um 

serviço de porta aberta, comunitário”; “CAPS é um serviço de porta aberta pra atender 

pessoas”; no CAPS AD o usuário pode fazer seu tratamento aberto”; “eu vejo o CAPS como 

uma porta de entrada que tem ajudado muito as pessoas” e vai além, dizendo da contribuição 

do serviço, a partir de tal abertura: “[por ser] um serviço de porta aberta, vão chegar casos 

que talvez não sejam casos considerados, que a atenção básica dá conta, que outros serviços 

da rede dão conta, mas o serviço tem que tá ali pra acolher, ouvir, direcionar e encaminhar”; 

“acolhe muito as pessoas... as famílias também”; “eu vejo o CAPS como um lugar onde as 

pessoas podem conseguir apoio”; “pro usuário no momento que ele precisa, respeitando o 

momento dele... e dando a ele o suporte ...um local onde ele vai encontrar um atendimento 

sem preconceito, sem uma discriminação da atual situação dele”; “a gente que convive mais 

aqui embaixo com eles consegue ver tudo que eles falam. Tem muita gente que sai, tem muita 

gente que recupera, muita gente que precisa. Realmente [o CAPS] era uma coisa que faltava 

mesmo”. Há quem compreenda o serviço de outro jeito e não concorde com a assistência 

prestada: “nem sempre os pacientes que vem pra cá são pacientes de CAPS. Na maioria das 

vezes vem com problema clínico e as vezes ficam aqui pra tratar problema clínico. Então eu 
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acho que isso é um pouco errado...  eu acho que esse fato de [o usuário] ir e voltar, ir e voltar 

sempre, já deixa de ser um serviço do CAPS”.  

A designação “porta aberta” é utilizada, pelo que entendi, para identificar que qualquer 

pessoa que chega tem que ser ouvida, acolhida, mesmo que o CAPS não seja a instituição que 

poderá atender a demanda apresentada. “É um ponto da rede que está aberto a acolher”. A 

burocratização da demanda, que se refere ao que é explicado como “às vezes a gente tem 

muito, igual aqui: ‘tem algum uso de álcool e droga? [Se não] Então não é aqui’, acontece 

com frequência nos serviços da rede, o que associa a “porta aberta” do CAPS à “importância 

do acolher, porque às vezes tem [demanda para o serviço], mas em uma situação de recepção 

a pessoa não quer expor isso”. Nesse sentido, é posto que “se a gente entende que o CAPS é 

um serviço assim, desse sofrimento, onde a pessoa tá em um sofrimento que precisa de ajuda 

emergente, não dá pra esperar também, não dá pra você agendar, trabalhar com 

agendamento nesse sentido, desse momento emergencial. É pra ser atendido”.  

O trabalho em saúde mental foi apresentado como sendo “tenso”, “importante”, 

“extremamente necessário”, “difícil”, “complexo”, “gratificante”, “amplo”, “um desafio”, 

“falho” e “essencial”. As caracterizações de tenso, difícil e desafiante são usadas, pois, “em 

todo momento [o serviço] está recebendo usuários que estão em crise, com problemas com a 

família, com as drogas, principalmente o CAPS AD”; “lidar com a mente do ser humano, os 

desafios que cada um traz ali, cada dia... tem dia que chega uma história e você pensa que é 

a pior, e aí no outro dia chega...é o tempo todo uma caixa de surpresas”; “É um trabalho 

tenso que exige muita dedicação e profissionais que realmente queiram trabalhar em CAPS”. 

É considerado falho por um dos entrevistados, por três motivos, o primeiro é que muitas 

pessoas que trabalham na área não tiveram formação e capacitação para tal, o segundo é que 

parte desses primeiros não tem interesse em aprender, “trabalham porque é necessário 

trabalhar”, e o terceiro motivo refere-se à estrutura organizacional, pois tem lugares que não 

possuem uma construção adequada para o funcionamento do serviço e também “falta material 

pra oficina, às vezes faltam insumos básicos”, o que percebi estar relacionado ao 

sucateamento dos serviços. É também considerado complexo e amplo “por ter essa 

diversidade... de você olhar o sujeito dessa forma”; “trabalha com a vida do paciente, 

trabalha com o psicológico do paciente” e justamente por isso, é necessário e essencial, “há 

muito o que fazer”; “precisa continuar”. A gratificação está relacionada aos usuários e 

famílias que são acolhidos e ao profissional que entende a importância desse trabalho. 

Apesar de importante e necessário, tenso e desafiante, considera-se que o trabalho em 

saúde mental possa produzir a segregação dos sujeitos, uma vez que esses têm sido vinculados 
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a instituições específicas, como o CAPS: “Eu vejo [a segregação] na dependência dele mesmo 

[usuário] no serviço. Aonde às vezes ele só enxerga o CAPS como um serviço especializado 

pra saúde mental. E ele não dá conta de que ele tem os direitos de ser atendido em toda a 

rede de saúde”. Entretanto, conforme se informa em uma fala anterior, em Barbacena 

identifica-se uma burocratização da demanda, não há articulação entre os dispositivos da rede 

para traçar as linhas de cuidado dos sujeitos atendidos. O usuário com demanda em saúde 

mental passa a ser responsabilidade dos serviços da RAPS, sendo o CAPS o principal deles. 

A situação específica do CAPS AD III, relacionada às mudanças na composição da 

equipe, modifica a percepção sobre o trabalho em saúde mental, pois “poderia andar muito 

melhor, mas não está andando... Tá faltando coisas demais aqui... Eu percebo que essa coisa 

de demissão... está afetando demais a equipe, porque todo mundo fica desmotivado e fica 

preocupado de perder o emprego”. Há também dificuldades relacionadas ao cenário sócio-

político, que coloca a saúde mental em um “momento de transição” que afeta o trabalho. Tal 

transição está relacionada à “transformação da forma do atendimento... os serviços 

substitutivos às vezes tão só mudando de endereço, mas pode ainda... segregar o sujeito nas 

formas de atendimento. Então a gente tem que tá revisando o tempo todo pra gente estar 

nesse processo de transformação”; “nós estamos em um momento de muitas transformações. 

Você percebe que a saúde mental mudou bastante de 10 anos pra cá e teve muitas mudanças 

e ainda tem mudanças que estão ocorrendo. A gente vê como uma luta constante, eu vejo isso 

como sendo uma luta em busca da valorização do sujeito que sofre”.  

Há, inclusive, quem não concorde com o trabalho em saúde mental tal como se tem no 

CAPS AD: “acabaram com os hospitais sem saber pra onde que eles vão mandar os 

pacientes... Aí fica pipocando na rede. E aí pra onde que eles mandam? CAPS. Sim, CAPS. O 

CAPS é lugar? É. Até quando? A vida inteira? Então eu acho que os hospitais... Porque tem 

paciente que infelizmente não tem condições nenhuma de sociedade, eles não vão se 

adaptar... Então é muita coisa nesse sentido. Eu acho que foi um trabalho, igual eles falam 

‘ah, foram longos anos’, mas pra olhar pra um lado só, eles não olharam num todo. É muito 

fácil eu tirar um paciente [do hospital] e falar com você ‘Leva pra casa, você vai cuidar em 

casa’, mas eu não sei das suas condições, se os familiares foram preparados pra isso, ou 

qualquer outra instituição que vai receber”. 

O trabalho em equipe, enquanto trabalho multidisciplinar, é considerado essencial, 

pois, de acordo com os entrevistados: “nós não fazemos nada sozinhos... [tem que] 

compartilhar tudo... as decisões, elas devem ser tomadas em equipe”; “Quando a gente está 

discutindo com a equipe, e se a gente tem uma grande confiança... então dá pra gente dar o 
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melhor direcionamento pro caso”; “eu acho que o trabalho em equipe é muito importante em 

um CAPS... porque é muito complexo...então você precisa de um suporte, porque senão você 

vai adoecendo”; “O CAPS ele tem que trabalhar por completo em equipe... tem que falar a 

mesma língua...”. 

Identifiquei que há quem considere que as mudanças no âmbito do CAPS AD III 

influenciaram as relações de equipe: “o trabalho em equipe aqui neste momento ele precisa 

ser fortalecido. Já esteve mais forte, deu uma desestruturada com algumas situações que 

ocorreram, algumas demissões... isso tudo desestruturou essa equipe que eu vejo hoje. Então 

eu acho que desqualificou... [A equipe] Já esteve... em um momento muito bacana, a gente 

conseguiu por iniciativa de equipe mesmo, fazer um seminário. A gente tava muito entrosado 

mesmo, e aí isso foi se perdendo... Então hoje eu vejo que a gente precisa fomentar mais esse 

trabalho em equipe aqui no serviço. A gente tá com algumas dificuldades... eu acho que a 

equipe tá um pouco adoecida, sabe. Uma sobrecarga muito grande, depois disso que 

aconteceu. Porque vem e aí mexe com o psicológico de todo mundo e aí isso não foi cuidado, 

não é falado”. Identifiquei também que, além da possibilidade de alterações na equipe, as 

relações entre seus membros são caracterizadas pela fragmentação física – pavimento térreo e 

pavimento superior: “hoje em dia não posso dizer para você que tem uma equipe. O trabalho 

eu percebo que não é feito em conjunto, pelo menos a equipe de enfermagem do CAPS [que 

atua no pavimento térreo] não é considerada parte da equipe [que atua no pavimento 

superior]... se fosse realmente uma equipe, eu ouviria o que você tá falando, mas não é”; “[A 

equipe de enfermagem] Já fez [parte da equipe]. No início fez. Mas hoje em dia não faz. Eu 

acho que é uma questão de mentalidade de muitos, pois parece que não aceitam a opinião da 

gente... Acham que às vezes tem usuários que vem pra cá e acham que [porque] a gente faz 

alguma queixa, que a gente não quer ficar com ele aqui... a maioria do tempo quem passa 

com ele somos nós”.  

