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Resumo
FARIAS, Izamir Duarte de. Dádivas, afetos e trocas sociais no cotidiano de
sujeitos permeados por vivências psicossociais em Pelotas – RS. 273 p. Tese
(Doutorado em Ciências) - Programa de Pós-Graduação da Faculdade de
Enfermagem da Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2017.
A presente tese é resultado do estudo realizado à partir do cotidiano de sujeitos
permeados por vivências psicossociais na cidade de Pelotas – RS. Trata-se de uma
pesquisa qualitativa com dados coletados à partir da observação participante e
entrevista semiestruturada, com abordagem etnográfica, realizados entre setembro
de 2016 e maio de 2017. Seu objetivo geral é compreender as trocas sociais
presentes no cotidiano de pessoas que frequentaram oficinas em um Centro de
Atenção Psicossocial II no processo de reorganização (ressignificação) de suas
vidas. A análise dos dados foi realizada à luz do ensaio sobre a dádiva proposto por
Marcel Mauss e a Teoria Interpretativa da Cultura de Clifford Geertz. Contou-se com
cinco sujeitos participantes que mantém vinculo com a Associação de Usuários de
Serviços de Saúde Mental de Pelotas, os quais foram selecionados pelo método
bola de neve. Respeitaram-se todos os princípios éticos orientados pela Resolução
nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. Foram apresentados os seguintes
pressupostos para este estudo: As oficinas se constituem como ferramenta para o
processo de construção e/ou reconstrução de interações saudáveis entre usuários
do CAPS e seus familiares bem como com a sociedade, sendo uma estratégia
necessária para projetar uma melhor qualidade de vida para as pessoas quando não
mais estiverem na condição de usuários; Após passarem pelo CAPS, as pessoas
incorporam em suas vidas saberes, práticas, trocas e significados que foram
terapêuticos quando vivenciados nas oficinas, as quais são rememoradas como
importantes; Há uma ressignificação na vida das pessoas quando deixam de ser
usuários do CAPS, de maneira que seu círculo de amizades e seus valores são
reconstruídos a partir do sofrimento psíquico e das suas experiências com o modo
psicossocial de cuidado. Os resultados comprovam os pressupostos apresentados,
apontando para a importância de trocas sociais, amizades e afetos na vida dos
sujeitos. Estas relações estão permeadas por significados e sentimentos atribuídos
pelos sujeitos, mostrando-se fundamentais para seu fortalecimento individual e
coletivo, manifestando-se por intermédio de ações cotidianas nos Universos
Subjetivos Plurais. As amizades e as trocas sociais constituem-se como o principal
mecanismo para o fortalecimento pessoal, revelando superações, afetos e
consciência de responsabilidade e cidadania, bem como alteridade e sensibilidade
diante do outro. Tais elementos desvelados durante o acompanhamento dos sujeitos
e dos seus universos relacionais mostram-se fundamentais para a manutenção da
reabilitação psicossocial. Emerge a tese de que a pessoa, uma vez envolvida pelo
modo psicossocial de cuidado, pode ressignificar sua vida e suas relações
interpessoais, havendo, consequentemente a ampliação do seu universo relacional.
A valorização do outro e o sentimento de alteridade passam a fazer parte do seu
cotidiano, movendo-a a valorização das amizades e prática de trocas sociais –
dando, recebendo e retribuindo – fortalecendo-se como sujeito, podendo tornar-se
cuidador a partir da sua expertise por experiência. O Centro de Atenção Psicossocial
e as oficinas são apresentados como marco transformador nas vidas, de modo que
aprendizados e ressignificações ocorrem a partir da passagem por este serviço e
mantém-se como processo autogestionado articulados por Universos Subjetivos

Plurais pelos Universos Subjetivos Singulares. Curatelas, preconceitos e estigmas
são apresentados como aspectos limitadores da autonomia, cujas ocorrências se
dão de modo velado nas famílias como forma de cuidado e proteção, muito embora,
outros modos de autonomia e empoderamento se constituem e mantém a partir do
fortalecimento proporcionado pelos Universos Subjetivos Plurais.

Palavras chave: Relações Interpessoais; Trocas Sociais; Cotidiano; Etnografia;
Modo Psicossocial.

Abstract
FARIAS, Izamir Duarte de. Donations, affections and social exchanges in the
daily life of subjects permeated by psychosocial experiences in Pelotas - RS.
Thesis (Doctorate in Sciences) - Postgraduate Program of the Nursing Faculty of the
Federal University of Pelotas, Pelotas, 2017.

The present thesis is the result of the study carried out from the daily life of subjects
permeated by psychosocial experiences in the city of Pelotas - RS. This is a
qualitative research with data collected from the participant observation and semistructured interview, with ethnographic approach, carried out between September
2016 and May 2017. Its general objective is to understand the social exchanges
present in the daily life of people who attended workshops in a Psychosocial Care
Center II in the process of reorganization (resignification) of their lives. Data analysis
was carried out in the light of the essay on the donation proposed by Marcel Mauss
and Clifford Geertz's Interpretative Theory of Culture. There were five participants
who had a link with the Association of Pelotas Mental Health Services Users, who
were selected by the snowball method. All the ethical principles guided by Resolution
No. 466/2012 of the National Health Council were respected. The following
assumptions were made for this study: The workshops constitute a tool for the
construction and / or reconstruction of healthy interactions among users of the CAPS
and their families as well as with society, being a strategy necessary to design a
better quality of life for people when they are no longer in the condition of users; After
passing through the CAPS, people incorporate into their lives knowledge, practices,
exchanges and meanings that were therapeutic when lived in the workshops, which
are remembered as important; There is a re-signification in people's lives when they
cease to be CAPS users, so that their circle of friends and their values are rebuilt
from psychic suffering and their experiences with the psychosocial mode of care. The
results confirm the assumptions presented, pointing to the importance of social
exchanges, friendships and affections in the subjects' lives. These relationships are
permeated by meanings and feelings attributed by the subjects, proving to be
fundamental for their individual and collective strengthening, manifesting themselves
through daily actions in the Plural Subjective Universes. Friendships and social
exchanges constitute the main mechanism for personal strengthening, revealing
surpasses, affections and awareness of responsibility and citizenship, as well as
otherness and sensitivity before the other. Such elements revealed during the followup of subjects and their relational universes are fundamental for the maintenance of
psychosocial rehabilitation. The thesis emerges that the person, once involved in the
psychosocial way of care, can re-signify his life and his interpersonal relationships,
and consequently the expansion of his relational universe. The valorization of the
other and the feeling of otherness become part of their daily life, moving it to the
appreciation of friendships and the practice of social exchanges - giving, receiving
and giving back - strengthening as a subject, being able to become caretaker from
the experience. The Center for Psychosocial Attention and workshops are presented
as transformative milestone in lives, so that learning and re-signification occur from
the passage through this service and remains as a self-managed process articulated
by Plural Subjective Universes by the Singular Subjective Universes. “Curatelas”,
prejudices and stigmas are presented as limiting aspects of autonomy, whose
occurrences occur veiled in families as a form of care and protection, although other

modes of autonomy and empowerment are constituted and maintained by the
strengthening provided by the Subjective Universes Plurals.

Keywords: Interpersonal Relations;
Psychosocial and Affected.
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Resumen
FARIAS, Izamir Duarte de. Donaciones, afectos e intercambios sociales en el
cotidiano de sujetos permeados por vivencias psicosociales en Pelotas - RS.
Tesis (Doctorado en Ciencias) - Programa de Pós Grado de la Escuela de
Enfermería de la Universidad Federal de Pelotas, Pelotas, 2017.
La presente tesis es el resultado del estudio realizado a partir del cotidiano de
sujetos permeados por vivencias psicosociales en la ciudad de Pelotas - RS. Se
trata de una investigación cualitativa con datos recogidos a partir de la observación
participante y entrevista semiestructurada, con abordaje etnográfico, realizados entre
septiembre de 2016 y mayo de 2017. Su objetivo general es comprender los
intercambios sociales presentes en el cotidiano de personas que frecuentan talleres
en un Centro de Atención Psicosocial II en el proceso de reorganización
(resignificación) de sus vidas. El análisis de los datos se realizó a la luz del ensayo
sobre la donación propuesto por Marcel Mauss y la Teoría Interpretativa de la
Cultura de Clifford Geertz. Se contó con cinco sujetos participantes que mantienen
vinculo con la Asociación de Usuarios de Servicios de Salud Mental de Pelotas, los
cuales fueron seleccionados por el método bola de nieve. Se respetaron todos los
principios éticos orientados por la Resolución 466/2012 del Consejo Nacional de
Salud. Se presentaron los siguientes supuestos para este estudio: Los talleres se
constituyen como herramienta para el proceso de construcción y / o reconstrucción
de interacciones saludables entre usuarios del mismo, CAPS y sus familiares así
como con la sociedad, siendo una estrategia necesaria para proyectar una mejor
calidad de vida para las personas cuando ya no estén en la condición de usuarios;
Después de pasar por el CAPS, las personas incorporan en sus vidas saberes,
prácticas, intercambios y significados que fueron terapéuticos cuando vivenciados en
los talleres, los cuales son rememorados como importantes; Hay una resignación en
la vida de las personas cuando dejan de ser usuarios del CAPS, de manera que su
círculo de amistades y sus valores son reconstruidos a partir del sufrimiento psíquico
y de sus experiencias con el modo psicosocial de cuidado. Los resultados
demuestran los supuestos presentados, apuntando a la importancia de intercambios
sociales, amistades y afectos en la vida de los sujetos. Estas relaciones están
permeadas por significados y sentimientos atribuidos por los sujetos, mostrándose
fundamentales para su fortalecimiento individual y colectivo, manifestándose por
intermedio de acciones cotidianas en los Universos Subjetivos Plurales. Las
amistades y los intercambios sociales se constituyen como el principal mecanismo
para el fortalecimiento personal, revelando superaciones, afectos y conciencia de
responsabilidad y ciudadanía, así como alteridad y sensibilidad ante el otro. Estos
elementos desvelados durante el seguimiento de los sujetos y de sus universos
relacionales se muestran fundamentales para el mantenimiento de la rehabilitación
psicosocial. Es la tesis de que la persona, una vez involucrada por el modo
psicosocial de cuidado, puede resignificar su vida y sus relaciones interpersonales,
habiendo, consecuentemente, la ampliación de su universo relacional. La
valorización del otro y el sentimiento de alteridad pasan a formar parte de su
cotidiano, moviéndola a la valorización de las amistades y práctica de intercambios
sociales - dando, recibiendo y retribuyendo - fortaleciéndose como sujeto, pudiendo
tornarse cuidador a partir de la edad su experiencia por experiencia. El Centro de
Atención Psicosocial y los talleres se presentan como marco transformador en las
vidas, de modo que los aprendizajes y las resignaciones ocurren a partir del paso

por este servicio y se mantiene como proceso autogestionado articulados por
Universos Subjetivos Plurales por los Universos Subjetivos Singulares. Curatelas,
preconceptos y estigmas se presentan como aspectos limitadores de la autonomía,
cuyas ocurrencias se dan de modo velado en las familias como forma de cuidado y
protección, aunque otros modos de autonomía y empoderamiento se constituyen y
mantienen a partir del fortalecimiento proporcionado por los Universos Subjetivos
Plurales.

Palabras clave: Relaciones interpersonales; Intercambios Sociales; Cotidiano;
Etnografía; Psicosocial y Afetos.
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Apresentação
A presente tese é resultado de um estudo etnográfico, cuja organização
apresenta-se basicamente em seis capítulos, partindo de uma introdução
denominada “caminhos percorridos e aproximação com o objeto”, na qual é
apresentada a vida do autor e seu percurso de vida pessoal, profissional e
acadêmico até este estudo, considerando que por sua natureza, considera-se
importante tal apresentação a fim de uma contextualização das razões que o
levaram a tal empreendimento.
O capitulo dois apresenta uma contextualização do objeto de pesquisa à partir
de uma discussão sobre a reforma psiquiátrica no Brasil, com enfoque na
reabilitação psicossocial e nas oficinas terapêuticas, seguido da problematização da
ideia de loucura e doença mental, encerrando-se com uma introdução ao conceito
de cotidiano, o qual vem a ser explorado no decorrer da análise dos dados.
No capítulo três, são apresentados os referenciais teóricos utilizados para
este estudo, iniciando-se com o Ensaio sobre a Dádiva de Marcel Mauss seguido da
Teoria Interpretativa da Cultura de Cliford Geertz, as quais proporcionam aporte
teórico. Em seguida, são apresentados os aspectos metodológicos do estudo.
Os capítulos posteriores apresentam resultados, de modo que estão
organizados por temáticas, a fim de proporcionar uma discussão organizada por
tema, seguindo a seguinte ordem:
Capítulo quatro, intitulado “O sapato: uma representação simbólica das
relações interpessoais” apresenta a trajetória do sujeito pesquisador no curso do
campo, desde a ruptura com as formalidades até a efetiva aproximação e vivência
intima no âmbito das relações interpessoais. São apresentados mecanismos
simbólicos que permeiam o universo das relações pessoais e das trocas sociais.
No

mesmo

capítulo,

há

uma

subdivisão

intitulada

“Autonomia,

empoderamento e protagonismo: andanças, superações e militâncias da vida
cotidiana”, (4.1), apresentando o desenvolvimento da temática exposta no título, a
qual foi vivenciada nas “andanças” ao lado dos sujeitos.
O capítulo cinco, “protagonismos: atores dirigem cenas no palco e na plateia”,
preocupa-se em discutir sobre situações nas quais os sujeitos apresentam-se no
pleno exercício da sua cidadania e/ou posicionamentos críticos e reflexivos nas suas
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relações em espaços coletivos, dando destaque para as potencialidades nas suas
trocas sociais.
O primeiro desdobramento deste capítulo (5.1) está apresentado como “A
amizade e a dádiva: Universo Subjetivo Singular e Universo Subjetivo Plural”
tratando-se de um esquema que objetiva sistematizar modos de organização dos
grupos em que os sujeitos participam. Os “universos” consistem em mapeamentos
de aspectos subjetivos vivenciados por cada pessoa, no âmbito pessoal individual e
no âmbito plural ou referente às suas relações pautadas nas trocas sociais.
O tópico intitulado “A amizade e a dádiva nos meandros do campo” (5.2), está
pautado na amizade que sustenta os grupos dos quais os sujeitos participam e
investem parte do tempo das suas vidas. O fechamento desta temática é discutido
no subtítulo “O psicossocial e os afetos no USP” (5.2.1), apresentando a relação do
modo psicossocial de cuidado e suas influências na ressignificação de vidas que
vivenciaram o cuidado no Centro de Atenção Psicossocial.
Neste capitulo, é apresentada uma discussão a partir de elementos oriundos
dos discursos e das ações de sujeitos que experimentaram a vivência do cuidado
psicossocial e seguem o curso de suas vidas em sociedade, mantendo vínculos de
amizade, afeto e reciprocidade a partir de trocas sociais.
O ultimo capítulo, de número seis, é apresentado com o título “Instituições,
curatelas e outros atravessamentos nas relações e trocas”. Busca problematizar os
limites impostos pelos mecanismos institucionais na vida de sujeitos submetidos ao
processo de curatelas, cujo cuidado, necessário, reprime o desenvolvimento do
sujeito, mantendo-o preso as limitações impostas pelo adoecimento.
Em contraponto ao funcionamento do modo manicomial, este capítulo elenca
potencialidades

apresentadas

pelos

sujeitos

quando

desvencilhados

da

superproteção institucional ou familiar, problematizando o impacto do adoecimento
na família, limitações do cotidiano e a importância do cuidado em liberdade.
Por fim, nas considerações finais, são tecidos comentários em linhas gerais,
partindo do teor deste estudo, bem como críticas e apontamentos para estudo
posterior.
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1 Caminhos percorridos e aproximação com o objeto
Considerando a proposta e o percurso deste trabalho, cabe aqui apresentar
um pouco da trajetória de vida que incide na construção do pesquisador. Para tanto,
esta apresentação consistiu numa tarefa mobilizadora, uma vez que foi necessário
um profundo exercício de regressão às mais longínquas memórias preservadas.
Narrarei alguns momentos e episódios subjetivos que me foram significativos e
fundamentais para chegar ao momento da vida profissional e acadêmica em que me
encontro.
Nascido na cidade de Pelotas, ao final dos anos 1970, vivi a infância em um
bairro periférico do município de Capão do Leão, na época, com características mais
semelhantes ao meio rural do que propriamente um bairro, como era denominado.
A vida para minha família, oriunda do interior, foi um tanto difícil, mas jamais
houve desânimo para trabalhar por uma vida digna e honesta.
Com formação no ensino fundamental e médio em escolas públicas, em 1998
ao ingressar no primeiro semestre da licenciatura em artes, pude conhecer o projeto
de extensão “Arte e Saúde”, desenvolvido no antigo Instituto de Letras e Artes da
Universidade Federal de Pelotas (UFPEL), criado e coordenado pela professora Ana
Beatriz Argoud1 desde o ano de 1992.
Dentre as propostas e práticas decorrentes deste projeto, havia um grupo de
estudos sobre o uso das linguagens artísticas com pacientes psiquiátricos que
faziam acompanhamento na rede básica de saúde de Pelotas e em municípios
próximos como São Lourenço do Sul e Jaguarão.
Nessa época, vivenciei a inserção da arte como ferramenta para cuidado em
saúde mental voltada para grupos de usuários que eram acompanhados pelas
Unidades Básicas de Saúde (UBS). Concomitantemente, participei de efervescentes
discussões sobre a implantação do modelo substitutivo de cuidado em saúde
mental, vivências estas que me viabilizaram uma qualificação paralela à graduação,