Em decorrência dessas situações, aparecem nas entrevistas falas como “são poucos os 

funcionários que trabalham em equipe com a gente”; “Precisa haver mais entrosamento... 

todo mundo falar a mesma língua, entendeu? Se acontecer alguma coisa lá em cima, que 

todos fiquem sabendo, pra saber como que vai conduzir essa situação... às vezes, acontece 

alguma coisa, eles [de cima] recebem uma coisa e não passam pra gente. Eu fico sabendo de 

alguma coisa porque o outro contou, e vem distorcido”; “A nossa equipe de referência 

técnica, é uma equipe que se articula muito bem. A gente consegue interagir e discutir os 

casos, mas eu acho que alguns profissionais ainda não têm...o conhecimento do que é esse 

serviço substitutivo”. Percebi que a falta de comunicação é evidenciada como aspecto que 
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fragiliza o trabalho, as relações e a atenção no CAPS AD III. Desenvolvê-la, segundo os 

entrevistados, auxiliaria a desfragmentar aquilo que se encontra fragmentado, tornando o 

trabalho em saúde mental mais bem qualificado, viabilizando o trabalho em equipe e 

direcionando os processos de trabalho ao cuidado. 

Conforme as entrevistas se seguiram, notei que parte da equipe fala sobre uma boa 

articulação entre os diversos saberes/disciplinas que a compõe, enquanto a outra parte 

identifica que existem divergências de opinião. Diante da comunicação fragilizada, essas 

acabam provocando situações onde o profissional se vê na condição de “ter que bancar” seu 

posicionamento, quando o mesmo não é entendido e/ou concordado pelos outros: “às vezes as 

pessoas têm uma dificuldade de aceitar, de ter uma opinião. Tem aquela ideia formada, 

pronto”; “existe às vezes, muitos atritos”; “muitas vezes eu tenho que bancar algumas coisas. 

Em um determinado caso você justifica e explica pra equipe como que esse projeto 

terapêutico que você tá pensando pra pessoa, o que você quer, como você gostaria que a 

equipe ajudasse a trabalhar esse caso e tudo. E aí muitas vezes, acontecem vários 

questionamentos, até por ter visões diferentes e aí é preciso bater de frente e meio que bancar 

algumas coisas para que aconteça”; “...Acho que hoje em dia tá afastado [as pessoas]. Você 

já percebe pela logística do serviço... O pessoal de cima e pessoal de baixo. Às vezes a gente 

passa o dia todo sem ter contato com uma referência [RT]. A gente tem que ficar aqui 

embaixo, a gente fica com eles [usuários] e a gente não tem contato nenhum [com as RTs]”; 

“de vez em quando eu bato de frente, de vez em quando eu não concordo, falo e isso eu acho 

que gera um pouco de conflito”; “Às vezes a gente tem uma certa dificuldade, né... é [do 

âmbito] pessoal”. 

A forma como a instituição se mobiliza para receber pessoas aparece vinculada ao 

“acolhimento” enquanto recepção/avaliação, realizado em atendimento individual. Tal 

mobilização, pela via desse acolhimento, aparece configurado em escalas de plantão das RTs 

“escalas, né, já que é um serviço 24 horas. [De] 7 horas da manhã às 19 horas, [funciona] o 

esquema de acolhimento de porta aberta”; “a gente tem uma escala de acolhimento que eu 

acho que ajuda a organizar no sentido de que não vai sobrecarregar toda uma equipe”; 

“aquela pessoa que está no acolhimento vai acolher todos os casos novos que chegarem ou 

os casos que os RTs não estejam aqui no momento”; “muitas vezes o usuário chega pra ficar 

em leito e ele chega sozinho, a referência nem vem com ele... nem apresenta pra ele nós... E 

sendo que a maioria deles nem sabem como é a rotina do serviço... a gente precisa conversar 

com ele [usuário], abordar ele pra ver o que tá acontecendo”; Há quem considere que o 

CAPS AD está passivo e não têm se mobilizado como deveria para receber pessoas. Quanto a 
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isso, há uma fala sobre como torná-lo ativo: “Matriciamento. Matriciamento eu acho que é 

uma forma ativa do CAPS trabalhar, então ele vai dar suporte pra rede pra que certos casos 

não cheguem até o CAPS, por exemplo. E eu acho que matriciamento de certa forma... 

Estamos caminhando em passos lentos, a gente tem muito ainda pra evoluir no sentido de 

matriciar de fato a rede de saúde mental”. 

As demandas dos usuários, pelo que identifiquei, são trabalhadas a partir da escuta, 

respeitando a especificidade de cada caso: “A gente atende à demanda que o indivíduo tá 

demandando naquele momento, o que ele fala que tá sentindo, e aí a gente procura dar os 

encaminhamentos”; “a gente trabalha com o momento, o que ele [usuário] tá passando por 

aquele momento?”; “é muito particular de cada um”. Nas entrevistas aparecem que possíveis 

decisões sobre a condução de casos ficam à cargo da RT e os técnicos não participam 

diretamente do processo de avaliação das demandas: “O que passa pela gente é somente o 

usuário que vem para o tratamento mesmo, para a hospitalidade ou na permanência diária. 

Depois que a decisão é tomada [sobre a condução do caso] eles [RTs] passam as informações 

pra gente...a gente não opina... somos responsáveis pelos cuidados necessários para com os 

usuários” 

O entendimento sobre acolhimento por parte da equipe está relacionado a aspectos que 

vêm aparecendo durante o processo. Ele se manifesta associado à “porta de entrada” da 

instituição e ao vínculo: “eu acho que é a porta de entrada, é o principal fator que vai levar 

esse indivíduo a se vincular ou não ao serviço... acolhimento não significa tratamento”; “é 

tentar criar um certo vínculo com aquele usuário, com o familiar que chega... ele é um 

aspecto de tentar fazer transferência, de tentar fazer vínculo”. O acolhimento também 

aparece relacionado à disponibilidade de escuta: “escutar história, se mostrar receptivo para 

aquilo que ele está trazendo”; “é estar disponível...se você se coloca disponível ‘olha, eu tô 

aqui pra te ajudar, em todos os sentidos’ e aí é questão de você acolher mesmo, ouvir... às 

vezes a pessoa chega e nem consegue falar direito e já está sendo encaminhado, e aí onde eu 

penso que o usuário se perde muito na rede”. É, ainda, entendido por alguns membros da 

equipe enquanto recepção/avaliação no momento de chegada do usuário na instituição: “o 

acolhimento eu entendo que é o primeiro momento de um bom tratamento, da pessoa expor 

tudo aquilo que ela traz ali”; “[o acolhimento] tem essa primeira abordagem”; “acolhimento 

pra mim é primeiro o estudo clínico do caso, as condições clínicas, psíquicas também... as 

condições que o usuário chega aqui para ser atendido para determinar um tratamento pra 

ele”; “vejo quando o sujeito chega aqui pela primeira vez, então isso pra mim é 

acolhimento”; “é o primeiro momento de contato com o sujeito”. Há quem o considera mais 
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que uma possibilidade técnica: “acho que acolhimento é um atendimento, mas que você 

considera um tanto de outras coisas, não é só um aspecto técnico... é um tanto de coisa que 

você trabalha” e, pelo que entendi, é esse “tanto de coisa” que propicia o estabelecimento de 

vínculo e a permanência do usuário no serviço.  

O acolhimento aparece, inclusive, relacionado à “particularidade de cada um” e a 

aceitação do sujeito quando ele chega na instituição. Tal aceitação parece se referir à 

composição do ambiente e às posturas profissionais: “É o ambiente onde que a gente 

trabalha... tem as pessoas que estão trabalhando... é um conjunto de coisas, de coisas e de 

pessoas, né, que faz o acolhimento”. Uma vez que depende dos profissionais, torna-se 

importante que se tenha integração entre os membros da equipe para que se construam 

processos de trabalho mais articulados, que possibilitem atender aos usuários: “Eu acho que 

tem que ser uma equipe boa, bem formada, bem trabalhada, ciente do que o paciente tá 

precisando, porque se ele tá vindo aqui... Então eu acho que tem que ter uma... uma boa 

integração das pessoas que estão no serviço”.  

No seguimento do processo, identifiquei que o acolhimento é considerado por boa 

parte da equipe enquanto recepção/avaliação, sendo, por isso, restrito à atuação das RTs. Tal 

consideração faz com que quem não seja RT, tenha dúvidas a respeito: “Como nós não 

fazemos o acolhimento, eu não saberia explicar melhor pra você como é feito. O acolhimento 

é feito pela equipe de cima, então não saberia te falar ao certo de como que ele é feito”.  