1

Carinhosamente conhecida como Bia, foi uma das pessoas que sempre acreditou no poder da arte
para a reabilitação psicossocial, sendo uma das mais importantes figuras da reforma psiquiátrica na
cidade de Pelotas. Foi responsável pela formação de vários profissionais das artes que atualmente
trabalham com saúde mental no Brasil. Destaco como importante característica dos seus
ensinamentos, o enfoque no respeito, na igualdade, no afeto e nas trocas sociais para o cuidado de
pessoas acometidas pelo sofrimento mental.
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o que posso considerar como minha “primeira especialização” e porta de entrada
para conhecer, estudar e trabalhar com o universo da saúde mental.
Ao longo da graduação, pude atuar como estagiário e voluntário em diversos
serviços públicos como nas UBS Navegantes2, Virgílio Costa, FRAGET, Lindóia,
Cascata, além de atuar em todos os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) da
cidade de Pelotas que estavam em funcionamento e/ou viriam ser regulamentados
como CAPS Castelo, CAPS Escola, CAPS Porto, CAPS Baronesa, CAPS Zona
Norte e CAPS Fragata, e ainda no CAPS Nossa Casa em São Lourenço do Sul e no
CAPS Sítio Renascer, município de Jaguarão.
Nestes espaços, conheci e convivi com muitas pessoas importantes para
minha formação e para o processo de construção do modelo substitutivo de cuidado
em saúde mental, como usuários, familiares, trabalhadores, políticos e professores,
os quais oportunizaram vivenciar diversas discussões sobre oficinas de arte, saúde
mental e o modo psicossocial de cuidado.
Nas andanças por múltiplos espaços de cuidado em saúde mental,
interagindo com diversas pessoas, pude vivenciar experiências importantes para o
crescimento pessoal. Dentre estas, tenho que destacar algumas experiências que se
aproximam àquelas vivenciadas por muitos dos usuários com os quais convivi e
convivo, as quais são preconceituosas e discriminadoras.
Destaco momentos em que ouvi por parte de profissionais quando ainda era
estagiário, falas como “o que esse guri louquinho quer com esse violão?” ou ainda,
“esse guri fazendo bagunça com este bando de louquinhos, acha que isso ajuda em
algo”, dentre tantas outras.
Por outro lado, muitas vezes recebi o carinho de usuários e familiares que
retribuíram a atenção e o afeto, os quais sempre valorizei nas relações de trocas
sociais3 com as pessoas.
2

UBS da qual se originou o CAPS Porto. Nela comecei o trabalho com a oficina de música que
originou o Grupo Musical Revolver (com o qual trabalho até a atualidade). Foram desenvolvidas
diversas atividades, dentre as quais, se destaca o show juntamente com o Grupo Vocal Esperança,
realizado no Teatro Sete de Abril, um dos mais antigos do estado do Rio Grande do Sul (construído
em 1833). Na época do show, era o teatro mais antigo do Brasil ainda em funcionamento, e contou
com aproximadamente 230 pessoas prestigiando a apresentação que mostrou a potencialidade dos
músicos dos referidos grupos com arranjos inusitados e performances pautadas na música popular
brasileira e na música erudita contemporânea. Ver anexos em páginas 261 e 263.
3

Nesta pesquisa, o termo trocas sociais é utilizado para referir-se às relações interpessoais e os
processos de interação decorrentes das relações, os quais são permeados por trocas diversas - de
afetos, objetos, pensamentos, cuidados.
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Nas práticas e interações decorrentes dos estágios voluntários durante a
graduação, conheci profissionais especiais, éticos e sensíveis ao “novo”, os quais
contribuíram grandemente para meu envolvimento afetivo com o campo da atenção
psicossocial.
Ao final da graduação, estimulado pela psiquiatra Maria Fernanda Penkala e
pelo psiquiatra Flávio Resmini, juntamente com a professora Ana Beatriz Argoud,
elaboramos um projeto para a criação de um coral e grupo de convivência com o
objetivo de reunir usuários que representassem todos os CAPS da cidade de
Pelotas.
Em abril de 2001 o grupo se reuniu pela primeira vez, vindo em seguida, ser
considerado o coral da saúde mental da cidade e “batizado” como Grupo Vocal
Esperança, nome este que foi escolhido democraticamente pelos seus participantes
e que traz como significado “uma porta que possibilita a interação saudável entre
usuários dos CAPS, familiares e acadêmicos, por meio da prática musical”.
Em junho de 2002, fui contratado para trabalhar como professor de música na
rede básica de ensino, porém, mantive o objetivo de trabalhar com saúde mental,
desenvolvendo voluntariamente o trabalho com o Grupo Vocal Esperança.
Aqui, reporto-me a Minayo (2007), quando refere que, um tema para pesquisa
não nasce espontaneamente, mas surge da imersão em determinada realidade, da
qual insurgem objetos e significados que irão mover o pesquisador na sua
caminhada profissional, o que de fato acabou acontecendo durante meu percurso
como acadêmico e também como trabalhador.
Um momento histórico no território nacional, e não diferente para Pelotas, foi
à aprovação da lei 10.216 no ano de 2001, podendo ser considerado o ápice da
implantação de serviços substitutivos na cidade.
Neste contexto, o projeto Arte e Saúde, que até então era responsável pela
qualificação e encaminhamento de acadêmicos das artes da UFPEL para estágios e
voluntariados em saúde mental, diante da nova realidade e conquistas, suspendeu
os

encaminhamentos

como

forma

de

resistência

e

reivindicação

pelo

reconhecimento dos artistas e dos arte-educadores como profissionais importantes
para o cuidado em saúde mental, portanto, necessários para a constituição das
equipes interdisciplinares.
Até este momento, oficinas de arte eram ministradas por estagiários
voluntários, sem que houvesse contratação de trabalhadores para esta função, ou
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se quer, existisse no quadro funcional do município o cargo para trabalhador da
saúde com formação em arte.
Não distinto de reforma psiquiátrica italiana, ou das lutas sociais no contexto
brasileiro para a legitimação da reforma, usuários dos CAPS e familiares de
usuários, considerando importante o trabalho desenvolvido nas oficinas terapêuticas,
mobilizaram-se para que fosse legitimada a participação dos profissionais das artes
no quadro de trabalhadores dos CAPS.
O respaldo da legislação nacional em saúde mental, os trabalhos e resultados
dos processos de cuidado pela arte e o empoderamento da comunidade por meio de
manifestações diante da gestão municipal naquele momento, foram razões
importantes para o poder público criar os cargos de técnico superior em artes,
educação física e artesão.
A legalização destas áreas profissionais para atuação como profissionais da
atenção psicossocial em Pelotas repercutiu na abertura de edital para contratação
dos

primeiros

oficineiros,

viabilizando

aos

diversos

ex-voluntários

darem

continuidade ao seu trabalho nos CAPS bem como o ingresso de novos
profissionais.
Classificado na seleção para Técnico Superior em Artes fui incluído no quadro
de trabalhadores da Secretaria Municipal de Saúde de Pelotas (SMS), conquistando
o reconhecimento do projeto “Grupo Vocal Esperança” e sua inclusão na carga
horária de trabalho.
Neste mesmo momento, pude acompanhar o entusiasmo de usuários e
familiares de usuários que, juntamente com alguns profissionais, organizaram-se
para a criação de uma associação que lhes representasse e que fosse independente
do poder público. Após muitas reuniões e amadurecimento da ideia, com o
empoderamento e coragem de alguns atores sociais, a Associação dos Usuários
dos Serviços de Saúde Mental de Pelotas (AUSSMPE) foi concretizada e registrada,
sendo inaugurada no dia 13 de agosto de 2002.
Com autonomia e legitimidade desde a sua criação, a AUSSMPE está em
plena atividade até hoje, busca representar os usuários dos CAPS e do SUS bem
como, de certo modo, fiscalizar as ações de saúde pública do município e promover
atividades voltadas aos seus membros e simpatizantes.
No ano de 2003, cursando Especialização em Educação pela Faculdade de
Educação (FaE) da UFPEL, com uma orientação voltada à educação e o interesse
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numa área de afinidade pessoal, foi possível aproximar o trabalho com saúde mental
e as diretrizes de uma especialização em educação.
Assim, o encaminhamento da pesquisa foi para um trabalho que, na ocasião,
foi denominado “educação especial e ações em saúde mental”, a qual foi realizada
com um grupo de crianças que eram acompanhadas pelo CAPS Escola, quando
ainda não havia um CAPS infantil em Pelotas.
Envolvido pelo processo de trabalho e imerso na coleta de dados, foi possível
fomentar uma discussão sobre a importância das artes e do lúdico para a
reabilitação psicossocial de crianças no CAPS.
Os resultados apontaram para a relevância do contato com as linguagens
artísticas como teatro, música, desenho e pintura, com abordagem lúdica, para a
promoção da expressividade e da interação entre os participantes (FARIAS;
FIGUEIREDO, 2004).
Este aprendizado possibilitou a aquisição de instrumentos que mais tarde,
viriam a contribuir com a educação de estudantes da rede pública de ensino, quando
fui nomeado em concurso municipal para atuar como professor nesta área.
Diante deste desafio, pude trabalhar com oficinas extracurriculares de arteeducação, voltados a uma educação conscientizadora para questões como a
desmistificação dos transtornos mentais e o uso da música como ferramenta para
cuidado em saúde mental.
Para viabilizar esta proposta, construí estratégias de aproximação entre o
CAPS e a escola; entre o usuário do CAPS e o estudante da rede básica de ensino.
Os resultados foram e ainda são importantes no que se refere à conscientização dos
jovens a cerca da luta contra o preconceito e a estigmatização da pessoa com
sofrimento psíquico.
No ano de 2004, prestei concurso para trabalhar como técnico superior em
artes, sendo um dos primeiros nomeados para trabalhar nos CAPS, quando busquei
dar continuidade ao trabalho que vinha desenvolvendo como contratado.
Ao longo dessa jornada profissional, além do trabalho com arte, em especial,
a música como instrumento terapêutico, pude desenvolver atividades como
acolhimento de usuários e de familiares, dinâmicas de grupo, participar da
construção do projeto para implantação do CAPS Álcool e Drogas de Pelotas e
também da defesa do projeto para implantação do CAPS Casa Vida, no município
de Capão do Leão, RS.
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No ano de 2008, cursando Especialização em Atenção Psicossocial no
Âmbito do SUS pela Faculdade de Enfermagem da UFPEL, obtive conhecimento
teórico e vivenciei trocas de experiências sobre cuidado em atenção psicossocial, o
que me estimulou a aproximar as práticas de oficineiro à produção de
conhecimentos na área.
Juntamente com colegas de trabalho que também eram especializandos,
realizamos um estudo no CAPS Porto, em Pelotas, o qual mostrou sua importância
como dispositivo matricial para a articulação da rede de apoio em saúde mental,
bem como a amplitude das suas ações para a visibilidade da rede, utilizando-se para
isso, de todos os meios e dispositivos disponíveis no território de abrangência deste
serviço.
Neste estudo, considerando as demandas decorrentes do sofrimento mental e
da proposta de cuidado ampliado do modo psicossocial, pode-se evidenciar a
importância de uma rede bem articulada com o fim de que as necessidades do
usuário, bem como dos seus familiares mais próximos, possam ser atendidas do
melhor modo, atenuando o sofrimento e a sobrecarga, proporcionando a reinserção
do sujeito na sua comunidade (TAVAREZ et al, 2010).
Motivado pelo trabalho com o modo psicossocial de cuidado, bem como para
dar continuidade aos estudos neste campo, no ano de 2012, ingressei no mestrado
em Ciências da Saúde pela Faculdade de Enfermagem. Nesta formação, pude
pensar sobre saúde no Brasil e no mundo, desenvolvendo um estudo que viabilizou
conhecer mais do processo de trabalho dos profissionais com formação em saúde
que trabalham nos CAPS e sua concepção sobre as oficinas nestes serviços.
Paralelamente, trabalhando como tutor de ensino a distância para o curso de
Especialização em Mídias na Educação da UFPEL, em uma reflexão mais
profundamente sobre minha trajetória profissional até o momento, encontrei algumas
relações entre as diferentes áreas do conhecimento, de modo que constatei forte
ligação entre três eixos que entendo como arte, educação e saúde mental.
Estes eixos, em diversos momentos, marcam presença na gênese da reforma
psiquiátrica brasileira e no modo psicossocial de cuidado. Com esta relação, posso
vislumbrar uma rede pública de saúde ampliada, gestora de ações para promoção
da saúde e do bem estar social, da educação, da cultura e do lazer, lançando mão
de todos os meios existentes ou criando-os, para que ações efetivamente
aconteçam.
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Uma experiência entusiástica para embasar esta reflexão é a produção do
Grupo Vocal Esperança a partir do ano de 2009. Desde quando idealizados os
trabalhos musicais (CDs e DVDs), até quando produzidos e lançados, revelam
resultados de uma “evolução coletiva” dos participantes, bem como resistências
diante de uma sociedade individualista e excludente, o que se traduz em arte
musical.
Aqueles “louquinhos”, “marginais” ou “pacientes” (no sentido de sujeito
passivo), como relatam ser frequentemente chamados, produzindo arte, que é
consumida e respeitada por muitas pessoas, representa um importante avanço nos
resultados oriundos do uso da expressão artística para o empoderamento desses
sujeitos, superando assim, expectativas iniciais para com o Grupo Vocal Esperança.
Cabe salientar que, além do referido grupo, a cidade conta com diversos
outros trabalhos que seguem o mesmo modelo e que vem sendo reconhecidos em
âmbito local e regional, servindo de inspiração ou como referência para a criação de
trabalhos similares em outras cidades brasileiras.
Dentre estes, destaco o “Grupo Musical Los Lokos”, o qual existe a mais de
quatorze anos, tendo sua origem dentro de um CAPS como oficina terapêutica de
música conhecido por “Grupo Felizarte”. No ano de 2014, usuários participantes
deste grupo foram avaliados pela equipe do CAPS e, devido a suas condições e
superações, foram considerados aptos para serem encaminhados a UBS de seu
território, passaram pelo chamado “processo de alta” (período em que as pessoas
são preparadas para serem “desligadas” do serviço).
Atualmente, todos os participantes do grupo que se mantém “independente”
de instituições públicas, possuem vinculo com a AUSSMPE.
Dentre as características importantes que merecem destaque ao se
mencionar os “projetos extra CAPS”4, é a autonomia nas decisões que passam por
votação democrática, o que busca contemplar a decisão da maioria dos
participantes, e a horizontalidade nas relações, permeando o convívio entre
usuários, familiares, trabalhadores e estagiários.

4

Atividades desenvolvidas fora do espaço físico do CAPS, voltadas para seus usuários e familiares,
acadêmicos das universidades e comunidade, desenvolvidas com caráter cultural, educacional e de
promoção de vida, compondo a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS).
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Tais elementos possuem fortes representações simbólicas para os envolvidos
e, em suas ações, afetam percepções e senso comum, mudando a concepção de
loucura ou de saúde mental, na busca pelo ajustamento aos padrões atuais.
Considerando o percurso descrito até aqui, o fato de observar a
potencialidade dos coletivos independentes do CAPS ou de outras instituições de
saúde mental e a produção de saúde dos sujeitos na vida, levou-me ao investimento
na continuidade da formação em Doutorado.
Uma vez que sou trabalhador do município de Pelotas, cabe registrar a
desconsideração por parte deste em relação à formação específica realizada no
mestrado, uma vez que com a titulação de mestre que pesquisou o próprio ambiente
de trabalho, não foi concedido o incentivo financeiro que incide sobre o salário base,
necessitando solicitação por via judicial.
Com isto, a ascensão na carreira não é o estímulo maior para a continuidade
na formação acadêmica e/ou para a presente pesquisa, mas sim, o fato de estar no
convívio cotidiano com potências nos aspectos relacionais e afetivos das relações
interpessoais, observando que no cotidiano está a produção de vida e de efetiva
saúde mental.
Neste sentido, a presente pesquisa busca contribuir para o cenário da saúde
mental

brasileira,

uma

vez

que

apresenta

resultados

oriundos

de

uma

sistematização de vivências diversas, as quais revelam o cotidiano de sujeitos que
um dia passaram pelo CAPS, ressignificaram suas vidas e incorporaram saberes e
experiências importantes para a vida humana.
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2 Contextualização e construção do objeto: a reforma psiquiátrica no Brasil
O olhar e a percepção sobre o fenômeno da loucura passam por uma
transformação a partir do século XIX, quando as ciências médicas o reconhecem
como objeto de conhecimento, iniciando-se assim, estudos mais sistemáticos sobre
os transtornos mentais (AMARANTE, 2001).
Com a revolução francesa, surge o modelo asilar para cuidar de pessoas com
transtornos mentais, o qual é instituído como um espaço de cura da razão e
necessário para a devolução do direito à cidadania (AMARANTE, 1995; SIGOLO,
2001).
Essa forma de cuidado, centrada na psiquiatria e na clausura, é consolidada
no Brasil com a criação do primeiro hospital psiquiátrico em 1882, o Hospício Pedro
II no Rio de Janeiro (TEIXEIRA, 1997).
No chamado período pós-guerra, depois da segunda guerra mundial, se
propicia um cenário para os movimentos reformistas da psiquiatria em diversos
países, por meio dos quais o modelo centrado no hospital psiquiátrico passa a ser
repensado e reformulado (PELBART, 1993; SILVEIRA; BRAGA, 2005)
Ao longo da historia, pessoas com sofrimento psíquico decorrentes de algum
transtorno mental foram excluídas socialmente pelo preconceito ou por práticas em
nome da proteção dos ditos normais e da ordem social.
Esta segregação se dava por meio de longas temporadas de internação em
hospitais psiquiátricos, cuja realidade, na Europa, começa a ser questionada em
meados dos anos 1950, quando são observados os malefícios causados as pessoas
durante a internação nessas instituições (THORNICROFT; TANSELLA, 2010).
Os serviços substitutivos ao modelo hospitalar começam a surgir décadas
mais tarde, com o intuito de que o paciente passe a ser visto como pessoa que
necessita de reabilitação psicossocial (AMARANTE, 2001; COSTA-ROSA, 2006).
No Brasil, concomitantemente a reforma sanitária, a reforma psiquiátrica foi
sendo construída de acordo com os pressupostos da antipsiquiatria e da reforma
psiquiátrica italiana (psiquiatria democrática), que teve Franco Basaglia como um
dos precursores, foi referencial de modelo para uma ruptura com os antigos
paradigmas de tratamento em saúde mental (BRASIL, 2005), os quais primavam
pelo enclausuramento em nome de uma sociedade protegida.
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A reforma propriamente constitui-se em um complexo sistema de avaliação,
desconstrução e substituição de um modelo ultrapassado que considerava o hospital
como

base

estrutural,

por

um

aparato

desinstitucionalizante

calcado

na

multidisciplinaridade e lutando contra a segregação e a estigmatização do sujeito
com transtorno mental (AMARANTE, 1994; SARACENO, 2001; ALVERGA;
DIMENSTEIN, 2006; LARENTIS; MAGGI, 2012).
Para Saraceno (2001), o modelo hospitalocêntrico se constitui em um local de
clausura e de manutenção do estigma, sendo diretamente oposto à proposta de
reabilitação psicossocial da pessoa, privando-lhe do direito de exercer sua
cidadania.
Diversos movimentos sociais tomaram corpo no processo de construção de
um movimento com vistas a romper com o modelo eminentemente focado no
hospital psiquiátrico, tendo como referência exitosa a reforma psiquiátrica italiana.
No final dos anos 1970, denúncias de maus tratos, exploração e condições
desumanas de tratamento com internados no Hospital Psiquiátrico Pedro II deram
origem ao movimento conhecido como Divisão Nacional de Saúde Mental (DINSAN),
em 1978 (AMARANTE, 1995).
Este movimento foi importante para a criação do Movimento de Trabalhadores
em Saúde Mental (MTSM), o qual veio empoderar profissionais de diversas áreas
atuantes em saúde mental e fortalecer os esforços para a transformação do modo
de atenção.
De acordo com Fonte (2010), a loucura pós reforma psiquiátrica vem sendo
socializada e problematizada por meio de iniciativas como manifestações culturais,
feiras e eventos científicos ou desfiles que apresentam uma faceta mais sutil e
aceitável da loucura na sociedade moderna.
A concepção clássica de loucura vem sendo então substituída por uma nova
percepção de pessoa com transtorno ou sofrimento mental, muito embora, tenhamos
um árduo e longínquo caminho para ser percorrido, uma vez que ainda existe
discriminação e mobilização de pessoas diante de situações que lhes causem
estranhamento, o que ainda é concebido como “loucura”.
Este fenômeno refere-se a uma produção conceitual ou pré-conceitual que,
mesmo depois da reforma psiquiátrica e da implantação de serviços substitutivos
para cuidado em saúde mental, persiste e é alimentado na pós-modernidade, de
modo sutil e com aparência ingênua por mecanismos de comércio, os quais vendem
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estereótipos que são amplamente difundidos pelas mídias abertas de acesso
popular.
Para Venturini (2009), a loucura possui um contexto social e uma rota própria,
a qual consiste na trajetória do sujeito acometido pelo transtorno em meio à “cidade”,
de modo que seus muros invisíveis permitem que ela se feche em si mesma e possa
ser percebida apenas por seus moradores: “os loucos”, ou aqueles que são vistos
pela sociedade como tais, podendo encontrar novos caminhos para sua aceitação
em meio à cidade dos “normais”.
Considerar a possibilidade de se ter “rota própria” remete a pensar no
universo singular de cada sujeito que transita pelas ruas e por espaços coletivos,
sem que seja visto com discriminação, de modo que a subjetividade e a
singularidade de cada pessoa possa ser respeitada e socialmente aceita.
Por outro lado, o movimento contrário ainda pode ser visto como parte de um
sistema hegemônico e excludente que rege a sociedade em que vivemos, de modo
que a viabilização de mecanismos para reeducação e sensibilização desta devem
ser pro[mo]vidos, mesmo que por simples e pequenas ações, de modo que pessoas
possam ser vistas como pessoas, independentemente das suas particularidades.
Muito diálogo e reflexão envolvendo usuários, trabalhadores, profissionais,
autoridades, estudantes e sociedade, no entorno da humanização do cuidado em
saúde mental, originaram importantes movimentos no Brasil e no mundo, os quais
corroboraram para a consolidação da reforma psiquiátrica.
Dentre estes movimentos brasileiros que impulsionam outros modos de fazer,
as Conferências de Saúde Mental se destacam com sua representatividade, sendo
que a primeira ocorreu no ano de 1987, quando foi profundamente discutida a
ideologia e as propostas de uma reforma psiquiátrica no país, considerando que, no
mesmo ano, foi criado na cidade de São Paulo o primeiro CAPS do Brasil,
fundamentado em um modelo de atenção comunitária e voltado ao cuidado em
saúde mental, com a proposta de substituir o hospital psiquiátrico (BRASIL, 2005).
Com base neste serviço, nos resultados do cuidado e na reabilitação de
usuários, o processo de fortalecimento da reforma avançou, de modo que, as
políticas reformistas e o fortalecimento do modelo substitutivo foram se
consolidando.
Neste processo, troca de experiências do Brasil com a Itália, país em que a
reforma psiquiátrica ou psiquiatria democrática já existia desde o final dos anos
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1960, solidificando-se com a criação da lei 180 no ano de 1978, foram determinantes
para o fechamento dos hospitais psiquiátricos e a criação de serviços substitutivos
(AMARANTE, 2001).
No Brasil, a segunda conferência para efervescentes discussões sobre a
reforma ocorreu em 1992 e a terceira em 2001, fomentando a elaboração de uma lei
pautada na criação de serviços substitutivos ao modelo asilar, amparando os ideais
reformistas (COSTA-ROSA; LUZIO; YASUI, 2001; SILVEIRA; BRAGA, 2005).
Após intensas discussões, em 2001, foi aprovada a Lei Federal 10.216
(BRASIL, 2001), que dispõe dos direitos da pessoa com transtornos mentais e
assegura-lhe o tratamento de forma digna e integral, havendo um incentivo à
regulamentação e implantação de serviços substitutivos aos hospitais psiquiátricos,
como os CAPS e/ou os Núcleos de Atenção Psicossocial (NAPS), as oficinas
terapêuticas e de reintegração sociocultural, os leitos psiquiátricos em hospitais
gerais, os residenciais terapêuticos e os centros de convivência, regulamentando e
impulsionando a Reforma Psiquiátrica em todo o país (AMARANTE, 1994; MELLO;
MELLO; KOHN, 2007).
Considerando a localização geográfica, cabe destacar que o estado do Rio
Grande do Sul foi o primeiro estado da federação a criar uma legislação em favor da
reforma psiquiátrica.
Da autoria do ex-deputado Marcos Rolim, a Lei 9716 promulgada no dia 7 de
agosto de 1992, dispõe sobre a reforma psiquiátrica no estado, determinando a
substituição progressiva dos leitos nos hospitais psiquiátricos por rede de atenção
integral em saúde mental (RIO GRANDE DO SUL, 1992; PITTA, 2011; FILIPPON,
KANTORSKI; SAEKI, 2015).
De acordo com a Portaria nº 336/02, devem ser distribuídos de acordo com as
necessidades dos municípios e organizados por territórios geográficos, os CAPS
constituem-se em dispositivos com o fim de articular a rede de saúde mental,
utilizando-se dos recursos disponíveis para o atendimento das necessidades dos
usuários (BRASIL, 2004).
O CAPS pode ser classificado em modelos quanto à sua abrangência, como
CAPS I, CAPS II e CAPS III. O CAPS I contempla municípios com população entre
20.000 e 70.000 habitantes, com funcionamento das 08 às 18 horas, de segunda à
sexta-feira; o CAPS II, municípios com população entre 70.000 e 200.000 habitantes
e também em funcionamento das 8 às 18 horas, de segunda à sexta-feira, podendo
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ter um terceiro período até 21 horas. O CAPS III é um dispositivo projetado para
funcionar 24 horas por dia e poderá oferecer acolhimento noturno, sendo implantado
em municípios que tenham mais de 200.000 habitantes, servindo como um pronto
atendimento em saúde mental (BRASIL, 2011a).
Também são classificados de acordo com suas especificidades, podendo ser
destinados ao atendimento de crianças e adolescentes o CAPS Infantil, ou CAPS
Álcool e Drogas, voltado ao atendimento de dependentes químicos (BRASIL, 2004).
Esse formato de serviço é destinado ao atendimento diário de adultos e
crianças com transtornos mentais severos e persistentes, constituindo-se num
recurso que busca atender integralmente ao indivíduo, evitando sua internação
psiquiátrica bem como estratégico para evitar ao agravo do quadro.
De acordo com dados do Ministério da Saúde, em 2004, o Brasil contava com
a existência de 516 CAPS. Em 2011, esse número foi consideravelmente ampliado,
chegando a 1502 CAPS implantados em todo o território nacional (BRASIL, 2004).
No ano de 2014, estes números aumentaram para 2.209 CAPS nas modalidades I, II
e III implantados em todo o território brasileiro (BRASIL, 2014).
Apesar do aumento crescente da oferta de serviços, o modelo substitutivo em
saúde mental propõe que seja evitada a institucionalização do sujeito, buscando
reabilitá-lo por meio de capacitação para o exercício da cidadania (FEUERWERKER;
MERHY, 2008). A Reforma Psiquiátrica preconiza que o indivíduo seja efetivamente
desinstitucionalizado e incluído na sociedade, de modo que este ideal consolida um
dos pilares do movimento reformista (LAPPANN-BOTTI, 2004).
Com esta finalidade, o CAPS deve atender a pessoas com sofrimento mental,
com dificuldades para conviver em sociedade e/ou para a realização de seus
projetos de vida, as quais são acometidas por transtornos severos e/ou persistentes
(BRASIL, 2004), reabilitando-as para o exercício de vida fora de espaços
institucionalizantes.
A reabilitação no cenário da atenção psicossocial é entendida como um
conjunto de ações que consideram a vida em suas diferentes dimensões: pessoal,
social e familiar, buscando com isso, viabilizar a reinserção do sujeito na sociedade
(SARACENO, 2001).
Pensar neste aspecto é projetar serviços que efetivamente produzam espaços
e meios para que o usuário tenha oportunidades de conviver com pessoas,
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expressar seus sentimentos e desejos e desenvolver seu senso crítico, o que deve
ser encarado como exercício da cidadania.
A horizontalidade nas relações entre as pessoas que permeiam os serviços
substitutivos é que efetivamente permite um diálogo entre cidadãos e a
desmistificação ou desestigmatização da loucura, de modo que os olhares, os
gestos, os afetos se fazem presentes no convívio, o qual deve ser saudável e, para
tanto, respeitoso por parte de todos os atores deste cenário.
Pela visão de familiares de usuários de um CAPS, a loucura deve e pode ser
desestigmatizada por meio de ações de cooperação mútua entre profissionais,
usuários e familiares inseridos nas comunidades com a finalidade de popularizar as
ações em saúde mental no modelo substitutivo (CAMATTA et al, 2011).
Ampliando o espectro de abrangência desta produção de mecanismos de
reabilitação, uma potente prática é a interação dos serviços e das pessoas com os
diversos meios de convívio social, bem como, com dispositivos de comunicação
quais viabilizem a sociedade conhecer o trabalho em saúde mental no modo
psicossocial. Assim, a ampliação do cuidado e o processo educativo da sociedade
estarão seguindo numa mesma via e fortalecendo-se para a eficácia da reabilitação
do usuário e sua inserção na sociedade como cidadão.
A interação entre estas propostas requer uma rede de mecanismos
interligados com finalidades comuns: o cuidado ao sujeito. Esta perspectiva é
prevista no que conhecemos como Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), que em
seu sentido amplo, preconiza além da interação intersetorial, o fortalecimento dos
territórios permeados por dispositivos de cuidado, mas, principalmente, do local
onde a vida acontece: o mundo.
Este mundo é aquele em que os cidadãos transitam no seu dia a dia,
interagem com outros cidadãos, possuem direitos e deveres e devem ser
respeitados pela sua condição de cidadãos.
A legislação em Saúde Mental, administrativamente referindo-se a rede de
apoio matricial, preconiza a organização desta rede de modo que a territorialidade
seja priorizada como aspecto relevante para a inserção social do usuário,
considerando dispositivos como Atenção Básica em Saúde, Atenção Psicossocial
Especializada, Atenção de Urgência e Emergência, Atenção Residencial de Caráter
Transitório, Atenção Hospitalar e Estratégias de Desinstitucionalização com base
nos conceitos da Reabilitação Psicossocial (BRASIL, 2011a), ou seja, a pessoa em
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sofrimento mental pode (e deve) exercer sua cidadania e, assegurada por lei, possui
direito ao cuidado no seu território de moradia.
Com a portaria 3088 de 2011, este processo é fortalecido e a RAPS é
fomentada como um modo de produção de saúde no qual todas as possibilidades de
atenção sejam consideradas, criando-se propostas de reinserção e empoderamento
do sujeito na sociedade em que está inserido, podendo ser uma ferramenta de
transformação, não só do processo de saúde e doença, mas de toda a realidade das
equipes de saúde, das comunidades e principalmente da pessoa (BRASIL, 2011b).
Atualmente