Ao CAPS AD, pelos relatos, cabe o papel de acolher o sujeito que chega, pois se não o 

fizer, há a possibilidade de o usuário ser “abandonado” na rede: “...todo mundo que chegar 

tem que realmente ser acolhido, não deixar, porque se você deixa, é um abandono mesmo, na 

rede... Tanto é que a primeira coisa que eles fazem é encaminhar pra gente, encaminhar para 

o CAPS”. Nesse sentido, acolhimento no CAPS AD é também orientação, pois quando o 

sujeito chega na instituição “necessita de uma orientação”; “o acolhimento é importante para 

orientar o usuário, orientar as famílias sobre o tratamento”. Ao realizar acolhimento, o 

CAPS AD possibilita que o sujeito se reconheça em sua identidade, pois “lá fora”, muitas 

vezes, ele é considerado “tudo de ruim”, “qualquer um”, “um ladrão”, “sem vergonha”, 

“bêbado” e, em alguns casos, possa cuidar da higiene e da alimentação, bem como ser 

respeitado. 

Para que seja possível realizar tal acolhimento, os entrevistados apontam que é 

necessário “estar preparado, estar qualificado, estar bem, querer receber, querer acolher, se 

livrar dos preconceitos... se livrar um pouco do suposto saber que a gente tem faculdade”; 

“[ter] sensibilidade, calma, tranquilidade...”; “empatia”; “educação... ter a paciência para 
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lidar com o usuário”; “humanização”; “carinho”; “um local adequado”; “uma equipe bem 

articulada”; “um olhar técnico, mas não só isso... não sei que nome dar pra essa outra 

parte... sensibilidade? Sei lá”. Nem sempre os profissionais da equipe se sentem preparados 

para acolher as pessoas, embora tentem estar disponíveis para tal. O ocasional “despreparo” 

aparece relacionado à complexidade dos casos – “difícil você entender todo mundo”, à 

sobrecarga e cansaço – “me sinto um pouco cansada, sabe, eu acho que isso prejudica”, às 

questões pessoais – “não tolero... muita agitação...briga, grito, essas coisas eu não me dou 

muito não”, à função técnica – “[não se sente preparado] como técnico... a condição técnica... 

é mais prestar assistência aqui embaixo”; “não, assim, acolher assim... às vezes eu dou até 

conselho, e penso que às vezes eu tô é passando por cima dos psicólogos”. Um dos 

entrevistados coloca que uma forma de superar esses ocasionais despreparos seria acessar “um 

companheiro de trabalho, pra trocar uma ideia, pra discutir sobre caso... acho que contribui 

muito...esses encontros, essa aproximação”. 

Nesse seguimento, as dificuldades relacionadas ao processo de acolhimento apontadas 

nas entrevistas dizem respeito à: imprevisibilidade da demanda – “o acolhimento é sempre 

inusitado, sempre uma surpresa”, “é uma caixa de surpresa, cada dia chega uma demanda as 

vezes maior do que a gente tem costume”, “o difícil é o acolhimento que tá chegando mesmo, 

o primeiro atendimento, causa um certo receio... porque é novo, a gente não sabe o que que 

vai vir”; à sobrecarga no trabalho – “a equipe se sente sobrecarregada, tá cansada, e aí a 

pessoa chega e às vezes a gente já não dá aquela atenção... a gente precisa cuidar muito da 

saúde da gente enquanto profissional pra gente poder oferecer isso pro outro”; à não 

conseguir compreender a demanda – “às vezes tem pacientes que são contrários de tudo que 

eu penso, então eu tenho que fazer um esforço de acolher naquilo que ele me traz”, “um 

paciente que vem no serviço...nem porque está vindo”; à fragilidade na comunicação e 

articulação de equipe – “seria muito mais fácil eu te acolher depois que a referência já tivesse 

me passado tudo daquele usuário”, “eu vejo uma dificuldade pra isso, a equipe toda precisa 

estar bem preparada, articulada, com essa visão de que o acolhimento não é só relacionada 

ao RT, ele não parte só do RT, ele parte de toda a equipe, do motorista que vai buscar o 

usuário em casa... E aí acolher pra ele vir pro serviço, isso tudo eu acho que... Então a 

dificuldade eu acho no momento seria isso, a equipe toda ter esse entendimento sobre 

acolhimento”. E, mais uma vez, a articulação de equipe e de rede aparece como aspecto que 

facilitaria o processo de trabalho – “articulação de gente, para que esse usuário chegue. Ela 

poderia ser feita de forma diferente, para que esse acolhimento técnico fosse de uma forma 

melhor. Por exemplo: o paciente tá lá na Estratégia Saúde da Família e aí o pessoal acha 
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conveniente encaminha-lo pro CAPS. Ele vai chegar e vai ser atendido. Mas, se tivesse uma 

discussão prévia, uma ligação: ‘Ó, estou encaminhando uma paciente’, ‘estou com ele aqui, 

tô falando com ele aqui que ele vai ser recebido por você aí’, acho que isso ajudaria no 

acolhimento, da parte de sensibilidade, da parte de ser melhor realizado. Ele já iria por uma 

via de criação de vínculo”. 

O acolhimento qualifica a atenção psicossocial pois, de acordo com os entrevistados, 

“é onde que a gente vê a nossa atuação...que vê o serviço em si... que você vai perceber 

realmente se você tá exercendo a sua profissão de acordo com o propósito de serviço... ou se 

houver algo que não ficou bem ali naquele acolhimento, é porque você tá indo na contramão 

do propósito do serviço”; “é uma forma de cuidado”; “ é quando você vê a satisfação do 

paciente”; “é fundamental para criar um vínculo com esse usuário e trazer ele para o serviço 

para um tratamento”; “é a base de tudo”; “é humanizado”; “é sinônimo de respeito”; “E aí 

esse acolhimento não é só naquele primeiro momento inicial que a pessoa chega, ele tem que 

ser feito o tempo inteiro. Do ponto de vista técnico é sim aqueles primeiros momentos, mas o 

acolhimento tem que ser feito o tempo inteiro. Todas as vezes que você se depara com o 

usuário, todas as vezes que o encontra: acolhimento”. 

A sensação de estarem sendo acolhidos em suas demandas profissionais é variada: 

“sim”, “em partes”, “às vezes sim, às vezes não”, “nem sempre”, “no momento não”. A 

parcialidade deve-se às incertezas – “Será que a gente tá fazendo aquilo certo? Será que é 

isso mesmo? Será que a gente tá trabalhando corretamente?; às mudanças na constituição da 

equipe – “devido as essas situações todas que ocorreram de demissão e que iriam sair muitas 

pessoas daqui”, “isso trouxe uma dificuldade muito grande comigo em relação a equipe de 

várias coisas que aconteceram...E a partir daí eu não me senti mais acolhida...eu cogitei a 

possiblidade de sair mesmo do serviço, por ter tido essa dificuldade de lidar com esse 

processo. E isso atrapalha em tudo, essa indisposição com a equipe atrapalha em tudo”; à 

dificuldade de comunicação entre a equipe e à falta de recursos materiais essenciais – às vezes 

o que a gente fala fica como se fosse um nada, eles não ouvem o que a gente fala”, “hoje em 

dia a gente não é ouvido aqui e isso já está virando uma bola de neve... a qualidade do 

serviço tá caindo. As demandas da gente não são ouvidas, a nossa enfermagem aqui trabalha 

sem o básico”, “a gente precisa de um aparelho de pressão... Você sabe que usuário de álcool 

tem muita oscilação de pressão, costuma muito ficar hipertenso... Eu preciso de um 

glicosímetro, o usuário convulsiona demais”; à estrutura física do CAPS AD, que hoje 

contribui para a fragmentação da equipe. No antigo endereço a interação da equipe era 

diferente – “A gente conseguia fazer um conjunto mais unido... Tinham oficinas que 
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trabalhavam a referência e o técnico”, agora as oficinas ficam prejudicadas – “Muitos 

reclamam também do fato de ficarem o dia todo sem fazer nada. Você mesmo vê... É o dia 

todo sem fazer nada... traz os filmes, mas não tem mais o que se fazer. Então o CAPS se torna 

uma coisa totalmente sem interesse”.  

Há, em meio a tal conjuntura, a sensação de desmotivação relacionada a dois aspectos, 

que são a ausência de valorização profissional – “o profissional, ele...ele também ser 

acolhido, dentro da instituição, ser mais valorizado. Ser incentivado, pra ele ter mais 

motivação pra exercer sua profissão” e a possibilidade de demissão – “eu acho que isso deixa 

a gente um pouco fragilizado em relação à instituição, porque a gente vai trabalhando muito 

o momento, mas a gente não cria um projeto futuro pra instituição”. 

Sobre a percepção do acolhimento que é realizado no CAPS AD III, há alguns 

membros da equipe que o acham “satisfatório”, “muito bom” e que “cumpre o que promete”. 

Há também aqueles que acham que “há falhas” e “precisa melhorar”, justificando com os 

seguintes argumentos: “às vezes não é dada uma atenção devida lá na recepção, às vezes a 

gente passa despercebido... às vezes o atendimento é feito muito rápido”; “a equipe toda [tem 

que] ter esse entendimento de acolhimento... que o caso é do serviço, o usuário é da rede [não 

do RT]... Às vezes você vai encaminhar o paciente pra atenção básica e você encontra uma 

resistência”; “Eu acho que tá faltando aqui todo mundo falar uma linguagem só, porque isso 

não está acontecendo”; “geralmente eles falam que a gente tem que trabalhar em equipe, mas 

só que tem colega de serviço que não trabalha”; “o que falta no acolhimento é um pouco da 

estrutura física do ambiente, né, e isso também acaba atrapalhando”. Percebi que, mais uma 

vez, as fragmentações aparecem vinculadas ao que fragiliza, além da relação e comunicação, 

a atenção prestada ao usuário. 

 

Segundo movimento de bola-de-neve 

A partir das entrevistas do segundo movimento, identifiquei que dois usuários 

chegaram ao CAPS AD III por demanda espontânea, e um foi encaminhado depois de ter 

passado por um dos hospitais da cidade. Nenhum deles conhecia o serviço, apenas tinham 

ouvido falar. Vieram pela primeira vez acompanhados por familiares. 

Quando chegaram, foram atendidos por RTs, e apresentavam as seguintes demandas: 

“eu tava muito na rua, não saia da rua... ficava só na rua usando droga. [veio com o objetivo 
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de] melhorar, né42”; “eu tava naquela tremura, e parecia que a minha voz tava travada. Ela 

[RT] disse que ia me encaminhar pra Santa Casa e depois de lá eu fui pra casa. Mas só que 

eu não consegui evitar a bebida... falei pra minha irmã me levar de volta pro CAPS”; 

“Cheguei ruim, né, bêbado, mal... Me deram até banho lá embaixo e de lá eu fui pra Santa 

Casa. Fiquei internado lá uma semana e pouco. [Depois] vim pra cá. Me deram café, pão, 

comida pra eu ficar forte e aí animei. Eu gosto daqui, eu não acho nada ruim nada daqui 

não. Ajudo até lavar até os carros aí”. 

Um dos entrevistados acredita que o CAPS AD pode atender suas demandas de modo 

que “consiga parar de usar droga, que eles me ajudem... me dando uma força, né...me ajudar 

é ver se eu volto a estudar, algum esporte assim que eu possa fazer”,  outro acredita que o 

serviço ajuda por ser comunicativo “pergunta como eu tô, se eu quiser descansar eu posso 

descansar, se eu quiser assistir televisão eu posso assistir, se eu quiser fazer alguma coisa eu 

posso fazer... Quando não tem nada pra fazer, a gente assiste televisão, joga uma dama, joga 

alguma coisa. A gente sempre arruma alguma coisa pra ficar brincando um com o outro, pra 

não ficar parado” e outro pela contribuição da medicação: “ajuda e bem, com remédio. É, 

tomo os medicamentos aqui”, e queria outro tipo de ajuda “dinheiro não vai dar mesmo né, 

trabalho não vai dar. Vai? Queria que desse um trabalho”. 

Perguntei se participam do tratamento e tal participação é atribuída a “quando tem 

jogo de dama, essas coisas, eu participo... quando tem as reuniões deles... Igual uns dias pra 

trás aí teve um negócio de consciência negra, eu participei também”; “participo sempre da 

forma que me é ordenado. Tomando meus remédios, evitando de ir em bar, de sair com 

amigo, eu tô fazendo minha parte...converso com todo mundo, brinco com todo mundo, todo 

mundo já me conhece, já sabem como eu sou”; “a RT, ela me explica tudo direitinho. O 

horário de eu beber o remédio... Não pode beber o remédio e tomar bebida alcoólica assim, 

que mata, né. É isso que eu faço, eu não bebo. Só bebo remédio”; “tomando remédio pra tirar 

essa ansiedade... cumprindo com os meus deveres e vem sempre melhorando”. 

Tal participação contribui para o tratamento, pois sentem que podem “desabafar” e os 

funcionários “ajudam com muitas coisas... tratam bem...não são agressivos. Nesse momento é 

muito bom”. Sentem que suas demandas de saúde estão sendo integralmente atendidas: 

“Todas foram atendidas, foram bem atendidas, bem colocadas, foi muito bem explicado... 

Então igual ela [RT] fala, que ela tá aqui pra eu me abrir com ela, que ela tá aqui pra me 

falar o que eu tenho que fazer, como eu tenho que agir. Mas pra ela falar isso pra mim eu 

                                                           
42Os trechos/falas entre aspas e em itálico nesse tópico foram retirados das entrevistas realizadas com os usuários 

do serviço. 
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tenho que me abrir com ela”; “Eu já me sinto até forte, já. Animado. O pior é que me dá sono, 

né, porque fico parado né... Aqui é tudo parado, ficam tudo em silencio”. 

Não há nada que poderia ser diferente no processo de atendimento/tratamento, 

segundo os entrevistados: “Não [mudaria], é bom. O remédio que eu tomo é muito bom. 

Diazepam,... neodina? neosaldina eles são bom pra mim. Eles me tiram a vontade de beber, 

por isso que eu gosto”; “Na minha opinião não teria nada diferente. Vou ser sincero, não 

queria nada diferente. Tem gente que vem fazer tratamento e fica dois dias aqui e foge... Mas 

pra que? Se eu vim procurar uma ajuda pra mim, a pessoa abriu a mão, me recebeu com 

carinho, me explicou a situação... Pra que eu vou fugir daqui? Eu sou livre, o portão tá 

aberto e tudo. Mas pra que eu vou fazer isso? Se eu quero o melhor pra mim...”. 

A relação entre os usuários parece ser boa: “Me relaciono bem com eles. A gente 

conversa, bate papo, brinca”; “Ajudo eles... Quando eles estão fracos, eu ajudo eles. Eu dou 

opinião pra eles pararem de beber, já estive nessa situação. Digo pra não beber que é pior 

pra você. Eu falo com todos, até com os lá de cima. Porque aqui embaixo tem pouca gente. 

Aqui embaixo só tem uns... Três, só. Converso com eles sobre bebida também”. Ao perguntar 

se eles acreditam que a relação entre eles interfere no tratamento, constatei que entendem 

“interferência” como algo negativo: “Não, não interfere em nada. Pelo contrário, me ajuda 

muito... porque aqui a gente se abre um com o outro, então é assim que acontece”. 

A relação com a equipe também parece ser boa: “a gente brinca muito... os que tomam 

conta da gente aqui...que tavam ali embaixo comigo agorinha mesmo”; “Graças a Deus, bem. 

Converso com todos eles, eu chego aqui e eles cumprimentam a gente, perguntam como a 

gente tá, como foi a noite, como é que eu passei. Cumprimento todos. Eles se preocupam com 

a gente”. Acreditam que tal relação não interfere “negativamente” em nada o tratamento 

deles, apenas positivamente: “ela [a relação] ajuda demais. É bom. Quando elas [RTs] tão lá 

embaixo e elas vão lá, elas cumprimentam a gente, pergunta como a gente tá... isso pra mim 

faz muita diferença, porque é sinal que eles tão dando a melhor atenção que eles podem fazer 

pra gente. A atitude deles e tudo, a maneira como eles nos tratam”. 

Todos se sentem acolhidos no CAPS AD III. Quando perguntei por quem se sentem 

acolhidos, as respostas foram variadas. Um se sente acolhido pela RT, outro pelos 

profissionais que ficam no pavimento térreo, outro se sente acolhido por todos. Sobre as 

formas de acolhimento que recebem, eles descrevem “conversando com a gente, brincando... 

assim”; “conversam comigo com carinho, com atenção, perguntam se eu tô precisando de 

alguma coisa, se tá acontecendo alguma coisa, então isso aí é muito bom. A equipe todinha tá 

de parabéns, não tenho nada a reclamar dela. A equipe tá suficiente”; “me dá força pra me 
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parar de beber, pra não beber... Pra mim é melhor tomar o remédio. Eu tô tão novo pra ficar 

tomando cachaça”. Os usuários acreditam que os profissionais os acolhem porque “eles 

gostam de ajudar a gente”.  

Eles entendem acolhimento como “levarem a gente pra sair, dar um passeio com a 

gente na rua, essas coisas... levar a gente pra... fazer alguma coisa mais diferente pra fora, é 

isso”; “acolhimento é quando uma pessoa recebe a outra de braços abertos. Uma pessoa que 

interessa em ajudar você. Então essa pessoa te recolhe. Ela chega e recolhe você e conversa. 

O jeito dela conversar, a maneira. Então já mudando seu... Se ela não conversar você já vai... 

Entendeu? Ela vai falando seus problemas, contanto a sua história, o que você passou, por 

onde tudo começou, como começou... Aí chega, conversa... Então fui bem recolhido. Tô sendo 

bem recolhido, graças a Deus”; “acolhimento é a pessoa ficar acolhida no hospital, né... Não 

poder sair pra rua, pro bar beber”. Entendi que, para eles, o acolhimento está relacionado, de 

certa forma, à benevolência, possui cunho assistencialista, o que se torna ainda mais claro 

quando falam da importância desse processo. 