existem diversas

produções científicas

sobre a

reforma

psiquiátrica brasileira e a evolução dos serviços de saúde mental (AMARANTE,
2001, 2007; AZEVEDO; MIRANDA, 2011; BABINSK, 2004; BALTAZAR, 2004;
COSTA-ROSA, 2006; FARIAS, 2013; KANTORSKI et al, 2008, 2009, 2010, 2011,
2012, 2013, 2015; WILLRICH, 2016; ARGILES, 2016; MEIRELLES, 2016; UBESSI,
2017), as quais revelam avanços e apontam fragilidades no processo, bem como o
que ainda se faz necessário avançar para que o cuidado possa atingir na prática o
que vem sendo pensado desde a proposição do modelo substitutivo.
Para que haja avanços, ainda é necessário à articulação entre os diversos
setores organizados da sociedade, dentre estes, a academia enquanto formadora de
profissionais e os gestores de todas as esferas de poder, os quais são responsáveis
por assegurar que os direitos dos usuários previstos em lei sejam garantidos,
considerando, portanto, o ser humano como o foco principal de benefícios oriundos
de todas as ações públicas.
Com o respaldo da Portaria 3.088/11 (BRASIL, 2011b), projetos e iniciativas
vêm sendo estimuladas em todo o território nacional para que haja articulação entre
setores e serviços com o fim de que esta proposta seja implantada de maneira
sólida, constituindo-se como um potente mecanismo direcionado a reinserção do
usuário e do egresso do CAPS na sociedade, como sujeito [particip]ativo e
respeitado como cidadão.
Nesse sentido, o CAPS enquanto serviço especializado possui um importante
papel na articulação da RAPS, tanto no que se refere à atenção direta ao usuário
como no acionamento dos recursos existentes em outras redes para que seja
proporcionada uma atenção equânime e integral ao sujeito. Cabe, por outro lado,
entender se o CAPS trabalha com a autonomia do usuário em relação ao seu
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tratamento e direitos (e como o faz), e se ele prepara a pessoa para a reinserção na
sua comunidade.
Tal questão pode ser um ponto de partida para pensar o “desligamento do
sujeito” após seu processo de alta, quando ele não mais estará diretamente
vinculado ao CAPS como usuário, vislumbrando-se sua vida em sociedade como
egresso deste serviço.
Como desdobramento do tratamento, qual terá sido o papel do CAPS para
sua vida e para que, enquanto cidadão tenha uma participação na sociedade com
opiniões e interações? Como e quais são estas opiniões/interações? Quais são as
representações do processo de cuidado na sua história de vida quando egresso do
CAPS?
Tais questionamentos também foram motivação para investir na construção
desta proposta investigativa, com vistas à compreensão de como se da a
ressignificação da vida de pessoas que passaram pelo CAPS II, partindo do
entendimento de que o cuidado em liberdade e as propostas de reabilitação
psicossocial viabilizam a reinserção na sociedade e uma vida com dignidade.
Como outros serviços do SUS, o CAPS trata-se de um serviço especializado
no qual, quando necessário, pode-se buscar cuidado. Cessando a necessidade do
cuidado foco na estabilização da crise e na reabilitação psicossocial, a pessoa
segue o fluxo da rede, sendo encaminhada à UBS para que possa continuar
recebendo o cuidado de rotina, de modo que, se necessário for, esta pessoa poderá
retornar ao CAPS.
Quando se apresentam termos usuais no cotidiano de trabalho como “alta” ou
“egresso”, os mesmos possuem uma aceitabilidade como terminologias oriundas do
modo biomédico, trazendo como sinônimo o rompimento de vínculos entre usuário e
serviço de saúde.
Tais terminologias carregam consigo significados, portanto, devemo-nos
referir a eles com cuidado, uma vez que, por meio deles se faz referencia a pessoas
e a processos lidos neste contexto biomédico.
Quando se busca romper com o estigma e com os tabus que ainda existem
em torno do cuidado em saúde mental, uma vez que preconceitos e conceitos
podem estar presentes nas manifestações, todas as significações existentes nos
modos como nos referimos às pessoas merece atenção especial para que
venhamos

manifestar

e

reestruturar

verbalizações

para

que

estejam

em
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conformidade com ações e lutas necessárias para uma reforma ampla no campo da
saúde mental bem como nos fazeres e práticas cotidianas.
O termo egresso deriva da palavra “egressus” do latim. No português atual,
refere-se a alguém que partiu, ou que não mais faz parte de determinado grupo,
ambiente ou local. Normalmente, alude ao ato de ruptura de vínculo com
instituições.
Do mesmo modo, a palavra alta refere-se ao desligamento da pessoa de uma
instituição, sendo este termo comumente usado por médicos e equipe interdisciplinar
para referir-se ao término do tratamento em determinada instituição.
O uso dos termos egresso e alta referindo-se aos ex usuários do CAPS
necessita ser compreendido em seu contexto e em seus limites, uma vez que,
quando tratamos do SUS, as pessoas seguem um fluxo de cuidado por instituições
que fazem parte de uma rede, em busca de promoção de cuidado ao sujeito
ofertado por múltiplos serviços e equipes interdisciplinares, ficando esta noção de
ruptura significativamente comprometida.
Considerando que as pessoas que participaram deste estudo não mais estão
enquadradas em uma categoria por parte da instituição CAPS, optou-se por utilizar
neste o termo sujeito para referência a elas.
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2.1 Reabilitação psicossocial e oficinas terapêuticas
Os fazeres cotidianos e as habilidades para tal, bem como para a expressão
pelas artes, a prática desportiva, a produção de artesanato, dentre outras produções
humanas, nem sempre foram vistos como algo relevante na vida das pessoas, muito
menos pensado como possibilidade para cuidado em saúde.
A utilização de oficinas laborais com o fim de ocupar pessoas com transtornos
mentais teve seu início e reconhecimento em uma forma diferenciada do que hoje
chamamos de oficinas terapêuticas, pois se introduziram inicialmente em instituições
psiquiátricas, e geralmente, eram ligadas a trabalhos com o propósito de disciplinar
a pessoa com transtorno mental à ordem dos manicômios (MENDONÇA, 2005).
Para Pinel, esta pessoa era considerada como alienada, por isto deveria estar
submetida a meios coercitivos, intuindo restringir sua liberdade devido a condição
alienatória da doença (AMARANTE, 2007). Acreditava-se que a loucura era causada
pelo convívio social, por esse motivo, a restrição do convívio seria benéfica para a
recuperação da sanidade do sujeito.
Durante as décadas de 1920 e 1930, o médico sanitarista Osório César, uma
referência na utilização de “atividades” como terapia, buscou realizar um trabalho em
São

Paulo

voltado

a

pessoas

com

transtornos

mentais,

centrado

no

desenvolvimento da expressão espontânea e no encorajamento da livre criação,
partindo de uma abordagem baseada no estímulo, no incentivo e nas orientações
técnicas, proporcionada por meio de “oficinas” (FERRAZ, 1998).
Em 1946, no Centro Psiquiátrico Nacional de Engenho de Dentro, Rio de
Janeiro, a psiquiatra Nise da Silveira (1905 - 1999) propôs o uso de atividades
diversas, dentre estas, as artísticas, como recurso terapêutico, aproximando-se
assim do que hoje chamamos de oficina terapêutica (CERQUEIRA, 1973; MELO,
2001).
Como estudiosa das mandalas de Jung e da sua relevância enquanto
potencial auto curativo, Nise implantou ateliês de pintura e modelagem (MELLO,
2009), buscando melhores resultados para a reabilitação dos seus pacientes.
Entretanto, somente no Brasil dos anos 1950/60, é que o potencial curativo da arte
passou a ser reconhecido, atentando-se para a arte como vivência e campo
ampliado de experimentação através da prática em oficinas (MACAGNAN, 2010).
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Pelo fato de ser uma mulher, romper com a lógica hegemônica do manicômio
e da biomedicina propondo novas práticas para a reabilitação, Nise da Silveira pode
ser considerada uma das pioneiras da reforma brasileira por meio de sua resistência
e empreendimento na humanização do cuidado. Cabe também honrosamente
atribuir-lhe a credibilização do uso da arte como terapia em saúde mental e difusão
de importantes resultados na reabilitação.
Com a aprovação da lei 9.8675 de 1999, a qual dispõe sobre a criação e o
funcionamento de cooperativas sociais com a finalidade de

com a “finalidade de

inserir as pessoas em desvantagem no mercado econômico, por meio do trabalho,
fundamentam-se no interesse geral da comunidade em promover a pessoa humana
e a integração social dos cidadãos” (BRASIL, 1999).
Pessoas que necessitam de acompanhamento psicossocial e/ou com déficit
cognitivo

passaram

a

acessar

meios

de

geração

de

renda,

ampliando

consequentemente seu convívio social. Deste modo, os CAPS também passaram a
ser incentivados a oferecerem oficinas terapêuticas e ampliarem as propostas que já
existiam, com uma perspectiva de reabilitação e empoderamento do sujeito.
Para Minayo (2007), o trabalho pode ser considerado como meio para
articulação do campo de interesses, das necessidades e dos desejos humanos.
Com a evolução dos serviços de saúde e do modo psicossocial, pensar trabalho é
pensar em múltiplas possibilidades de interação entre as pessoas e no exercício das
relações.
Nesse sentido, as oficinas constituem-se em importantes espaços para a
reabilitação de pessoas com transtornos mentais, nos quais, ações operacionais do
CAPS podem ser concretizadas (ALMEIDA, 2004).
Para este processo efetivamente ocorrer, é necessária a disponibilização de
meios pelos quais o usuário possa se expressar, elaborar seus conteúdos e avançar
no processo de auto percepção e autoconhecimento (LUNARDI FILHO et al, 2001;
BECKER; BARRETO, 2005).
A presença do oficineiro ou terapeuta neste espaço é fundamental, porém, o
processo de reabilitação é interno e individual de cada sujeito, de modo que o
5

Lei criada pelo deputado federal Paulo Delgado, o qual foi considerado um dos maiores militantes
brasileiros pela reforma psiquiátrica. Por meio de seus projetos que atualmente são leis, o país conta
com importantes marcos na evolução da reforma e na implantação e implementação de serviços
substitutivos.
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profissional passa a ser um incentivador do processo de cura e mediador da
produção de afetos que emergem nos espaços de oficinas (BENITES, 2004).
A oficina terapêutica pode também ser considerada como espaço no qual as
pessoas podem agir livremente na construção de uma identidade coletiva e na
manifestação individual dos seus sentimentos e desorganizações, na busca de
organizá-las por meio de um processo educativo produzido pelas experiências,
buscando, assim, envolver o trabalho, a geração de renda e a autonomia da pessoa
(BRASIL, 2004).
Podem ser desenvolvidos trabalhos com o uso da arte na perspectiva de
compreender o sujeito na sua integralidade, considerando, portanto, suas
expressões subjetivas (MIRANDA, 2011). A música é vista como um dos aspectos
da arte, ou linguagem artística, a qual tem proporcionado importantes contribuições
para o bem-estar, a socialização, o resgate da dignidade e a integração entre as
pessoas, estimulando sua expressividade e criatividade (TORCHI; BARBOSA, 2006;
SILVA; FARIAS, 2013).
No modo psicossocial, a convivência, as relações interpessoais e os afetos
são fatores primordiais para o processo terapêutico, de modo que as pessoas
podem se comunicar e expressar seus sentimentos, vivenciar a cooperação e o
cuidado (NASCIMENTO; PITIA, 2010).
O Ministério da Saúde (BRASIL, 2004) orienta os serviços para a
disponibilização de oficinas terapêuticas, de modo que elas podem operar nas
modalidades de acordo com a tabela a seguir:
Tabela 1 – Modalidades de oficinas terapêuticas

Expressivas

Geradoras de renda

Alfabetização

Objetivam o desenvolvimento
de atividades relacionadas à
expressão, provenientes das
artes, da educação física e
aquelas que proporcionam a
expressão verbal e/ou vocal,
com a finalidade de estimular
as funções cognitivas da
pessoa. Abarca todas as
atividades que promovem a
expressividade da pessoa.

Buscam promover a geração de
trabalho e renda aos usuários a
partir da valorização das suas
habilidades laborais, podendo
incluir atividades que venham a
decorrer na sua [re]inserção na
sociedade por meio das suas
produções.

Possuem
o
objetivo
de
proporcionar um espaço para o
aprendizado e/ou prática da
escrita e da leitura àquelas
pessoas que não frequentaram
a escola devido a alguma
limitação ou que, por alguma
razão, não tiveram acesso ao
ambiente escolar.

Fonte: (BRASIL, 2004; CEDRAZ; DIMENSTEIN, 2005).
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Na constituição atual, as oficinas apresentam uma configuração que abarca
atividades diversificadas voltadas ao lazer e recreação, esportes, cultura e distintas
linguagens artísticas e técnicas artesanais, buscando contemplar as normativas do
Ministério da Saúde.
Enquanto campo de intervenção psicossocial, a oficina torna-se objeto de
diversas áreas do saber como Psicologia, Serviço Social, Terapia Ocupacional,
Enfermagem, Música, Artes Plásticas, Agronomia, Educação, Moda e Educação
Física (LAPPANN-BOTTI, 2004), dentre inúmeras possibilidades de atividades que
possam ser desenvolvidas terapeuticamente no cenário de cada serviço.
O uso das diversas linguagens artísticas viabiliza espaços de expressão, lazer
e promoção do bem estar, evidenciando assim, o quanto a atividade artística
realizada nas oficinas é benéfica para a saúde mental (SILVA; FARIAS, 2013).
Dessa forma, é fundamental considerar o uso de distintas oficinas
terapêuticas para o cuidado em saúde mental, uma vez que se constituem em uma
potente ferramenta para a atenção psicossocial, sendo consideradas como
diferencial nos serviços substitutivos em relação a clinica ambulatorial.
Estes espaços podem estimular a manifestação de subjetividade, o
empoderamento e a interlocução com o território, de modo que viabiliza múltiplas
trocas entre os seus protagonistas, constituindo-se numa potente ferramenta para a
interação entre as pessoas (TEIXEIRA JUNIOR; KANTORSKI; OLSCHOWSKY,
2009).
O ser humano se constitui como ser social a partir da interação com outras
pessoas, por meio de trocas simbólicas e afetivas, o que, para Saraceno (1997), é
de primordial exercício para que pessoas acometidas pelo sofrimento mental
possam recuperar sua sociabilidade e reestabelecer seus laços afetivos de forma
harmônica e saudável.
A reabilitação por meio das oficinas pode viabilizar a reinserção da pessoa ao
convívio em sociedade, reavendo seus direitos e deveres e estimulando o exercício
da produção de benefícios comuns e o acesso aos meios de comunicação, o que
contribui para a desmistificação do estigma da “loucura” (VALLADARES et al, 2003).
A oficina permite a manifestação de uma gama de significações expressas
pelos sujeitos que só são possíveis pelas características especificas que este
mecanismo disponibiliza. Dentre estas, acolher e proporcionar espaço para
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expressão,

negociações

e

fala,

potencializa

o

processo

de

reabilitação

(SARACENO, 2001; AZEVEDO; MIRANDA, 2011).
Estas características são avaliadas pelos usuários e também por familiares
como potentes mecanismos que tem contribuído significativamente para melhorias
na vida das pessoas (LAPPANN-BOTTI, 2004; AZEVEDO; MIRANDA, 2011).
Tais benefícios transcendem a permanência do usuário no CAPS,
transformando-se em conquistas e valores que são incorporados na vida das
pessoas, mesmo após sua alta do serviço (SILVA; FARIAS, 2013).
A reinserção no mercado de trabalho, a retomada do convívio social e do
prestigio perante a sociedade são alguns dos resultados esperados pelo modo
psicossocial para a vida das pessoas (TAVARES, 2003), mesmo que estas
necessitem de algum acompanhamento no curso de sua vida devido à cronicidade
de uma patologia mental. O que vale ser considerado de fato, e isto sim infere
pensar reabilitação, é o processo de construção de possibilidades de vida para
pessoas com sofrimento psíquico (BABINSKI; HIRDES, 2004).
Deste modo, pensar reabilitação é planejar e organizar, juntamente com o
usuário, sua trajetória no CAPS e suas perspectivas para quando estiver fora dele,
considerando suas capacidades de gerir sua vida e de conviver com o mundo ao
seu redor.
Uma das potencialidades terapêuticas das oficinas reside na viabilização de
relações interpessoais e do exercício de planejamento e organização para que as
atividades possam ocorrer de modo equânime e harmônico.
Estes elementos são trabalhados por meio de propostas voltadas aos
coletivos, seja pelas oficinas ofertadas pelo CAPS, pontos de cultura, associações e
outros dispositivos que componham a RAPS, buscando comtemplar o sujeito com
suas potencialidades e considerando sua integralidade enquanto ser social.
Na visão de familiares, as oficinas terapêuticas representam instrumentos
importantes de ressocialização e reabilitação psicossocial (AZEVEDO; MIRANDA,
2011). Para usuários, as oficinas são avaliadas como espaços que viabilizam
convivência, expressão, lazer e promoção de bem estar além de gerarem
entusiasmo e novas perspectivas para a vida fora do CAPS (SILVA; FARIAS, 2013).
Considerando o principal aspecto deste modo de atenção – a liberdade de ir e
vir – trabalhar cotidianamente com a perspectiva de ressocializar a pessoa é investir
em uma reabilitação para a vida como ela é, com seus sabores e dissabores,
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preparando-a para a frustração e resiliência frente aos acontecimentos da vida social
real.
As lutas, os compromissos e responsabilidades da cidadania são construídos
durante o processo de preparação do sujeito para ampliação de seus vínculos e
espaços de circulação social.
Considerando o fato histórico ainda presente na vida de muitas pessoas como
marcas pelo sofrimento na clausura nos manicômios, observa-se que com a reforma
psiquiátrica e a mudança no modo de cuidado em saúde mental, estas pessoas
acessam um cuidado ampliado e o respeito como seres humanos.
Neste sentido, importantes avanços foram conquistados com muitas lutas,
estudos e sofrimentos pelas perdas ao longo dos anos de manicômio. As leis
reformistas, os serviços regulamentados pelo paradigma psicossocial e o
empoderamento de sujeitos na sociedade implicam no inconsciente coletivo e
regulamentam as práticas de cuidado, sendo determinantes para a desconstrução
do preconceito em torno do estigma que “patologizou” e condenou os “diferentes”
instituindo a ideia de loucura.
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2.2 Loucura e doença mental
É inegável: os que convivem
com os loucos reais consideram a loucura antes de mais nada
como dor e ruína; os que vivem distantes dela — fisicamente
ao menos — são os que mantêm acesa a chama de um imaginário
ancestral sobre a insensatez.
(PELBART, 1989)

Resgatando uma experiência de conscientização sobre atenção psicossocial
com estudantes da rede básica de ensino de Pelotas, a qual foi mencionada na
apresentação, foi selecionado o texto de uma estudante da Educação para Jovens e
Adultos (EJA), escrito no primeiro semestre de 2014, cuja compreensão manifestada
sobre loucura, apresento como disparador para esta discussão.
6

O que é loucura?
Loucura é fazer coisas que outras pessoas normalmente não fariam,
por vergonha, por medo, para não se exporem, para se preservarem,
para não passarem por loucos. Então, loucura é encontrar com
alguém que você não conhece e abrir os braços para receber um
abraço (mesmo que não receba). É conversar com os pássaros, com
os cães e gatos... Conversar com as plantas, mesmo que isso não
pareça “normal”, conversar com Deus em voz alta logo pela manhã,
enfim, isso é loucura (Cristiele Lima).