Eles consideram o acolhimento importante para o CAPS AD III. Tal importância está 

atrelada à orientação: “faz muito bem pra mim. Me ajuda muito. Quando chega gente nova, ou 

a pessoa que usa droga, usam bebida. Outro dia tava ali, a maior droga é a cachaça. A 

cachaça é a maior droga que tem e eu não sabia. Eu tava vendo reportagem ontem, ontem eu 

não vim pra cá, então fiquei em casa assistindo televisão e tudo, então eu olhei e me interessa 

ver uma coisa assim. O jornalista comentou que a maior droga é a cachaça. A cachaça é o 

maior problema na vida do ser humano. Então isso aí, eu vou guardar comigo. Eu que tô me 

derrubando, me acabando. Se eu tô tendo ajuda eu vou aproveitar ela. Então é assim que eu 

penso”; à distração: “ajuda a gente a distrair a cabeça um pouco” e à seguir recomendações: 

“se a pessoa tá internado e sai pro bar beber, não adianta nada. Aí tá perdendo é tempo aqui 

no CAPS. Aí não adianta nada”. 

Perguntei se eles acolhem e dois disseram que sim, acolhem a todos: eu vou falar a 

verdade pra você, [acolho] a todos. Mas a psicóloga acolhe mais. Passando o medicamento e 

tudo... Eu acho ela uma pessoa super legal”. Identifiquei que esse “acolher mais” relacionado 

à psicóloga está associado à técnica, ao jeito de fazer. Tal usuário reconhece que acolhe a 

todos, mas acolhe mais a RT, “ela me dá uma energia”. O outro usuário diz que acolhe os 

demais “dizendo pra não beber e seguir o procedimento direitinho. Tomar os medicamentos 

na hora certa”. 

Sobre a percepção do acolhimento que é feito na instituição, colocam que “Eles 

[funcionários] tratam a gente bem, conversa muito com a gente. Tem hora que joga dama 
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com a gente... Brinca muito com a gente aí, e é isso... eu tenho feito tudo o que me pedem... 

não estou ficando na rua, parei de usar drogas, escuto o que o médico e a psicóloga me diz. 

Tomo remédio... o acolhimento aqui é muito bom pra mim”; “Pra falar a verdade, tô 

totalmente feliz. Igual eu falei com ela [RT], melhorei 90% e eu quero chegar nos 100% ou 

até mais. Então eu tô batalhando pra isso. Porque chegou uma época que eu quase pedi pra 

ela pra ficar dia e noite, mas aí eu pensei melhor e quis ficar só de dia. Eu tenho essa 

ansiedade de beber, de dia. De noite eu tô em casa, converso com um, vejo jornal e durmo. Aí 

eu levanto de dia, tomo o remédio que eu tenho que tomar e chego aqui e tomo o remédio que 

eu tenho que tomar aqui, bato papo, brinco... Converso com todo mundo, eles perguntam 

como a gente tá, se a gente tá precisando de alguma coisa. As enfermeiras, as médicas... Elas 

passam e cumprimentam a gente. Eu acho muito interessante isso. Isso aí faz você esquecer o 

problema que tá acontecendo com você”; “Eu me sinto bem aqui... eu fico aqui e de tarde eu 

vou embora. Eu não durmo aqui. Eu fico em casa, não saio, fico deitado, todo meu remédio 

vendo televisão. Vou na igreja...”. 

Percebi que tanto o movimento de entrevistas com os usuários quanto a presença deles 

nos relatos durante o processo de inserção na instituição foram menores, se comparados aos 

dos membros da equipe. Tal aspecto foi notado e registrado em meus diários de campo, como 

forma de tentar entender, a partir da minha própria inserção, o que o estava provocando. 

Conforme fui vivenciando o processo, identifiquei que nos dias que estive na instituição não 

haviam muitos usuários em permanência dia, o que talvez tenha contribuído para a condição 

de pouca participação deles.  

Compreendo, pela cartografia dos registros realizados, que a burocratização de minha 

inserção e a relação que se estabeleceu para com a equipe durante o processo contribuiu para 

que eu tivesse mais contato com os profissionais. Fui percebendo um carecimento de escuta 

das demandas deles, o que se tornou cada vez mais aparente no cotidiano, conforme fui me 

inserindo. Isso me ajudou a pensar em como, mesmo sem intenção, as demandas de cuidado 

em relação à equipe colocam os profissionais como protagonistas nos processos da 

instituição, de modo que os usuários fiquem, por vezes, na condição de coadjuvantes. 

As entrevistas permitiram que tanto usuários quanto profissionais entendessem um 

pouco mais sobre a pesquisa e o trabalho que estava sendo desenvolvido. Era intenção 

continuar um pouco mais a inserção, visto o entendimento sobre o trabalho. Porém, não foi 

possível continuar, devido a alguns atravessamentos vivenciados na instituição em que 

trabalhava naquele momento, em São João Del Rei. Devido a isso, foi preciso encerrar o 

processo de inserção. 
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2.2.3. A caminhada revela as direções do caminho  

Quando foram apresentadas as ferramentas metodológicas da pesquisa, talvez tenha se 

pensado em alguma “contradição” entre elas, afinal, uma fala sobre interpretar – hermenêutica 

– e a outra – cartografia – em deixar vir. A criatividade, da qual se utilizou durante todo o 

processo, permitiu lidar com a imprevisibilidade dos rumos da pesquisa, visto que estes não 

foram pré-estabelecidos. Isso possibilitou a utilização daquilo que as ferramentas 

metodológicas oferecem de contribuição ao processo e foi pensando nisso que chegamos 

nesse ponto da pesquisa.  

Como bem foi colocado anteriormente, seguindo os pressupostos da cartografia, a 

entrada no campo se deu de modo a deixar vir, e dessa foram apreendidas informações para 

comporem o material de análise. Neste, foi possível perceber alguns indicadores, que se 

analisam no decorrer do próprio processo. Entretanto, diante das demandas de cuidado que se 

apresentam em tal processo, considera-se importante articular os indicadores ao caminho que 

fora apontado pelos próprios sujeitos do contexto, daí a contribuição da hermenêutica. Trata-

se do caminho para a comunicação, levando em consideração aspectos do cotidiano, que 

representam a possibilidade de superar as fragilidades encontradas. 

 

Traçando linhas de comunicação pela leitura do cotidiano 

Quando se fala na realidade do CAPS AD III, refere-se à sua micropolítica, que está 

relacionada a um nível de organização que, tal como fala Franco (2006), se configura nos 

modos de fazer dos sujeitos no cotidiano. Pela cartografia construída, foi possível perceber 

que a instituição apresenta uma micropolítica que se organiza a partir de ordenamentos mais 

bem marcados, expressos tanto nas atribuições dadas a cada profissional – quem acolhe, quem 

monta o PTS, quem faz companhia para os usuários, quem decide a conduta, quem fica em 

cima, quem fica embaixo, etc. – quanto nas relações que se estabelecem na equipe – pessoal 

de baixo e pessoal de cima – e entre essa e os usuários. Tais aspectos organizam o serviço de 

modo a criar uma composição hierárquica, o que torna os processos de trabalho 

procedimentos mais técnicos. 

A hierarquia de que se fala está relacionada a quem pode o quê, ou melhor, a quem, de 

fato, faz o quê. O profissional técnico opina, mas a decisão, muitas vezes, fica no âmbito das 

RTs. Não é que ele não possa participar, mas sua participação é restrita, pontual e, por vezes, 

descartada pelas RTs, tal como apareceu nos relatos produzidos pelas entrevistas e 

observações. Por mais que o técnico e/ou auxiliar opinem em relação aos processos de 
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cuidado, a decisão pelo que será feito não é tomada por ele. Ao contrário, a RT opina sobre o 

que o técnico deve ou não fazer e ele faz de acordo com os direcionamentos que são passados. 

Trata-se de um processo que se estrutura a partir de atuações solitárias, apesar de estas 

integram um contexto transdisciplinar e, por isso, coletivo. 

Uma vez que se tem relações hierarquizadas, a comunicação segue o mesmo 

direcionamento, se tornando também hierarquizada. O modo como a instituição se organiza 

faz com que se possibilite uma comunicação ruidosa. Isto é, a própria estrutura física do 

CAPS AD III faz com que não se pense em comunicação, visto que são dois prédios – 

pavimentos – com entradas independentes. Consequentemente, isso provoca a fragmentação 

da equipe em duas – de baixo e de cima –  que, pelo que se percebeu nos relatos, atuam 

desarticuladamente. 

Com a comunicação fragilizada, operações que normatizam as ações no cotidiano, 

chamadas por Certeau (2014) de estratégias, se tornam necessárias para garantir que todos 

cumpram com o que é imposto. Estas ações nada mais foram do que táticas (Certeau, 2014) 

que, ao serem utilizadas e produzirem processos mais ordenados, se tornaram estratégias. O 

esquema de atendimentos na modalidade “retorno”, por exemplo, foi uma tática que, a partir 

do momento que organizou os atendimentos, se transformou em estratégia.  

De acordo com o autor, quando o trabalho é organizado pela via de estratégias, cria-se 

um controle que suprime a possibilidade das táticas. Uma vez que estas são operações que 

utilizam do espaço para manobrar e remodelar, constituindo modos dinâmicos de realizar o 

trabalho no cotidiano, pode-se dizer que na relação com as estratégias, o CAPS AD III tem 

produzido processos de trabalho pré-programados, como forma de tentar manter uma ordem, 

que é, a todo instante, ameaçada pela fragilidade na comunicação. Quando isso acontece, 

segundo Certeau (2014), torna-se necessário repensar tais processos, o que vai provocar 

impacto no cotidiano institucional. 

A pré-programação do trabalho, que torna seus processos mais técnicos, segrega e 

normatiza, o que deixa muito bem marcado “o usuário que segue a recomendação” e “o 

usuário que não segue a recomendação”. Os encontros entre equipe-usuários são marcados, tal 

como se viu nos relatos, por certas estruturas de ordem, próprias do cotidiano institucional. 

Aos olhos dos usuários, o cuidado aparece vinculados à ideia de benevolência e, nesse 

sentido, assistencialista. Pode-se dizer que a interferência, entendida como aspecto negativo 

pelos usuários, é assim compreendida também pelos profissionais, visto que os ordenamentos 

criados no CAPS AD suprimem a possibilidade de interferir, o que provoca certa rigidez e 

submissão nas relações e processos de trabalho. 
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Apesar da ordem, foram relatadas inseguranças relacionadas à imprevisibilidade das 

situações e demandas, própria da produção do cuidado, o que mostra a impossibilidade de 

controlar o incerto, mesmo que se tente. Nessa perspectiva, ao se submeter à ordenamentos 

rígidos, a instituição se direciona à contramão do cuidado. Porém, as inseguranças impedem a 

concretização do descuidado, de modo que se mantém em algum ponto entre um e outro. 

Assim, criar outras maneiras de fazer no cotidiano se faz necessário. Para isso, é 

preciso criar espaços, a partir das identificações que os sujeitos estabelecem com o lugar. Tais 

identificações surgem pelo transitar na instituição. Enquanto construção física, o CAPS AD 

III é, de acordo com Certeau (2014) um lugar43, que só se torna espaço44 a partir da 

apropriação pelos sujeitos. O modo como se apropria do lugar e faz dele espaço permite uma 

relação de identificação. Esta, possibilita que os sujeitos utilizem dos ordenamentos, cada qual 

à sua própria maneira, o que está relacionado às táticas de que se fala. 

Durante o processo de inserção, fora percebido que os modos de transitar pelo CAPS 

AD III refletem seus modos – normatizados – de fazer. Isso fica evidenciando quando, em 

certos momentos, ao caminhar pela instituição e acessar o pavimento térreo, senti um 

estranhamento que, a princípio, não compreendi. Conforme continuei me movimentando pela 

instituição – me apropriando do lugar e o tornando espaço – fui percebendo algumas 

fragmentações que acabaram aparecendo enquanto enunciados/falas dos sujeitos que integram 

esse contexto. O acesso ao pavimento térreo, tido como espaço de profissionais técnicos e 

usuários, fazia com que eu, enquanto pesquisadora-psicológa, sentisse que estava no lugar 

errado, tal como no primeiro dia – “não é aqui, é lá em cima”. Certeau (2014) explica essa 

relação quando associa o ato de caminhar à uma enunciação do pedestre. A forma como se 

apropria da topografia comunica algo e, no caso do CAPS AD III, comunicou suas 

fragmentações. Isso vai ao encontro da associação entre Certeau (2014), Guerrero et. al. 

(2013) e Teixeira (2008) ao apontarem que os modos de fazer influenciam os modos de falar, 

                                                           
43“Um lugar é a ordem (seja qual for) segundo a qual se distribuem elementos nas relações de coexistência. Aí se 

acha portanto excluída a possibilidade, para duas coisas, de ocuparem o mesmo lugar. Aí impera a lei do 

“próprio”: os elementos considerados se acham uns ao lado dos outros, cada um situado num lugar “próprio” e 

distinto que define. Um lugar é portanto uma configuração instantânea de posições. Implica uma indicação de 

estabilidade” (Certeau, 2014, p. 184). 
44“Existe espaço sempre que se tomam em conta vetores de direção, qualidades de velocidade e variável tempo. 

O espaço é um cruzamento de móveis. É de certo modo animado pelo conjunto dos movimentos que aí se 

desdobram. Espaço é o efeito produzido pelas operações que o orientam, o circunstanciam, o temporalizam e o 

levam a funcionar em unidade polivalente de programas conflituais ou de proximidade contratuais. O espaço 

estaria para o lugar como a palavra quando falada, isto é, quando é percebida na ambiguidade de uma efetuação, 

mudada em um termo que depende de múltiplas convenções, colocadas como ato de um presente (ou de um 

tempo), e modificado pelas transformações devidas a proximidades sucessivas. Diversamente do lugar, não tem 

portanto nem a univocidade nem a estabilidade de um “próprio”. Em suma, o espaço é um lugar praticado” 

(Certeau, 2014, p. 184). 
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tendo em vista que ambos constituem o cotidiano institucional. Nesse sentido, o saber 

produzido no CAPS AD III – que perpassa entre instituído e instituinte, estratégia e tática – 

reflete o modo como os profissionais e usuários se vinculam à instituição e isso se manifesta 

em seus discursos.  

Enquanto perpassamos pelo processo de inserção, nos relatos aparece a 

impossibilidade – construída – de se mudar os modos de fazer – vinculada à sobrecarga, 

cobranças para obterem resultados, inseguranças, discordâncias de manejo/postura – ao 

mesmo tempo que se indica um novo modo de fazer – matriciamento – como meio de 

fortalecer os aspectos que estão fragilizados nos processos de trabalho e atenção. Levando em 

consideração tal indicação, a ideia de matriciamento ajuda a analisar aspectos do cotidiano 

institucional. 

Campos (1999) explica que maneiras “verticais” de fazer, em que cada profissional 

atua separadamente, de modo que se cria uma condução formada pela somatória de 

procedimentos realizados “um ao lado do outro”, não garante a qualidade do todo. Essa forma 

solitária de trabalhar em grupo não estimula a troca de opinião entre os profissionais e as 

diversas disciplinas que operam, produzindo fragmentação e dificultando o trabalho e as 

relações transdisciplinares. O autor sugere maneiras de fazer horizontais, que favorecem 

trocas e articulações.  

Está claro que mudanças não ocorrem da noite para o dia, tratar-se-ia de 

instituir-se processos facilitadores para a formação de uma outra 

subjetividade profissional, centrada na abertura para o diálogo e na 

capacidade de assumir compromissos com a saúde dos usuários (Campos, 

1999, p. 400). 

 

Esses novos modos de fazer horizontais constituem o matriciamento que já fora 

indicado nas entrevistas e que Campos e Domitti (2007) descrevem como “arranjos 

organizacionais e uma metodologia para a gestão do trabalho em saúde, objetivando ampliar 

as possibilidades de realizar-se clínica ampliada e integração dialógica entre distintas 

especialidades e profissões” (p. 400). Do ponto de vista do material produzido, a 

hierarquização dos processos de trabalho no CAPS AD III nos informa que a rede de saúde de 

Barbacena também está hierarquizada, pois falam da dificuldade encontrada nas tentativas de 

articulação com outros dispositivos. Diante disso, criam-se fluxos de relações verticais, onde 

os esquemas de contra-referências acontecem de modo que, com informes escritos e/ou por 

telefone, transferem, ao invés de compartilharem, as responsabilidades pela condução dos 

casos, de um dispositivo para outro. A comunicação entre esses dispositivos é frágil, 

fragmentada, tal como acontece no cotidiano do CAPS AD III. 
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De acordo com Campos e Domitti (2007), o nome “matricial” sugere uma relação 

horizontal entre os profissionais de referência e especialistas. Para tanto, a base do 

matriciamento é a comunicação, a fim de se criar linhas de transversalidade em que a relação 

entre referência e especialista seja dialógica, não autoritária. Assim, o papel de cada um, em 

cada parte do processo, fica claro. 

Conforme identificado, o CAPS AD III se encontra organizado de maneira 

hierárquica, logo, a comunicação no interior da instituição está frágil. Se a comunicação 

interna está frágil, as chances de conseguirem se comunicar externa e efetivamente com 

outros dispositivos são menores. Isso quer dizer que não dá para fazer matriciamento com 

hierarquia, logo, ele é anti-hierárquico.  

Levando em consideração o que Campos (1999) e Campos e Domitti (2007) colocam, 

o matriciamento possibilita suporte técnico-pedagógico, que consiste na relação em que 

especialistas, que possuem conhecimento mais específico sobre um determinado assunto, vão 

discutir e orientar as referências, de modo que um aprenda com o outro. Tal movimento pode 

ser identificado, por exemplo, entre o CAPS AD III e a ESF, por exemplo. Os “especialistas” 

do CAPS AD III vão discutir e orientar as “referências” da ESF e juntos aprendem um para 

com o outro, e o aprendizado norteia as relações nas equipes. Nesse sentido, estabelece-se um 

fluxo de comunicação interno e externo entre as equipes – de referência e especializada. 