Diante desta manifestação espontânea e poética, podemos iniciar uma
reflexão sobre o que se apresenta, por outro lado, como conceito de loucura, e o que
podemos observar da produção de loucura, por meio de ferramentas que objetivam
manter o “domínio” sobre a sociedade e a exclusão daqueles que possuem algum
tipo de patologia ou de sofrimento mental, ditos/vistos como “loucos”.
Por esta razão, teriam a ausência da razão, o que os desqualifica perante as
organizações sociais, e, ao longo da história, os conhecemos como indignos de
credibilidade devido as suas manifestações não condizentes com o que é esperado
de uma pessoa pelas tais “organizações sociais”. Neste modo de pensar, há uma
generalização da loucura associada à periculosidade, o que potencializa o estigma
sobre a pessoa com sofrimento mental.
A espontaneidade dessa jovem estudante pode levar-nos a pensar sobre
manifestações de singularidade, e por isto, apresenta-se aqui a manifestação de
uma percepção da subjetividade, uma vez que, por tais capacidades, poderá
6

Texto produzido pela estudante Cristiele Lima da escola Dr. Joaquim Assumpção, Pelotas, cuja
utilização neste projeto foi autorizada por meio de consentimento assinado pela autora.
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expressar suas emoções e sentimentos mais íntimos diante da sua contemplação do
mundo e dos elementos que o constituem. Isto (a expressão do íntimo – do
pensamento) ocorre, de modo geral, padronizado pelo condicionamento dos sujeitos
a um modo de existir e de se manifestar aos outros, que quando escapa ou resiste a
este modo operativo, é visto como loucura.
Em seu sentido etnológico, de acordo com Pelbart (1989), o termo loucura
traz sua origem do latim, insaniam, e no grego antigo é apresentado como manikê,
traduzido para português como insanidade, e respectivamente, delirante ou
divinatório, o que era visto uma capacidade de acesso a conhecimentos divinos.
No período medieval a loucura estava relacionada à um fenômeno mágico ou
religioso, sendo atribuída a possessão demoníaca, cujo tratamento era pautado em
castigos para que os demônios fossem afastados (RESENDE, 2000).
Na obra intitulada “Ordem do discurso”, Foucault (1996) questiona a
supremacia do poder biomédico sobre o discurso do “louco” que não é aceito pela
organização “sociedade”, de forma que este louco é visto como uma produção
social, portanto, derivada dos mecanismos rotulatórios deste poder.
Em Geertz (1978), a doença trata-se de uma construção relativa a questões
culturais que são intrínsecas de cada cultura e que interferem diretamente na
concepção de manifestações da pessoa, mesmo que não necessariamente
biológicas, como patológicas ou doentias.
Para Szasz (1980), a loucura não existe, pois se trata nada mais do que
desajustes do indivíduo moderno a um sistema complexo que perpassa sua
existencialidade, tangendo diversos aspectos da organização social desse sujeito,
podendo ser de ordem biológica, econômica, política ou sociopsicológica.
Para Silveira e Braga (2005), a “loucura” ou “desrazão” na sociedade
ocidental moderna é vista como objeto de intervenção científica, de modo que o
sofrimento psíquico é denominado como doença mental.
Estas concepções apresentam-nos um aporte teórico para que pensemos a
partir da singularidade do indivíduo, de modo que a sua rotulação pode ser vista
como um padrão de referência pelo qual “a sociedade” avalia o comportamento
deste indivíduo de maneira que, se ele não estiver adaptado aos padrões, estará
enquadrado dentro de um estatuto de anormalidade, cuja denominação para suas
manifestações subjetivas é de loucura.
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A partir de uma perspectiva etnográfica, pode-se encontrar em Frayze-Pereira
(1984), a concepção de que a loucura é uma manifestação singular da pessoa, a
qual varia de acordo com o contexto sociocultural em que ela está inserida e com
suas vivências pessoais que a constituem como sujeito.
Pelo olhar da medicina erudita, há uma produção de doenças a partir da
manifestação sintomática, o que muitas vezes, pode rotular o sujeito como incapaz,
muito embora não exista um entendimento das potencialidades ou das limitações
destes sujeitos. O déficit nesta compreensão faz com que haja a imposição de
condições que resultam no sofrimento físico e emocional da pessoa, fenômeno este
que vem sendo olhado por estudos antropológicos e sociológicos em torno dos
significados das manifestações subjetivas (CANESQUI, 2007).
De acordo com Mauss (1979), tais manifestações sintomáticas ou de
singularidade, subjetividade e criatividade, podem ser entendidas como ações
simbólicas, sendo avaliadas ou lidas como uma forma de comunicação da pessoa
com a sociedade e da sociedade com esta pessoa, de modo que são construídos
mecanismos para o convívio social, ou para a aceitação da pessoa adoecida.
Tratam-se mais do que simples comunicações, uma vez que mesmo sendo
subjetivas, falam com a força de palavras e são compreendidas pelo grupo social
pela necessidade do sujeito manifestar-se e pela necessidade do grupo
compreender ou aceitar (MAUSS, 2003), mesmo que haja repúdio e discriminação
do outro por tais subjetividades [quando não são compreendidas].
A comunicação do sofrimento humano por meio das ações simbólicas, possui
uma força de produzir repulsa e de manifestar sentimentos da pessoa diante das
limitações impostas pela patologia, o que, de acordo com Geertz (1978) molda o
senso comum de modo a dar origem a conceitos não eruditos ou pré-conceitos
sobre a pessoa a partir da sua subjetividade.
Este processo transcende o saber médico, perpassando as fronteiras físicas
dos mecanismos de cuidado em saúde mental, abarcando o núcleo da comunidade,
na qual circula cotidianamente a pessoa com transtorno, de modo que, para haver a
compreensão de como é sua inserção em tal meio social e o que é simbolicamente
para ela o “cotidiano” o “estar saudável”, é necessário que se esteja imerso nesta
conjuntura.
Desta maneira, será possível traduzir e compreender a concepção da
comunidade em relação às manifestações da pessoa, assim como o que é para esta
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pessoa estar saudável, vislumbrando-se uma leitura que transcende as limitações do
discurso verbal.
Para Ferreira (1994), somente a pessoa acometida pela doença saberá
avaliar e manifestar verbalmente seu sofrimento, porém, para a sociedade, há um
processo dialógico no qual a leitura das manifestações do subjetivo produz um
ajustamento para que aquela pessoa seja aceita e respeitada.
Deste modo, produz-se a aceitação da doença e das diferenças pelo seu
enquadramento na normatização, ou seja, ser/estar doente faz parte das normas
existenciais do ser humano, muito embora isto produza manifestações que fogem de
tais normativas e seja enquadrado como “loucura”.
Ao longo da caminhada como trabalhador da saúde mental e militante pela
reforma psiquiátrica, convivendo com pessoas e seus sofrimentos, tem sido possível
refletir sobre como tornar mais efetivo o cuidado, e como de fato reabilitar e reinserir
na sociedade. Consequentemente, caberia pensar em que condição esta pessoa
está “normal”, imersa e aceita pela sua comunidade, não como o louco, mas como
cidadã, ou ainda, de que modo ocorre tal pertencimento desta pessoa a sua
comunidade, de acordo com as normativas próprias da comunidade.
Um dos maiores desafios da reforma psiquiátrica no Brasil, além de romper
com o modelo psiquiatrizado e com a cultura manicomial, refere-se à aceitação da
pessoa com sofrimento mental como sujeito que possui direitos e possui deveres,
deseja e sonha, como pessoa que pensa e que pode manifestar seus pensamentos
e opiniões (BEZERRA, 2007).
Uma vez que existem políticas públicas que asseguram os direitos das
pessoas acometidas por transtornos, ocorre-me um questionamento inquietante
sobre no que consiste a loucura para a sociedade brasileira atual.
Na publicação do Ministério da Saúde (BRASIL, 2005, p. 47), o fragmento
textual pode nos instigar a pensar o “cenário do cuidado a loucura” e como o
concebíamos na época em que foi escrito:
Desde o início do debate nacional sobre a nova lei da reforma psiquiátrica, a
partir de 1989, instalou-se nos meios profissionais e científicos um
importante debate sobre a mudança do modelo assistencial, e mesmo sobre
as concepções de loucura, sofrimento mental e métodos terapêuticos.

Ao final dos anos 1980, contava-se com a construção de um novo jeito de
conceber a atenção à saúde mental: o paradigma psicossocial, que viria desconstruir
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ideias de cuidado ao louco com o assistencialismo e com objetivo de manter a
ordem social. A atenção psicossocial contempla a inovação, a reabilitação e a
inclusão da pessoa na sociedade.
Dentre os objetivos do cuidado com enfoque no psicossocial, pode-se
destacar o de resgatar capacidades que possibilitem ao sujeito gerir sua vida e suas
emoções, manifestando equilíbrio entre os distintos aspectos que o constituem como
ser social, o que é apontado por Amarante (2007) como manifestação de saúde
mental, ao contrário de pensarmos doença mental.
O usuário dos serviços de saúde mental, por intermédio das suas ações,
juntamente com familiares e profissionais, vêm cada vez mais conquistando sua
autonomia e seu empoderamento no cenário da participação social. Atualmente,
esse sujeito é menos visto como paciente, mas como usuário do SUS e como
cidadão de direitos e deveres (SANTOS et al, 2000).
A posteriori, como os egressos destes serviços reconstroem seus vínculos e
suas redes sociais pós-tratamento? Que vínculos são estes? Que mecanismos são
produzidos por estas pessoas para que, de fato, sejam e/ou sintam-se reinseridas
socialmente?
Pois bem, quando, de alguma forma se consegue dar credibilidade as
manifestações desse “louco” e considerar sua percepção da vida e de mundo,
estamos possibilitando a [des]construção de conceitos e a [re]construção de novos
conceitos. Des/construindo, o sujeito [re]constrói seus valores e sua postura diante
do seu semelhante.
De acordo com Freire (1997), processos educacionais não formais7, dentro de
um novo paradigma para conceber o ser humano como sujeito complexo, podem
servir-se de ferramentas e de estratégias para resgate de valores e construção de
práticas com sensibilidade ao outro.
Em consonância com o modo psicossocial, tias processos se darão com a
improvisação da vida cotidiana ou com a vivência de cada momento efêmero,
considerando-se o outro como sujeito importante para a sociedade.
Assim, pode-se perceber que o investimento no “novo” e no “desconhecido”,
tem viabilizado importantes experiências e saberes para o crescimento e para a
7

Promoção de educação por meio do diálogo e da reflexão, com vistas e meios e espaços
alternativos de encontros e trocas, através de associações, rádio comunitária, festas, encontros
informais, oficinas ou quaisquer outros modos de promoção de diálogo, trocas e afetos.
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evolução do ser humano, o que ao longo dos anos de experiência, me permito
afirmar que são emancipadoras para as pessoas com as quais venho trabalhando e
adquirindo conhecimentos.
Durante o mestrado, pelo Programa de Pós Graduação em Enfermagem
(PPGEnf) da UFPEL, entre os anos de 2012 e 2013, foi possível dar continuidade
aos estudos sobre saúde mental. Com a maturidade do tempo de trabalho como
“oficineiro” e uma análise pelo prisma da teoria sócio histórico de Vygotsky (2007),
pude aproximar-me de alguns dos significados de oficinas terapêuticas nos CAPSII
de Pelotas para profissionais de saúde (psicólogos, médicos e/ou psiquiatras,
enfermeiros e assistentes sociais), cujos resultados consistem na apresentação das
suas percepções e significados construídos pelo convívio com este espaço de
trabalho (FARIAS, 2013).
Além de revelar informações que foram ao encontro dos pressupostos da
pesquisa, o estudo aponta o desconhecimento de alguns profissionais sobre o
processo de trabalho do CAPS ou sobre o objetivo das oficinas dentro deste serviço,
o que mostra fragilidade na comunicação e na apropriação das equipes de saúde
mental para o cuidado de acordo com o modo psicossocial. Para tal, é primordial o
conhecimento do modelo de atenção em que o CAPS está inscrito, suas diretrizes e
seu modo de trabalho.
Os resultados da presente pesquisa podem nos remeter a exercícios de
avaliação do processo de reforma psiquiátrica no Brasil, do funcionamento dos
serviços substitutivos e dos modos de operação das oficinas e dos seus respectivos
encaminhamentos enquanto instrumento para reabilitação psicossocial.
Com a sustentação teórico/cientifica das oficinas terapêuticas no CAPS, o que
foi revisado para este estudo, agregado às vivências de trabalhador em oficinas
extra-CAPS8, me vi inquietado diante de questões como: Até que ponto estas
oficinas viabilizam uma efetiva reabilitação e emancipação do usuário, uma vez que
seu cuidado ainda é regido por uma lógica biomédica?
Mesmo que o usuário esteja em um serviço que prima por promover sua
reabilitação, está vinculado a uma instituição de saúde, portanto, estará de fato em
um processo de emancipação e/ou de exercício da sua cidadania?

8

Termo utilizado para referir-se a atividades desenvolvidas com usuários do CAPS, familiares e
comunidade, em espaços fora das suas dependências físicas.
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Tais questionamentos se fazem presentes nas minhas reflexões como
disparadores para a prospecção de novos estudos que venham revelar significações
referentes ao que acontece quando a pessoa rompe seus vínculos de usuário do
CAPS.
Assim, ela estabelece novos vínculos e novas relações com outras redes
sociais? De que modo isto ocorre? Neste sentido, cabe pensar na potencialidade da
reabilitação quando alinhada com a lógica do cuidado em liberdade, o que requer
conhecimento por parte dos profissionais, não somente da área específica de
formação, mas principalmente, da lógica de cuidado pelo modo psicossocial.
Neste momento, o entrelaçamento de questões relacionadas a reforma
psiquiátrica, as oficinas terapêuticas e aos avanços no cuidado em saúde mental
torna-se inevitável, uma vez que a orquestração é complexa para pensar um sistema
de altíssima complexidade com implicações múltiplas para avançarmos ou
retrocedermos na humanização das relações.
No Brasil atual, mesmo depois de 15 anos de existência da lei 10.216, sabese que o CAPS, os leitos em hospitais gerais e a própria RAPS com seus
dispositivos ainda coexistem com os hospitais psiquiátricos, havendo justificativas de
falta de estrutura ou despreparo das cidades para tal coexistência, e um importante
descompasso entre a legislação vigente e as práticas de cuidado em saúde mental.
Diversas são as razões, dentre as quais se destacam a gestão dos
municípios, organização estrutural para gerenciamento de recursos financeiros e
humanos, mapeamento das redes, funcionamento da intersetorialidade, contribuindo
para que os processos de consolidação da reforma no Brasil sejam mais morosos e,
consequentemente, ainda ocorra tal coexistência entre modos antagônicos de olhar
para o sujeito.
Falar de reforma psiquiátrica, mais que primar pelo cuidado em liberdade, é
buscar a emancipação da pessoa, proporcionando mecanismos para que ela
conquiste liberdade e autonomia. Deste modo, a autonomia refere-se justamente a
possibilidades para que o sujeito alcance a oportunidade de conviver socialmente
como

cidadão

e

seja

respeitado

justamente

pela

condição

de

cidadão,

independentemente das suas particularidades, sendo, portanto um sujeito social9.
9

Neste caso, o termo sujeito social é utilizado para referir-se ao alcance da condição de conviver
socialmente, interagindo com outras pessoas, no bairro ou comunidade, acessando direitos e
cumprindo deveres (exemplo: pagar contas, se manter, cumprir com responsabilidades).
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Em um ensaio publicado por Marx em 1844, o conceito de emancipação faz
referencia à libertação do Estado em relação a qualquer crença ou ideologia
religiosa (judaísmo ou cristianismo), resultando no que hoje chamamos de estado
laico (MARX, 1991), sustentando também uma proposta de emancipação da
humanidade, o que seria a libertação do ser humano de todo o tipo de domínio ou
autoridade.
Para Martins (1993), emancipação do homem está ligada a autonomia e a
liberdade, de modo que não há emancipação sem que o homem seja livre e
autônomo.
De acordo com França (2011), a emancipação é “conscientização”,
“racionalidade” e a autonomia é sua condição necessária, de modo que, para a
reabilitação psicossocial, o sujeito necessita de tal autonomia.
Em suma, os autores convergem na ideia de que emancipação refere-se à
possibilidade da pessoa gerenciar suas ações e suas atitudes, buscando a
realização pessoal e desfrutando da liberdade para tomar suas decisões com base
nas normas que regem a sociedade na qual está inserido.
Neste sentido, a questão presente nesta reflexão suscita o desejo de
conhecer a realidade dos sujeitos e suas perspectivas e pensamento em relação à
reabilitação e a autonomia.
Considerando a discriminação e até massacres com tortura e abandono de
pessoas com transtornos mentais ao longo da história do Brasil, em comparação ao
curto período da reforma psiquiátrica, deve-se valorizar a série de lutas e
reconstruções ideológicas e técnicas ocorridas em pouco mais de 30 anos com
vistas ao cuidado.
Através da contextualização histórica do cuidado em saúde mental desde a
criação do modelo asilar no Brasil, da sua substituição pelo modo psicossocial e da
contribuição de oficinas terapêuticas neste novo cenário, este estudo busca suprir
uma lacuna neste campo diante da escassez de estudos acerca da vida e do
cotidiano de pessoas após sua passagem pelo CAPS.
Quando passam a conviver em um cotidiano que possibilita afetos e trocas,
as pessoas tendem a se inserir na sociedade e interagir com outras pessoas,
fortalecendo os aspectos saudáveis e aumentando os vínculos e relações
interpessoais.
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2.3 O cotidiano
Poetas são:
Pessoas sensíveis às dores, as desilusões e aos amores.
Dão liberdade ao pensamento
E com pericia, esculpem anseios e desabafos com beleza de joias raras.
Por ora sábios, por ora loucos!
Pelo fluir dos pensamentos e pela desconexão momentânea de suas falas,
Serão poetas ou incompreendidos?
(Izamir de Farias - 2016)

Pensar reabilitação e reinserção a partir do modo psicossocial de cuidado
requer um olhar para a participação dos sujeitos nos espaços sociais e
principalmente a ideia de que a pessoa em sofrimento acessa todos os meios de
convívio humano.
Deste modo, haverá a efetiva reinserção das pessoas que, devido as suas
“estranhezas”, ainda são estranhas aos meios de convívio nos quais a hegemonia
vem dos padrões históricos de “igualdade” comportamental, ideológica e moral.
Simples fazeres e trânsitos pelos diversos campos organizados pelas
pessoas, denominados como meios sociais ou redes sociais [termo amplamente
utilizado na atualidade e transposto aos meios de comunicação virtuais] são vetados
pelo sofrimento ou pelo medo de ser discriminado pelas pessoas, fazendo com que
pessoas ao longo de muitos anos ficassem excluídas destes espaços. Como
desdobramento, além do sofrimento decorrente da sua patologia, carrega[ra]m por
muito tempo outro sofrimento causado justamente por não serem aceitas se quer
como dignas de frequentarem tais ambientes, mesmo que ditos públicos.
Para pensar [re]inserção social10 de pessoas que foram acompanhadas num
serviço de saúde mental, é necessário o entendimento de cotidiano a partir do ponto
de vista teórico, cujo conceito utilizado possa abarcar o transitar do indivíduo pelos
distintos âmbitos da sua vida e seu entendimento de ter frequentado as oficinas
terapêuticas e o CAPS.
O transtorno mental, de modo geral, acarreta em manifestações que
consequentemente influenciam na harmonia da família, levando-a ao aprendizado
10

Inserção ou reinserção social de pessoas com transtornos mentais está relacionada à promoção de
mecanismos para que estas possam estar em convívio com a sociedade e exercendo a cidadania
com direitos e deveres enquanto sujeito. Há casos de pessoas que passaram as vidas
institucionalizadas e necessitam de um trabalho elementar com vistas a promover sua interação com
outras pessoas, ao passo que, aquelas que perderam sua sociabilidade por conta do adoecimento e
isolacionismo decorrente dos sintomas necessitam reorganizar suas rotinas e relações interpessoais
para retomarem o convívio com a sociedade. Este processo parte da lógica psicossocial.
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de manejos, de cuidados e de tarefas que alteram suas rotinas, causando impacto
financeiro, dentre outras situações que podem levá-la ao adoecimento (BANDEIRA;
BARROSO, 2005).
De acordo com Melman (2001), essa rotina acaba acarretando em uma
sobrecarga aos cuidadores, membros da família, que muitas vezes se veem
adoecidos, sufocados pela angústia de se sentirem impotentes diante do sofrimento
mental que assola seu ente querido e por não conseguirem sanar sua causa.
Uma vez que o CAPS propõe um cuidado em liberdade, por meio do qual a
interação do usuário com sua família e com a sociedade ao seu entorno também
fazem parte da reabilitação, embora com sofrimento, as famílias percebem a
importância de sua participação no tratamento do usuário desde que estejam
preparadas para essa atribuição (VECCHIA; MARTINS, 2009),
Neste sentido, pensar as oficinas como ferramenta para o processo de
reconstrução das interações saudáveis entre usuários do CAPS e seus familiares,
constitui-se em uma estratégia cada vez mais necessária para que se venha projetar
uma melhor qualidade de vida para as pessoas quando não mais estiverem na
condição direta de usuários.
O exercício das relações e interações interpessoais pode influenciar na
dinâmica da recuperação do usuário, proporcionando resultados muito mais rápidos
e eficazes (RIBAS; TERRA; ERDMANN, 2005; PINHO et al, 2013) e contribuir como
facilitador do convívio na sociedade.
Quando tratamos de pessoas acometidas por transtornos crônicos, mesmo
quando frequentaram o CAPS e estão com os sintomas estabilizados, ainda serão
motivo de preocupação para seus familiares. Por isso, torna-se uma inquietação
olhar para o cotidiano dessas pessoas na sua condição de vida pós CAPS, com o
intuito de alcançar uma compreensão de como elas constroem e reconstroem suas
vivencias neste cotidiano enquanto cidadãs.
De acordo com Teixeira (2003), o cotidiano pode ser ponderado como um
plano no qual podem ocorrer à reprodução, a experimentação e a invenção de
modos de vida, de maneira que estes atos sejam considerados estratégicos para a
promoção da saúde e do bem estar coletivo.
Essa perspectiva que para o autor deve permear os serviços precisa
transcendê-los e fazer-se presente na vida dos sujeitos como uma dialética do seu
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dia-a-dia, nas suas trocas e nas suas conversações com o mundo, de modo que
haja a sensação de pertencimento e de interação com este mundo.
Amarante e Lima (2008) atentam para grandes desafios a serem vencidos no
que se refere à política nacional de saúde mental, principalmente no investimento
em empoderamento das pessoas para o exercício da cidadania.
Uma vez que o manicômio e a clausura coexistem com o psicossocial, há
evidentemente a necessidade de avanços no campo das práticas políticas para
implementação de mecanismos que suportem a efetiva [re]inserção na sociedade e
o exercício da autonomia para pessoas com sofrimento mental, como é previsto para
os Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT) e para propostas de atividade extra
CAPS (no cotidiano, no território ou outra forma de composição da RAPS).
Pensar [des]institucionalização com vistas à reinserção social é considerar
potencialidades do ser humano e olhar para sua integralidade, de modo que o foco
da atenção não seja somente na patologia propriamente, mas na pessoa (ROTELLI;
LEONARDIS; MAURI, 2001).
Em Prochnow, Leite e Erdmann (2005), vimos cuidado em saúde como
elemento

cultural

que

possui

qualidades

intrínsecas

independentes

e

interdependentes, bem como potenciais de significados que, por sua dinâmica,
produzem reações da sociedade.
Este processo complexo requer [re]flexão dum cotidiano que ainda está
vinculado ao modo de vida institucionalizado e/ou tutelado, devido às limitações das
pessoas acometidas por este modo. Por outro lado, há uma ruptura do modo
manicomial, uma vez que estas pessoas podem exercer suas vontades e desejos,
mesmo que sob a orientação do modo psicossocial.
Duran (2007), seguindo o raciocínio de Certeau, Giard e Mayol (1996),
apresenta o cotidiano como fazeres diários e corriqueiros que permeiam a vida e as
relações com objetos, coisas e pessoas, e podem ser mediadas por coisas e/ou
temáticas. Dessa forma, a prática de atos como ler, falar, caminhar, cozinhar,
habitar, fazem parte dos elementos constitutivos do cotidiano de um sujeito.
Entender esse cotidiano na vida de egressos requer uma leitura abrangente,
que contemple as práticas dos fazeres pressupostos por Certeau, Giard e Mayol
(1996), que perpassam o campo da qualidade, da intensidade e das significações
desses fazeres para os sujeitos.
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A reinserção social relaciona-se diretamente com o transito social do sujeito
na família, na cultura e objetiva sua implicação com o trabalho produtivo, aspectos
estes que fazem parte do exercício de cidadania dos sujeitos na sociedade
contemporânea (RIBEIRO, 2004).
O potencial das oficinas para a promoção desta reinserção e da reabilitação
reside no modo de operação que viabiliza a invenção de estratégias de acolhimento
e de intervenção, na escuta, no respeito à singularidade de cada sujeito e na
facilitação das relações com as possibilidades de construção de “redes sociais”
(RAUTER, 2000; GUERRA, 2004), sendo fundamental conhecer o cotidiano do
sujeito para construção do seu Plano Terapêutico Singular (PTS).
Deste modo, posteriormente a passagem pela atenção psicossocial, estando
[re]inserido na sociedade, a pessoa carregará consigo as vivências e as
experiências do seu processo de [re]abilitação, as quais certamente farão parte do
seu cotidiano e do seu novo modo de vida.
O direcionamento deste estudo busca respostas para a questão de pesquisa:
Como se dão as trocas sociais no cotidiano de sujeitos após vivenciarem
oficinas no CAPS II em Pelotas – RS?
A fim de dar sustentação teórica a esta pesquisa, foi realizada uma revisão
sistemática em março de 2016, abarcando trabalhos publicados em revistas
científicas do campo da saúde e da educação nos últimos 10 anos (de março de
2006 até março de 2016), disponíveis nas bases

de dados Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde11 (LILACS) e Medical Literature
Analysis and Retrieval System Online12 (MEDLINE), partindo dos descritores mental
health e workshop, com o intuito de identificar a existência de artigos sobre saúde
mental e oficinas terapêuticas.
Dentre os critérios de filtragem, foram considerados os artigos publicados nos
idiomas português,

espanhol

e

inglês,

os

quais

abordassem

os

temas:

conhecimentos, atitudes e práticas em saúde, atitudes das equipes de saúde em
serviços de saúde mental e transtornos mentais. Foram encontrados 49 artigos,
11

Base de dados Latino-Americana de informação bibliográfica em ciências da saúde. Em termos
gerais, abrange toda a literatura relativa as ciências da saúde, produzida por autores latinoamericanos e publicado nos países da região a partir de 1982.
12

Base de dados bibliográficos da Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos da América
(US National Library of Medicine's - NLM).
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dentre os quais, oito foram selecionados, considerando a relevância para a
discussão da temática proposta pela revisão. Os demais foram excluídos por não
tratarem de temas relacionados com a proposta para esta tese.
Nos artigos selecionados, percebeu-se a importância do conteúdo para o
campo da saúde mental, muito embora haja enfoque dos referidos estudos na
descrição metodológica de oficinas terapêuticas e nos resultados decorrentes em
distintos serviços de saúde. Considerando as especificidades da atenção
psicossocial no Brasil e o modo como às oficinas acontecem nesta lógica, observase que a maioria dos trabalhos publicados em outros países, não compreende
particularidades da realidade aqui vivenciada.
Igualmente, o objetivo do presente estudo é dialogar sobre subjetividades e
significações produzidas pelas relações e pelas trocas sociais, portanto, foi realizada
uma nova busca no banco de teses da CAPES, da qual foram selecionados
trabalhos que possuem relação com a temática e com oficinas terapêuticas.
Após a coleta de dados por meio de abordagem etnográfica, percebeu-se que
a temática “oficina terapêutica” tornou-se limitada, em face de tudo que foi
vivenciado no campo, portanto, a referida revisão não foi considerada nesta tese.
Diante disto, foram realizadas leituras interessadas13 de acordo com a
realidade emergente no campo, havendo, portanto, uma busca pela compreensão
de questões que transcendem a materialidade da oficina, de modo que aqui, ela é
vista como um mecanismo do qual as pessoas participaram, vivenciaram trocas e
ressignificaram suas vidas, mas não é tratada como foco do estudo.

13

AMARANTE, 2001, 2007; AZEVEDO; MIRANDA, 2011; BABINSK, 2004; BALTAZAR, 2004;
COSTA-ROSA, 2006; FARIAS, 2013; KANTORSKI et al 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015;
WILLRICH, 2016; ARGILES, 2016; MEIRELLES, 2016; UBESSI, 2017.
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2.4 Pressupostos
•

As oficinas se constituem como ferramenta para o processo de construção
e/ou reconstrução de interações saudáveis entre usuários do CAPS e seus
familiares bem como com a sociedade, sendo uma estratégia necessária para
projetar uma melhor qualidade de vida para as pessoas quando não mais
estiverem na condição de usuários.

•

Após passarem pelo CAPS, as pessoas incorporam em suas vidas saberes,
práticas, trocas e significados que foram terapêuticos quando vivenciados nas
oficinas, as quais são rememoradas como importantes.

•

Há uma ressignificação na vida das pessoas quando deixam de serem
usuários do CAPS, de maneira que seu círculo de amizades e seus valores
são reconstruídos a partir do sofrimento psíquico e das suas experiências
com o modo psicossocial de cuidado.

Após a realização deste estudo, evidencia-se a tese de que a pessoa, uma
vez envolvida pelo modo psicossocial de cuidado através das oficinas, pode
ressignificar

sua

vida

e

suas

relações

interpessoais,

havendo,

consequentemente a ampliação do seu universo relacional. A valorização do
outro e o sentimento de alteridade passam a fazer parte do seu cotidiano,
movendo-a a valorização das amizades e prática de trocas sociais – dando,
recebendo e retribuindo – fortalecendo-se como sujeito, podendo tornar-se
cuidador a partir da sua expertise por experiência.
Deste modo, os pressupostos são consonantes com os resultados da
pesquisa, uma vez que esta transcende os limites da oficina terapêutica que é vista
como um instrumento para reabilitação, porém, as manifestações de saúde, de
amizade e de vida acontecem nas relações e nas trocas sociais.
Por esta perspectiva, olhar para a vida das pessoas no seu cotidiano permite
acessar elementos de uma grandeza incomensurável e irrepresentável por uma
escrita formalizada em moldes acadêmicos, bem como pelo uso da palavra.