Melhorando a comunicação, a atenção e atendimento aos usuários também se qualifica, visto 

a construção de saberes em rede, o que caracteriza o aspecto assistencial do matriciamento. 

Uma vez que se tem a comunicação e atenção melhoradas, consequentemente a gestão fica 

menos protocolar, ou seja, menos hierarquizada e mais democrática. Nessa perspectiva, 

percebe-se que o fortalecimento da comunicação favorece tanto a assistência continuada – 

longitudinal – quanto a troca de saberes, bem como possibilita a mudança nos modos de gerir 

a instituição. Para que isso seja possível, as mudanças precisam começar cotidianamente, 

“golpe por golpe, lance por lance” (Certeau, 2014, p. 94-95). 

 

Acolhimento: comunicação do cuidado no cotidiano 

Como referido anteriormente, os processos de trabalho no CAPS AD III estão 

organizados de modo ordenado, criando uma normatização do trabalho e da própria atuação. 

É nesse sentido que o acolhimento, por vezes, é descrito de modo técnico e se apresenta 

enquanto “espaço de orientações marcadas pela ordem”. Em alguns trechos das entrevistas, é 

possível perceber isso quando se referem ao acolhimento enquanto “função das RTs”, “fazer 
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tudo que pedem”, “primeiro momento de um tratamento”, “não é tratamento”, “não beber e 

seguir os procedimentos direitinho”, “tomar os medicamentos na hora certa”, “primeiro 

estudo clínico do caso”, “não sair pra rua, pro bar”. Tais seguimentos dão a entender que há 

condições, pessoas e momentos específicos para realizá-lo ou não. No caso dos usuários, 

entende-se, pela organização do processo que fora relatada, que aquele que “segue a 

recomendação” é acolhido, enquanto aquele que “não segue a recomendação” não o é. 

Constitui-se, nesse sentido, em aspecto técnico que provoca segregação nas relações e na 

própria atuação, o que contradiz o acolhimento. 

Isso não quer dizer que o processo de acolhimento seja só isso no CAPS AD III, como 

não o é. Ao mesmo tempo em que se referem ao processo dessas formas, também se referem a 

ele como “dar um passeio”, “estar disponível para escutar”, “conhecer a história do sujeito”, 

“conjunto de coisas e pessoas”, “tratar bem”, “não é só um aspecto técnico, é um tanto de 

coisa”, “orientação”, “conversar com carinho”, “é quando a pessoa recebe a outra de braços 

abertos”, “encontro com o usuário” e tantos outros. 

Nessas denominações, percebe-se que há algo sendo comunicado pelo processo de 

acolhimento, que faz dele aquilo que ele mesmo comunica, afinal, os modos de falar estão 

relacionados aos modos de fazer. Só que, conforme se sabe, a comunicação nesse contexto 

está fragilizada, o que faz com que a comunicação sobre acolhimento e o entendimento do 

conceito/prática também estejam. Se a comunicação/entendimento sobre o processo está 

fragilizada, os modos de acolher, consequentemente, também estão. 

Nesse sentido, ora o acolhimento é técnico, ora é mais que isso, ora não é isso nem 

aquilo. Esse tecnicismo denuncia a ausência de um reestruturação produtiva e transição 

tecnológica da saúde (Merhy & Franco, 2009). Não há protagonismo dos sujeitos de forma a 

direcionar os modos de agir e fazer na instituição aos interesses deles, o que evidencia a não-

configuração de um perfil de cuidado, ou seja, um direcionamento de como produzi-lo. A 

inversão do núcleo tecnológico não se efetiva, visto que as tecnologias leves aparecem em um 

não-protagonismo, o que impede o encontro entre pares e a constituição do espaço intercessor 

(Merhy, 1998).  

O acolhimento no CAPS AD III está organizado no âmbito das estratégias (Certeau, 

2014), comunica uma imposição – ao profissional e ao usuário. Ao mesmo tempo, está 

relacionado a muitas coisas, não se sabe exatamente o que ele é, como se faz e quem o faz, há 

incertezas relacionadas a ele e não há um consenso quanto a isso. Tal configuração representa 

o desafio do processo, que está relacionado ao acolhimento enquanto conceito de caráter 

operativo (Minayo, 2015). Sua identificação, configuração e entendimento aparecem 
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vinculadas à dimensão técnica e provoca confusão entre a “atribuição” – tecnologia dura e o 

“encontro” – tecnologia leve. A incerteza entre uma coisa e outra no CAPS AD III talvez 

possibilite a caracterização do acolhimento enquanto tecnologia leve-dura (Merhy, 1998). 

São muitas línguas falando desarticuladamente. São muitos modos desarticulados – e 

solitários – de acolher. A fala “a dificuldade eu acho no momento seria isso, a equipe toda ter 

esse [mesmo] entendimento sobre acolhimento” expressa a fragilidade da comunicação e, por 

conseguinte, desse processo de trabalho. Assim como a comunicação, torna-se necessário 

fortalecer o acolhimento. Fortalecendo um, se fortalece o outro. Fortalecendo ambos, alcança-

se a produção – mais efetiva – do cuidado, pois a tentativa de operacionalização da 

reestruturação produtiva e da transição tecnológica, de que fala Merhy e Franco (2009), torna-

se possível. 

Como, a partir do processo de inserção, se abriu um espaço de fala para a equipe e os 

usuários do CAPS AD III, procurou-se, aqui, provocar a articulação entre eles, por meio dos 

seus discursos, de forma tática e astuciosa. A partir dessa tentativa, caminhos se formam e 

possibilitam essa reflexão sobre os modos de fazer cotidianos, dentre os quais está o 

acolhimento. “A astúcia é possível ao fraco, e muitas vezes, apenas ela, como último recurso: 

Quanto mais fracas as forças submetidas à direção estratégica, tanto mais esta estará sujeito à 

astúcia. Em outras palavras: tanto mais se torna tática” (Certeau, 2014, p. 95). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Três coisas que precisam ser levadas em consideração nesse processo é que ele 1) não 

aconteceu em qualquer CAPS, foi no CAPS AD de Barbacena-MG, 2) em um momento 

muito específico, onde mudanças na composição da equipe estavam ocorrendo e 3) em um 

contexto de crise no sistema sócio-político nacional, em que uma série de retrocessos na 

atenção à saúde e na Política Nacional de Saúde Mental vêm desenhando o desmonte do SUS. 

Essas especificidades caracterizaram a pesquisa enquanto estudo de caso. Apesar disso, diante 

da relação micro/macropolítica, é possível que os aspectos identificados na análise sejam 

também realidade em outros serviços do país. Isso acontece devido ao papel do CAPS, 

enquanto dispositivo, de atuar como regulador e organizador da rede de atenção à saúde, isto 

é, é sua função “fazer rede” e matriciar.  

Tal como se observou no CAPS AD III durante a pesquisa, a burocratização aparece 

diante da ausência de uma rede estruturada e tal ausência sustenta uma composição 

hierárquica do acolhimento na instituição. Sendo o CAPS um dispositivo do SUS, é válido 

ressaltar que este tem como princípio organizativo a hierarquização, que prevê investimento 

em todos os níveis de complexidade. Nesse sentido, o modo como se organizam os processos 

de trabalho no CAPS AD III (micropolítica) é consequência do reflexo da hierarquização do 

SUS (macropolítica), o que nos leva à uma reflexão mais abrangente sobre a temática do 

acolhimento, visto a relação micro/macro. 

Uma vez que se coloca que a produção mais efetiva do cuidado pela via do 

acolhimento no CAPS AD III depende da desburocratização e da desierarquização como 

modo de protagonizar os sujeitos, invertendo o núcleo tecnológico a favor da priorização das 

tecnologias leves, entende-se que a hierarquização – micro e macropolítica – pode ser um 

princípio que reflete desfavoravelmente a esse movimento, formando desafios a mais para a 

atuação e atenção em saúde nesse contexto. 

Tais desafios se manifestam cotidianamente no CAPS AD III, indo muito além da 

dificuldade de articulação de rede e matriciamento, desencadeados pelo volume de demandas 

que a instituição tenta acolher – e não consegue – e o modo como isso se torna uma cobrança 

incapaz de ser cumprida pelos profissionais, visto que não há condições que os possibilitem 

fazê-lo. Pois, a região de saúde de Barbacena é muito grande, de forma que, sem articulação 

de rede, os profissionais do CAPS AD III não devem ser responsabilizados pelo que não 

conseguem fazer. Isso, porém, acaba acontecendo, configurando-se um processo de 
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desacolhimento do profissional e, consequentemente, evidenciando uma demanda de cuidado 

deles, que se amplia quando são anunciadas as alterações na composição da equipe. 

A fragilidade do cenário micropolítico do CAPS AD III durante o processo da 

pesquisa, encontra concomitância e decorrência com o cenário macropolítico, que está em 

crise em diversos campos, dentre eles, a Saúde Pública e, consequentemente, o SUS. A crise 

no campo dá seus primeiros indícios em 2015, com a aprovação da Emenda Constitucional n° 

86, que retira recursos de financiamento do SUS, a partir de uma aplicação mínima em Ações 

e Serviços Públicos de Saúde. Em 2016, após o processo de Impeachment de Dilma Rousseff, 

foi aprovada a Emenda Constitucional n° 95, que congela por 20 anos os gastos com saúde e 

educação. Em 2017, mudanças na Política Nacional de Atenção Básica foram aprovadas, as 

quais revogam a prioridade do modelo assistencial da Estratégia Saúde da Família e o 

esvaziamento do ofício dos Agentes Comunitários de Saúde e de Endemias.  

No mesmo ano, são aprovadas, sem participação social, mudanças substanciais na 

Política Nacional de Saúde Mental (PNSM) a partir da Resolução n° 32, que apresenta 

diretrizes para o “Fortalecimento da RAPS” sob uma ótica contrária ao movimento 

Antimanicomial, visto que corrobora com o tratamento na perspectiva da internação em 

“hospitais especializados” e “hospitais gerais”, com incentivo ao aumento de leitos que serão 

financiados caso mantenham 80% de ocupação. Prevê ainda o retorno dos ambulatórios 

especializados e ampliação de Comunidades Terapêuticas credenciadas, sendo investidos a 

maior parte dos recursos nestes “serviços” (R$240 milhões/ano contra R$31.752.720,92/ano 

para expansão de rede e serviços territoriais/comunitários), que passam a “integrar” a RAPS. 

Diante dessas mudanças, percebe-se que a PNSM propõe o “fortalecimento da RAPS” a partir 

de modelos manicomializadores, tais como os hospitais psiquiátricos, as comunidades 

terapêuticas e os hospitais-gerais, representando forte ameaça ao processo e progresso da 

Reforma Psiquiátrica, da Luta Antimanicomial e do SUS. 

As transformações nas políticas públicas evidenciam uma série de retrocessos no 

campo da saúde e as fragilidades identificadas no CAPS AD III nos comunicam o reflexo 

desses retrocessos que têm afetado a qualidade da atenção e a produção de cuidado de 

profissionais e usuários. Percebemos que o desmonte procura se fortalecer nas “fragilidades” 

encontradas nas Ações e Serviços de Saúde, mediante a exclusão da participação social e o 

silenciamento de nossas vozes.  

Nessa perspectiva, mediante a reflexão realizada sobre o processo de acolhimento, 

junto às vivências enquanto pesquisadora-psicóloga, à essa altura ex-integrante de CAPS AD 

por não se submeter às tentativas de silenciamento, propõe-se seguir criando possibilidades de 
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promover diálogos que nos direcionem, sobretudo, para o refortalecimento e reestruturação do 

SUS e da Atenção Psicossocial. Toda essa “escuridão” que vem dominando o atual cenário 

sócio-político brasileiro é motivo – mais do que suficiente – para seguirmos resistindo, sem 

temer, pela Reforma Psiquiátrica, pois verás que um militante teu não foge à luta – sempre e 

fortemente Antimanicomial. 
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Apêndice 1 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA – EQUIPE PROFISSIONAL 

 

2. Fale um pouco da sua trajetória profissional até o momento de inserção na instituição. 

3. Você se sentia preparado(a) para atuar em uma instituição de saúde mental? 

4. Como compreende a modalidade assistencial CAPS? 

5. Como você qualifica o trabalho em saúde mental? 

6. Como você qualifica o trabalho em equipe nessa instituição? 

7. Consegue se relacionar e desenvolver articulação com as outras disciplinas que 

compõem a equipe? 

8. Como a instituição se mobiliza para receber pessoas? 

9. Como a instituição trabalha as demandas dos sujeitos atendidos? 

10. Qual o seu entendimento sobre acolhimento? 

11. Para você, qual a importância do acolhimento nessa instituição? 

12. O que você acha necessário para acolher pessoas? 

13. Você se sente preparado(a) para acolher pessoas? 

14. Aponte, se houver, dificuldades relacionadas ao processo de acolhimento. 

15. Em que sentido acredita que o acolhimento representa possibilidade de 

qualificar a atenção psicossocial prestada pela instituição? 

16. Você se sente acolhido(a) em as suas demandas profissionais? 
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Apêndice 2 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA – USUÁRIOS DO SERVIÇO 
 

17. Como foi seu encaminhamento até esta instituição? Passou por algum outro serviço de 

saúde anteriormente? 

18. Já conhecia o CAPS AD III ou já havia ouvido falar sobre ele? 

19. Descreva o momento de sua chegada a esta instituição. 

20. Como você acredita que uma instituição como o CAPS AD pode atender a sua(s) 

demanda(s) de saúde? De que forma acha que ela pode fazê-lo? 

21. Você participa do seu processo de atendimento/tratamento? Como? 

22. Você acha que a sua participação contribui/pode contribuir para o atendimento 

de sua(s) demanda(s)? 

23. Há alguma demanda que você sinta que não é atendida como gostaria? Por que acha 

que isso acontece? 

24. Aponte, se houver, aspectos de seu processo de atendimento/tratamento que poderiam 

ser diferentes, na sua opinião. 

25. Como é sua relação com os demais usuários da instituição? –Acha que essa 

relação interfere/contribui de alguma forma em seu processo 

atendimento/tratamento? 

26. Como é sua relação com a equipe de profissionais que trabalham na instituição? –

Acha que essa relação interfere/contribui de alguma forma em seu processo de 

atendimento/tratamento? 

27. Você se sente acolhido no CAPS AD III? (Por quem, de que forma e por quê?) 

28. Descreva o que é acolhimento para você. 

29. Você acha que acolhimento é importante para essa instituição? Por quê? 

Você acolhe? (A quem, de que forma e por quê?)  
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Anexo 1 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Você está sendo convidado a participar como voluntário do estudo “O Acolhimento 

enquanto desafio e possibilidade na Prática Psicossocial em Saúde Mental”. Os avanços nesta 

área ocorrem através de estudos como este, por isso a sua participação é importante. O objetivo 

deste estudo é verificar como se dá a prática do acolhimento enquanto processo de trabalho e 

atenção no cotidiano de uma instituição pública de saúde mental e, caso você participe, será 

necessário participar de entrevistas, que terão seus áudios gravados, e possibilitar que a 

pesquisadora realize observações participante do contexto institucional. 
 

Não há intenção de que a pesquisa implique quaisquer riscos e/ou desconfortos. 

Porém, caso sinta algum incômodo em compartilhar informações e/ou responder perguntas 

e/ou ser observado em seu contexto de trabalho, em qualquer momento, você não precisará 

responder/participar dos procedimentos, podendo solicitar a interrupção dos mesmos à 

pesquisadora. Esta atuará com a intenção de providenciar o encerramento da ação que induzir 

ao desconforto sem questionamento, buscando, assim, promover condição de conforto e bem-

estar. 

É importante ressaltar que não serão realizados quaisquer tipos de avaliação sobre o 

seu trabalho. O foco do estudo são os discursos, as relações e percepções acerca do processo de 

acolhimento. As informações relatadas/observadas durante os procedimentos de produção de 

dados não permitirão sua identificação por outras pessoas, pois você será identificado com um 

número. Com isso, pretende-se evitar quaisquer riscos ou benefícios individuais resultantes de 

sua participação. Os benefícios esperados são de âmbito institucional, pois a pesquisa poderá 

oferecer diagnóstico do processo de acolhimento da instituição, podendo promover a 

qualificação e melhoramento do mesmo, o que está estreitamente relacionado à qualidade da 

atenção oferecida ao usuário e à organização dos processos de trabalho dos profissionais que 

compõem a equipe do serviço. 

Você poderá ter todas as informações que quiser e poderá não participar da pesquisa 

ou retirar seu consentimento a qualquer momento, sem prejuízo no seu atendimento. Pela sua 

participação no estudo, você não receberá qualquer valor em dinheiro, mas terá a garantia de 

que todas as despesas necessárias para a realização da pesquisa não serão de sua 

responsabilidade. 



120 
 

Em caso de dúvida em relação a este documento, você pode entrar em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos do Campus Centro Oeste Dona 

Lindu da Universidade Federal de São João Del Rei, CEPES/CCO (Av. Sebastião Gonçalves 

Coelho, n° 400, Bairro Chanadour. CEP: 35501-296 Divinópolis/MG) – 

cepes_cco@ufsj.edu.br / (37) 3221-1580 e/ou com a pesquisadora responsável Cecylia Moreira 

da Silva – cecyliamoreiras@gmail.com / (32) 98407-2664. Caso o assine, receberá uma via 

deste termo, devidamente assinada por você e a pesquisadora, com as páginas rubricadas. 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE, APÓS ESCLARECIMENTO 

 

Eu, ,  li  
 

e/ou ouvi o esclarecimento acima e compreendi para que serve o estudo e qual procedimento a 

que serei submetido. A explicação que recebi esclarece os riscos e benefícios do estudo. Eu 

entendi que sou livre para interromper minha participação a qualquer momento, sem justificar 

minha decisão e que isso não afetará meu tratamento. Sei que meu nome não será divulgado, 

que não terei despesas e não receberei dinheiro por participar do estudo. Eu concordo em 

participar do estudo. 

 

 

Barbacena,___ de  de 2017.  

 

 

 

Assinatura do voluntário Documento de identidade 
 

 

 

 

 

Assinatura da pesquisadora responsável 
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