60

2.5 Objetivos
2.5.1 Geral
Compreender as trocas sociais, afetivas e simbólicas presentes no cotidiano
de pessoas que frequentaram oficinas em um CAPS II no processo de
reorganização (ressignificação) de suas vidas.
2.5.2 Específicos

Compreender os modos de relação vivenciados pelos sujeitos no convívio em
sociedade.
Analisar as dádivas e as trocas afetivas e simbólicas que permeiam as
relações cotidianas de sujeitos que frequentaram oficinas no CAPS II.
Identificar quais trocas que possibilitam às pessoas conviverem em
sociedade, serem aceitas, estabelecerem relações e viverem em acordo com
padrões preestabelecidos.
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3 Referencial teórico e metodológico
Para a construção da tese na qual são defendidas ideias e ideais, pessoais e
coletivos construídos na caminhada como ser humano e trabalhador da saúde mental,
transita-se por uma corrente oposta ao paradigma conhecido como neoliberalista14, o
qual é também considerado como dominante.
Trata-se de adentrar na busca pela compreensão de aspectos subjetivos dos
sujeitos - decorrentes das suas relações com outras pessoas e com o mundo a sua
volta - cujas vidas trazem marcas, sofrimentos e saberes que estão impressos nas
suas manifestações perante os coletivos e o mundo no qual estão inseridos.
Como aporte teórico, foi utilizado o Ensaio Sobre a Dádiva proposto por Marcel
Mauss e a Teoria Interpretativa da Cultura de Cliford Geertz, os quais proporcionam
instrumentos para a compreensão do ser humano com suas subjetividades, relações e
trocas afetivas e simbólicas com as “coisas” a sua volta e com a sociedade.
3.1 Ensaio Sobre a Dádiva de Marcel Mauss
Marcel Mauss nasceu na cidade de Épinal em 1872, na França. Descendente de
uma família judia praticante que residia na fronteira com a Alemanha. Desde muito
jovem, foi considerado uma pessoa com grandes capacidades intelectuais e inquieto
diante de causas sociais, o que lhe mobilizara ao ponto de se envolver com a
organização de conhecimentos que deram origem a antropologia francesa (MAUSS,
2003).
Tal envolvimento lhe rendeu muitos méritos como a formação de uma nova
geração de sociólogos que o seguiram, mas também, deméritos por suas
características revolucionárias, o que levou muitos a subestimarem sua capacidade e
suas teses.
Foi ativo no socialismo e colaborador com a imprensa de esquerda, envolvido
com o movimento cooperativista, integrava o Partido Socialista Francês e chegou a

14

Baseada no liberalismo teve sua origem nos Estados Unidos e teve como defensores Friedrich Hayeck
e Milton Friedman. Com vistas a aumentar a produtividade e o capital, o paradigma neoliberalista ou
neoliberalismo é uma corrente de pensamento que se ocupa com estratégias que regulem o trabalho e
explorem a população, de modo que as políticas sejam voltadas para a produção de capital e lucros.
Com isto, o governo possui uma participação menor nas ações e no capital, viabilizando a privatização
do patrimônio que atualmente chamamos de público (empresas e serviços).
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doar suas economias ao partido por acreditar nos seus ideais (CAILLÉ; GRAEBER,
2002).
Com conhecimentos oriundos da formação como jurista e da filosofia, Marcel
Mauss, aos 46 anos publicou o “Ensaio sobre a dádiva: forma e razão da troca nas
sociedades arcaicas" (MAUSS, 2003), ocupando-se com estudos que vislumbravam
conhecer fatos etnográficos e analisar o direito em civilizações antigas do Noroeste
americano, Polinésia e Melanésia (SIGAUD, 1999).
Ao longo do séc. XX, diversos antropólogos divergem na concepção de que este
ensaio poderia ou não conter uma proposta teórica que contemple explicações sobre
as trocas entre os homens, ou que se poderia denominar como sendo uma teoria da
troca.
Originalmente, o “Ensaio sobre a dádiva: forma e razão da troca em sociedades
arcaicas” esta relacionado a um contexto mais amplo de pesquisas sobre o regime do
direito contratual e os sistemas de prestações econômicas entre grupos e subgrupos
das sociedades ditas primitivas e arcaicas (SIGAUD, 1999).
De acordo com Lanna (2000), o argumento central do ensaio é de que a dádiva
produz a aliança, tanto as alianças matrimoniais como as políticas (trocas entre chefes
ou diferentes camadas sociais), religiosas (como nos sacrifícios, entendidos como um
modo de relacionamento com os deuses), econômicas, jurídicas e diplomáticas
(incluindo-se aqui as relações pessoais de hospitalidade).
Na década de 1920, este estudo era também concebido como a atribuição de
um sentido espiritual para o ato da doação, sendo contraditório ao que os
contemporâneos de Mauss entendiam, por definirem o modelo teórico como
fundamentado pelas premissas do direito (FOURNIER, 1994).
Para Mauss, o progresso das organizações sociais ocorreu de fato quando o
homem se deu conta da importância de estabelecer relações com seu semelhante, de
forma que o ato de dar, receber e retribuir faz parte de um processo de relações
saudáveis (MAUSS, 2003). A dádiva pode ser entendida basicamente por esta tríade,
que está presente em todas as relações humanas, representado pelo esquema a
seguir:
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Figura 1 - Esquema representativo do ensaio sobre a dádiva (construído pelo autor).

Em referência a aspectos relacionais dos grupos humanos, Geertz (2001)
aponta que o objeto da antropologia já não se restringe as sociedades primitivas, mas
está presente nas organizações contemporâneas.
Marcel Mauss analisa registros etnográficos sobre as ilhas Trobriandesas, na
Melanésia, extraídos de estudos da obra de Malinowski, “Argonautas do Pacífico
Ocidental” publicada em 1922, nos quais encontra manifestações de práticas de
instituições que se dedicam a dádiva, o que viria a subsidiar seu ensaio sobre a dádiva
(SIGAUD, 1999).
Como revolucionário por meio dos seus estudos, Mauss refere certo
“direcionamento” dos seus escritos para pesquisadores da antropologia que buscam
compreender os modos de vida da humanidade, para um atentar nas implicações em
relação ao todo, às simbologias e concepções de vida e de mundo (MAUSS, 2003).
Para tanto, os instrumentos propostos requerem um alinhamento e sensibilidade do
pesquisador ao empreitar em uma pesquisa de campo com o intuito de conhecer as
complexas minúcias dos grupos humanos.
Na transposição do ensaio sobre a dádiva, de sua proposta original para o uso
no Brasil dos dias atuais, deve ser considerada a forte influência do catolicismo e das
religiões que exercem importantes influências na vida das pessoas. Há uma
aproximação ou associação do termo “dádiva” ao uso religioso, o que pode inferir na
compreensão das discussões e conceitos manifestos nesta proposta e posteriormente
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na tese, portanto, é fundamental atentar ao sentido original da proposta de Mauss e
sua referência às trocas sociais estabelecidas pelo homem, uma vez que relações
humanas são permeadas por trocas e pela reciprocidade com caráter interpessoal
(MARTINS, 2005).
No ensaio sobre a dádiva, a troca é apontada como um denominador comum de
um grande número de atividades sociais, aparentemente heterogêneas entre si. O ato
da troca envolve três compromissos já mencionados: dar, receber e retribuir. “podendose provar que nas coisas trocadas há uma virtude que força as dádivas a circularem, a
serem dadas e retribuídas” (MAUSS, 2003). Devem ser desconsideradas as
propriedades físicas do objeto ou dos bens trocados, as quais podem ser cargos,
privilégios, dignidades, cujo papel sociológico é o mesmo dos bens materiais.
Nos processos relacionais, “nada é dado” bem como “nada é perdido”, mas
acontecem de forma a passarem despercebidos pelos processos de cognição e de
consciência, distintamente dos acontecimentos no universo dos animais, em que os
fatos ocorrem de modo repentino sem que tenham previamente sido premeditados e
sem que possam ter um desenrolar progressivo ou evolutivo no campo da
complexidade (MAUSS, 2003), ao menos até onde conhecemos deste universo.
Pela perspectiva da dádiva, a ausência da obrigação nos atos de dar, receber ou
de retribuir encontra-se no centro das relações, opondo-se ao modelo neoliberalista
que vislumbra relações de comércio e de lucro.
Esta concepção de relação interpessoal pode ser vista no fragmento do texto
poético que manifesta ideias alusivas ao direito em uma sociedade escandinava
primitiva.
Deve-se ser um amigo para seu amigo
E retribuir presente por presente;
Deve-se ter riso por riso e fraude por mentira.
Sabes isto, se tens um amigo em quem confias
E queres ter um bom resultado,
Convém misturar tua alma a dele e trocar presentes
E visitá-lo com frequência.
(MAUSS, 2003, p. 186).

Nesta proposição de relação, pode-se perceber a amizade como algo necessário
e que deve ser cultivado para o bem estar do homem sociável, podendo-se considerála como um importante elemento presente nas relações oriundas do modo psicossocial
de ver o sujeito.
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O uso do ensaio sobre o Dom para uma leitura de comportamentos e relações
sociais, em especial pelas particularidades do campo da saúde mental, torna-se
instigador, uma vez que esta ferramenta trata-se de um instrumento que não viabiliza
respostas, mas que tem o potencial de levar o pesquisador a novos questionamentos
(CAILLÉ, 2002a).
A capacidade de inquietação e de questionamentos do pesquisador bem como
do trabalhador e/ou militante pelo modo psicossocial devem estar sempre aguçados,
pois tratar do ser humano em um campo, de certo modo efêmero, em uma conjuntura
instável, requer a busca pelo conhecimento e a instrumentalização para a
potencialização dos fazeres.
Um importante traço do pensamento de Mauss é o desejo por aprofundar o
conhecimento sobre elementos das relações humanas presentes nas sociedades
arcaicas como voluntariado, não obrigatoriedade e doações, na busca da compreensão
pelo viés do direito, do que movia os sujeitos dessas sociedades a darem e a
retribuírem, diante da inexistência de um compromisso com tal retribuição (SIGAUD,
1999).
O

desenvolvimento

da

teoria

da

dádiva

instrumentaliza-se

como

o

estabelecimento de relações não financeiras, o que ocorrera nestas sociedades e que
viabilizava as relações [inter]pessoais. Assim, pode-se conceber a dádiva como não
pertencente ao nicho do mercado nem das organizações estatais e a nenhum tipo de
violência, tendo as ações como geradoras de vínculos sociais (GOUDBOUT, 1998).
Por outro lado, a dádiva é vista como um conjunto de valores que são
incorporados ao sujeito coletivo, pois fazem parte da sociedade com a qual ele está
inserido (MALINOWSKI, 1961), ou seja, por este ponto de vista pode-se dizer que a
dádiva não é livre.
Paradigmaticamente, a dádiva rege premissas como dar, receber e retribuir, de
modo que estas se manifestam por meio da liberdade de escolha da pessoa, sem que
haja a obrigatoriedade, mas a consciência de que sempre se ganha quando se segue
espontaneamente tais premissas para as relações interpessoais (CAILLÉ, 2002b).
Por esta perspectiva, a dádiva está presente em todas as trocas sociais, as
quais ocorrem nem sempre por trocas de caráter material ou econômico, mas,
sobretudo em caráter simbólico, sem valores utilitaristas. Todas as manifestações
como simples risos ou gestos possuem importantes significados que podem traduzir o
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modo de vida do grupo, seus valores, suas crenças e como as pessoas se afetam nas
suas relações cotidianas, ou seja, como ocorrem as trocas sociais.
Assim, quaisquer manifestações de sentimentos por meio de expressões faciais,
choros, risos ou gestos, não devem ser vistos como fenômenos somente fisiológicos ou
psicológicos, mas principalmente, como manifestações sociais permeadas por
significados intrínsecos ao meio em que são expressos (MAUSS, 2003).
Perceber além das aparências e deslocar-se do psicológico e fisiológico para o
social, trata-se de ir mais intimamente ao âmago das relações para entender como se
dão os processos relacionais.
Os instrumentos teóricos propostos por Mauss servem como referencial para
análise destas relações interpessoais e das relações com os objetos em determinada
sociedade, bem como seu sistema de trocas, e ainda, quais trocas que possibilitam às
pessoas viverem em sociedade, serem aceitas, estabelecerem relações e viverem
dentro de padrões de vida preestabelecidos.
O

paradigma

da

dádiva

ou

terceiro

paradigma

é

aquele

que,

na

contemporaneidade, viria a proporcionar ferramentas para que se perceba além do
dualismo individualismo/holismo, a conjuntura das relações humanas que ligam os
indivíduos e os fazem atores sociais (CAILLÉ, 2002a).
O campo psicossocial, em questão neste estudo, requer pensar os modos de
produção de vida que decorrem em solidariedade e fortalecimento de relações sociais,
cuja busca aqui é presentificada pela compreensão de significados.
O entendimento das redes sociais presentes nesta “produção de vida” a partir da
dádiva poderá elucidar como ocorrem as trocas afetivas e simbólicas entre os sujeitos,
de modo que a reciprocidade e o engajamento entre as pessoas por meio dos coletivos
em torno de objet[iv]os comuns são fatores que devem estar presentes nas relações
(MAUSS, 2003).
Divergências e tensionamentos nestes seguimentos são fatores intrinsicamente
ligados às relações interpessoais e ao convívio grupal, o que está diretamente
relacionado às formas, aos valores e às forças que se presentificam nas construções
de cada grupo e que são fundamentais na construção do sujeito.
A apropriação de tais elementos requer uma intimidade ou imersão no campo e,
consequentemente, apropriação dos fatos e elementos que fazem parte da vida das
pessoas, como ocorreu nos estudos de Malinowski, os quais levaram Mauss a
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revolucionar o entendimento de sujeito e coletivo á partir do conhecimento de culturas
antigas, apresentando então definição de fato social total (MAUSS, 2003).
Esta ideia parte de um olhar para a complexidade do sujeito social, cuja
existência é compreendida à partir de suas relações com outros sujeitos, seja por
intermédio de instituições - religiosas, jurídicas, familiares, econômicas ou morais –
relacionando-se aos modos de produção e de consumo, pautados nas trocas ou
presentes em retribuição a serviços prestados.
Este modo de conceber a pessoa consiste em interligar o social e o individual;
de um lado o físico ou fisiológico e de outro o psicológico, devendo-se considerar seu
caráter tridimensional - dimensão sociológica com seus aspectos sincrônicos;
dimensão histórica ou diacrônica e a dimensão fisiopsicológica (LÉVI-STRAUSS, 2003,
p. 24).
Não se consegue sê-lo pela simples reintegração dos aspectos descontínuos
das relações (familiar, técnico, econômico, jurídico e religioso), ou pelo simples estudo
de um fragmento da vida humana, necessitando-se da real compreensão do todo.
Pela perspectiva da antropologia social pela ótica da etnografia, durante a
observação destes aspectos, o observador é parte da sua própria observação, e toda a
sociedade que não é a sua, é seu objeto.
Dentro do contexto em que se está inserido como pesquisador e membro
“nativo”, Geertz (2008) atenta para a existência de elementos oriundos das relações, os
quais ele denomina como símbolos significantes, que se constituem em veículos de
comunicação dos processos subjetivos das manifestações humanas.
Tais manifestações são de enorme complexidade e estão imbricadas por tramas
ou “feixes de símbolos significantes” e “feixes de feixes de símbolos significantes”, os
quais só podem ser descritos ou decodificados por quem os identifica a partir do
compreender como é o olhar do nativo, de modo que estas interpelações entre os
elementos não serão vistas como um fragmento da totalidade, mas como parte
constituinte dela e diretamente relacionada com ela e sem a qual, esta totalidade não
existe (GEERTZ, 2008).
Mauss pensa num sujeito total que, para ser conhecido em todas as suas
dimensões, tem de ser visto no seu contexto, sendo que a imersão no núcleo sócio
cultural e coletivo é o único modo de acesso e compreensão deste sujeito. A
compreensão do todo (a sociedade) é maior do que a compreensão de suas partes (o
indivíduo) e, para Mauss, a superação do dicotômico sociedade/indivíduo proposto por
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Durkhein está na sua percepção de que, na gênese, o individuo com suas
singularidades carrega influências da totalidade – sociedade em que está inscrito – o
que o levará a reproduzir normativas e valores presentes neste sistema maior (MAUSS,
2003).
O entendimento dos símbolos e seus significados para o sujeito nativo só pode
ser compreendido pelo pesquisador se ele estabelecer uma relação de horizontalidade
com o nativo. As relações interpessoais e os significados de cada elemento manifesto,
seja verbal ou gestual, objetivo ou subjetivo, só podem ser compreendidos pelo
pesquisador quando ele estiver vivendo o campo e de posse dos símbolos significantes
presentes nele (GEERTZ, 2008).
Numa relação de intimidade com os nativos, conquistada pela aproximação e
pelo afeto, construídos no convívio com os sujeitos deste estudo, o pesquisador teve
uma percepção dos fatos muito próxima do ponto de vista dos mesmos, nos meandros
da sociedade em que vivem e se constituem como sujeitos.
Ao se empoderar e utilizar este sistema de códigos em meio aos nativos, ele terá
credibilidade para ser visto como participante da sociedade pesquisada e, a partir deste
momento, poderá decifrar ou desvelar as comunicações que de fato ocorrem no
campo.
Deste modo, compreender a sociedade está relacionado diretamente com a
apropriação do seu simbolismo e com o entendimento de elementos presentes tanto
em sociedades do passado como atuais: dar, receber e retribuir, ou seja, a dádiva.
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3.2 Clifford Geertz e a teoria interpretativa da cultura
Nascido em 23 de agosto de 1926 em San Francisco, Califórnia, Clifford Geertz
é um dos grandes nomes da antropologia norte-americana. Seus estudos em busca de
conhecer o funcionamento da cultura, renderam-lhe o reconhecimento como criador da
antropologia interpretativa ou hermenêutica (PALMER, 1999).
A teoria interpretativa se constitui em um instrumento ou aporte para reflexões e
estudos sobre práticas sociais e seus significados, de modo que a cultura é entendida
como

um

sistema

simbólico.

Também

chamada

de

antropologia

simbólico-

interpretativa, pautada nos parâmetros antropológicos, ancora-se na busca da
compreensão da diversidade, do pluralismo e do conflito, vislumbrando elucidar dada
situação ou caso por meio da decodificação do simbolismo característico ou específico
de cada campo (GEERTZ, 2001), desvelando-o de modo racional e compreensível
para não nativos do universo pesquisado.
A cultura é então considerada como um padrão de significados que são
transmitidos historicamente, incorporados em símbolos por meio dos quais os homens
se comunicam desenvolvendo conhecimentos ou perpetuando-os, bem como suas
atividades ou mesmo suas relações com a vida e com o mundo a sua volta (GEERTZ,
2008).
O contexto criado pelo próprio homem o envolve como uma teia de significados,
de modo que ele assume esta cultura, suas teias e análises intrinsecamente a sua
existência. A dimensão subjetiva e simbólica das relações e das trocas é complexa,
cuja profundidade só pode ser acessada verdadeiramente a partir da imersão no mar
dos símbolos significantes, para que, consequentemente, haja uma aproximação e
apropriação dos seus elementos, de um modo “quase nativo”, em que o pesquisador
possa se comunicar e compreender o que está sendo comunicado de modo claro e
inteligível (GEERTZ, 2008).
Geertz (2008) refere-se à cultura como sistemas entrelaçados de símbolos
inteligíveis que podem ser compreendidos a partir da análise dos registros, que devem
traduzir o cenário fidedignamente a partir da descrição densa, para que pouco escape
aos registros. Neles, os acontecimentos sociais, os comportamentos, as instituições e
os processos que ocorrem nas trocas podem ser vislumbrados e compreendidos
lucidamente.
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Pensar espécie humana e cultura é buscar a compreensão da imbricação de
mecanismos simbólicos que regem o comportamento do homem, quando o próprio
conceito de homem está relacionado com a cultura em que ele está inserido. Seus
vínculos com o grupo e com seus membros são reforçados pelo que está posto
historicamente, que consolida os elementos constitutivos da cultura, estrutura esta que,
de acordo com a etnociência ou antropologia cognitiva, é composta de estruturas
psicológicas que guiam o comportamento dos sujeitos (GEERTZ, 2008).
Uma análise fidedigna das formas simbólicas está ligada a apropriação dos
acontecimentos sociais e das ocasiões concretas em que eles ocorrem, organizandoos de um modo que as conexões entre as formulações teóricas e as interpretações
descritivas não sejam ofuscadas pelo que chamamos de ciências mágicas.
Estar imbricado com a realidade investigada é também vivê-la e utilizar-se dos
símbolos significantes que a compõem, após apropriar-se deles, exercitando as trocas
a partir do rompimento com o caráter imaginativo ou mágico dos fenômenos. É
considerar que, aquilo que fora mágico, no momento vivido não mais o será, mas será
visto por uma ótica similar aquela dos nativos, de certo modo, moldada por eles e,
portanto, elucidada a partir da interpretação, de segunda mão, do que os nativos
informaram (GEERTZ, 2008).
Na perspectiva de Geertz (1997), busca-se interpretar significados para
compreender a construção sociocultural dos eventos. Assim, a teoria interpretativa da
cultura constitui-se de um modo pelo qual as experiências são interpretadas e os
relatos das interpretações são posteriormente usados para que se chegue a uma
compreensão do fenômeno e seus elementos constitutivos, os quais manifestam
expressão, poder, identidade e justiça.
Nas descrições de cultura, Geertz (1997) mostra certa aproximação a Max
Weber, no sentido de que o homem é um animal amarrado a teias de significados que
ele mesmo teceu, deste modo, cultura seria estas teias e sua análise; portanto, não
como uma ciência experimental em busca de leis, mas como uma ciência interpretativa,
à procura do significado.
Assim, tudo o que se refere à cultura, como a própria cultura em questão,
tangencia o pensar significados, os quais se fazem singulares em cada grupo social em
que se manifesta na comunicação entre pessoas, de modo que estes significados se
constituem conforme necessidades individuais e coletivas.
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A linguagem e a percepção das pessoas desse ou daquele lugar, devido as suas
características, também interferem no jeito de ser, pensar e viver dos sujeitos de cada
lugar, portanto, fazendo-se presentes nos elementos constitutivos da cultura.
Por esta perspectiva, ferramentas entendidas como “universalizáveis”, poderiam
ser considerados como ineficazes ou incapazes de atingir seus objetivos, uma vez que
cada sujeito está sujeito à sua própria cultura. Portanto, sua visão de mundo e sua
própria construção enquanto sujeito é variável.
Neste âmbito, manifestações tênues e que passariam despercebidas por
qualquer pessoa podem ser fundamentais, uma vez que podem significar/comunicar
mensagens importantes e ricas em elementos, uma vez que sejam/estejam do/no
domínio dos demais membros de uma dada cultura.
Estes elementos culturais, de acordo com Ryle (2009), foram denominados
como códigos estabelecidos, ou seja, significantes para os membros natos e por suas
particularidades e possíveis variabilidades para outros grupos, possuem comunicações
significantes que necessitam ser apreendidas para que sejam decifradas com a maior
aproximação do sentido para os nativos.
Na busca da compreensão de cultura, ainda suscita o transitar pelo campo do
pensamento e permitir-se questionar se a cultura é uma conduta padronizada ou um
estado da mente, ou em algum momento, as duas coisas juntas.
Dizer

que

cultura

consiste

em

estruturas

de

significado

socialmente

estabelecidas, não é mais do que dizer que esse é um fenômeno psicológico, uma
característica da mente, da personalidade, da estrutura cognitiva de alguém (GEERTZ,
2008).
Como sistemas entrelaçados de signos interpretáveis que podem ser chamados
de símbolos, a cultura não é um poder, algo ao qual podem ser atribuídos casualmente
os acontecimentos sociais, os comportamentos, as instituições ou os processos; ela é
um contexto, algo dentro do qual eles podem ser descritos de forma inteligível, isto é,
descritos com densidade (GEERTZ, 2008; COELHO, 2014).
A cultura pode então ser tratada como sistema simbólico, permeado por
construções particulares de significantes pertencentes aos membros natos. Partindo
deste pressuposto, Geertz (1997) aponta a indissociabilidade do ato de estar
pertencendo ao meio pesquisado como parte dele, como ato imprescindível ao
pesquisador antropológico, necessitando causar estranhamentos com o fim de que os
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fatos sejam observados nas suas minúcias que manifestam tais significantes
específicos.
Com tais prerrogativas, a imersão no campo por um período de nove meses
proporcionou inúmeras emoções e permitiu uma relação de profunda intimidade com os
sujeitos, de modo que os dados apontam elementos que só poderiam ter sido
acessados com a utilização da etnografia.
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3.3 A etnografia
Quando Mauss (1979) se refere aos fatos sociais totais, está necessariamente
tratando das implicações de uma expressão de sentimentos que possui relação direta
com as construções do sujeito dentro de sua cultura. Assim, esta expressão pode ser,
portanto, produção cultural e não uma manifestação natural da pessoa.
A aproximação com o objeto de estudo e o conhecimento de suas características
subjetivas, sustentam a opção pela etnografia que, neste cenário, mostra-se como uma
metodologia viável e com abertura para a relação pautada na confiança e nas trocas
(de afetos, de saberes e experimentação de vivências lado a lado com os sujeitos).
Deste modo, a imersão no campo permite a vivência dos sentimentos e o aguçar dos
sentidos para uma leitura com um olhar muito próximo ao dos nativos.
Por outro lado, atentar para linha tênue que [de]limita a identidade de
pesquisador e de militante ou ativista é primar pela seriedade e ética na busca de
conhecer a cultura, evitando-se a ruína do cientista ao afastar-se da etnografia
(GEERTZ, 2008).
A etnografia consiste num modo de registrar os acontecimentos ocorridos no
campo, o qual pode ocorrer de distintas maneiras e com minuciosidades, podendo
perpassar registros se servem de uma figura de linguagem mais poética ou rebuscada,
ou, de outro modo, seguindo uma narrativa mais formal e discreta.
Em tais “formas” de registro estão implicadas a assinatura do etnógrafo que
consiste na sua estrutura emocional e sua bagagem científica, a qual implica na leitura
que ele fará dos fatos, interpretando-os sem abrir mão da etnografia. Tais variações
constituem-se em problemas que Geertz (1978) entende como necessários para
reflexão do pesquisador com o fim da conquista da credibilidade por sua produção,
uma vez que, pelos aspectos individuais deste pesquisador e de cada campo, mesmo
que similares, deverão apontar características e informações particulares que podem
divergir, de modo a não ser assegurável a generalização dos resultados para contextos
similares, como por exemplo, os testes de inteligência, que são aplicados de modo
genérico sem a consideração dos elementos particulares de cada cultura.
De acordo com Peirano (1995), a etnografia trata-se de uma metodologia de
pesquisa com a qual o pesquisador deve ter cuidado para não cometer o erro de
simplificar as coisas. Portanto, etnografia é além da espontaneidade dos sujeitos diante
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do pesquisador ou de simples descrições superficiais dos fenômenos, devendo-se ir
além das aparências.
Outra característica apontada pela autora (PEIRANO, 1995) é a de que, mesmo
de modo inconsciente, cada etnografia trata-se de um experimento com características
singulares. Neste sentido, a busca de especificidades referentes ao objeto pode ser
satisfatória com a instrumentalidade aceita pelo método etnográfico.
Do mesmo modo, o método em questão recebe críticas no sentido de que seria
impossível fazer uma análise definitiva com “o olhar de um nativo” sobre o corpus, mas
sim, do etnógrafo que o interpreta e o relata com discurso formal.
Este apontamento é relevante para que o método etnográfico possa dialogar
com as teorias de um modo contundente e não utópico acerca do que se busca no
acesso ao objeto.
Toda (boa) etnografia precisa ser tão rica que possa sustentar uma
reanálise dos dados iniciais. Nela, as informações não são oferecidas
apenas para esclarecer ou manter um determinado ponto de vista
teórico, mas haverá sempre a ocorrência de novos indícios, dados que
falarão mais que o autor e que permitirão uma abordagem diversa.
Portanto, a reanálise de um corpo etnográfico é prova da adequação e
qualidade da etnografia (PEIRANO, 1995, p. 219).

A fidedignidade e o comprometimento do etnógrafo são cruciais para a
credibilidade de um trabalho acadêmico, principalmente, quando isto ocorre em tempos
que o acesso à tecnologia é rápido e prático.
Penetrar o campo e elucidar significados traduzindo-os para uma linguagem
formal se trata de um exercício de tecer “teias” de comunicações com o mundo a partir
de palavras que podem “oportunizar” a este mundo conhecer o “in loco” e suas
peripécias para uma existência e coexistência com outras culturas sem a perda da
identidade e dos seus elementos para manter o equilíbrio.
Para Mattos e Castro (2011 p. 5):
A etnografia é, portanto, a porta através da qual o pós-estruturalismo
pode vir a se tornar uma prática com verdadeiro impacto social,
revolucionário, pois que vai ao povo, torna-o visível, cônscio de si e o
traz para o centro da sociedade, sem máscaras, sem vergonha, sem
pudores higienistas.

Neste sentido, a etnografia se constitui como uma potente metodologia,
apontando um modo de inserir e empreender trocas sociais no trabalho de campo,
junto aos sujeitos, na busca de conhecer a dádiva manifestada por afetos e trocas
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sociais no cotidiano de pessoas que frequentaram as oficinas em um CAPS II e
continuam suas vidas ressignificando e produzindo outros sentidos no seu cotidiano a
partir das suas experiências de vida.
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3.4 Procedimentos no trabalho de campo
Para falar de procedimentos do trabalho de campo, é importante destacar
elementos impactantes para o pesquisador durante o processo de construção da
relação de sujeito pesquisador com os sujeitos objeto deste estudo.
Considerando o meu vínculo com muitas das pessoas que participam da
AUSSMPE sendo trabalhador, tornar-se alguém visto como sujeito, descolado da
imagem do “professor” do CAPS, como era conhecido até então, foi uma construção
que demandou certo tempo. Deve-se levar em consideração que o olhar do sujeito
sobre o pesquisador é importante para que os dados possam surgir com naturalidade.
Para tanto, especificidades da etnografia como a imersão no campo e
construção de uma relação de horizontalidade com sujeitos nativos foram consideradas
como fundamentais neste processo.
O ponto de partida para o estudo se deu em uma visita à presidente da
AUSSMPE, para falar sobre o projeto de pesquisa com o intuito de realizar a coleta de
dados, explicitando metodologia, tempo necessário e demandas decorrentes da
proposta.
Diversas foram suas considerações sobre o projeto, comentando sobre a
importância de pesquisas com usuários e pessoas que parece que são invisíveis para a
sociedade por terem um transtorno mental ou por terem feito um tratamento em saúde
mental. Diante destas colocações, colocou-se a disposição para colaborar e assinou de
imediato a carta de anuência para que o projeto pudesse ser posto em prática.
Após o projeto ser aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de
Enfermagem da UFPel sob o parecer de número 1.667.225, o ingresso no campo da
pesquisa iniciou-se pela metodologia bola de neve, na qual foi acessado o primeiro
sujeito (GOODMAN, 1961; WHITE et al., 2012).
Em contato com o mesmo, combinou-se o local em que se iniciaria seu
“acompanhamento” e entrevista, bem como o mesmo indicou o segundo sujeito, até
que se tivesse atingido cinco participantes, levando em conta o volume e a densidade
de dados devido à metodologia usada para coleta.
Considerando os vínculos de amizade entre as pessoas, ocorreu que todas se
encontravam na maior parte do tempo em grupos comuns, dos quais todas
participavam, o que viabilizou o acompanhamento de mais de uma pessoa durante a
estada em campo.
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Inicialmente, havia uma formalidade no tratamento com o pesquisador como
“professor” e “senhor”, em reverência à titulação que diferenciava esta figura dos
demais nativos dos grupos. Foi necessário um tempo de convívio em espaços diversos,
havendo uma mudança no modo de comunicação por parte do pesquisador em relação
àquele modo formal, utilizado pelo profissional dentro do CAPS.
Com isto, permitir-se entrar em sintonia com as pessoas, numa relação de
horizontalidade, implicou numa imersão no campo, inicialmente, à partir da linguagem
utilizada para a comunicação no cotidiano. Contar piadas, falar sobre “assuntos
cabeludos”

15

, ter maior aproximação com algumas pessoas e reservas em relação a

outras para respeitar as particularidades de cada sujeito, constituiu-se num exercício
constante.
Este processo demandou certo tempo para que pudesse perceber a existência
de uma efetiva horizontalidade nas relações, o que alterou significativamente o teor dos
diálogos e a confidencialidade entre pesquisador e sujeitos.
Um elemento fundamental neste aspecto refere-se às trocas constantes, as
quais ocorriam por intermédio de olhares, gestos, abraços, palavras e a entonação das
palavras, as quais incidiam sobre o sentido com que eram proferidas. Nesta sintonia,
muitas vezes foi possível perceber o cuidado que os sujeitos tinham com o
pesquisador, que no contexto do estudo era a pessoa falando com outras pessoas,
portanto, houve trocas de saberes, afetos, sofrimentos e alegrias, de modo que muitas
vezes, o “pesquisador” foi ouvido e consolado.
Com isto, entrar em campo e pertencer a este campo, requer transformação de
atitudes e comportamentos, de modo que são criadas demandas. Uma vez que se
passa a ser visto como membro nativo de um contexto, se criam vínculos e afetos, os
quais passam a fazer parte do cotidiano dos envolvidos, portanto, este processo,
mesmo após o encerramento da coleta de dados, permanece por intermédio de
participação nos grupos de convivência dos sujeitos, mesmo que com menor
intensidade que durante a coleta de dados.
Como fruto do processo de relações interpessoais e trocas sociais, é possível
perceber, além do estreitamento de vínculos, o sentimento de amizade e confiança
15

Assuntos que tratam de intimidades entre as pessoas ou que são considerados temas tabu como
sexualidade ou preconceitos, os quais muitas vezes eram abordados pelas pessoas quando estavam em
pequenos grupos. Normalmente eram falados por pessoas com certa intimidade e cumplicidade,
considerando relações de amizade que proporcionam confidencialidade.
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para com as pessoas. Nesse sentido, falar destes vínculos requer mencionar
elementos como aqueles presentes nas amizades anteriores a este processo como
troca de telefones, interações pelas redes sociais, visitas a casa e encontros em locais
públicos diversos.
Estes elementos apontam para além de vínculos estreitos no relacionamento
interpessoal, mas para a confiança mútua e veracidade nas comunicações, havendo
implicações na vida depois da pesquisa, do mesmo modo que esta veracidade
influenciou diretamente nos resultados desta tese.
Há, portanto, o senso de responsabilidade e comprometimento com o estudo,
mas principalmente, com as pessoas com as quais se conviveu intensamente durante
um período de mais de meio ano. Diante desta experiência, houve transformações
profundas nos sentimentos em relação às pessoas envolvidas na construção do
estudo, havendo reciprocidade por parte dos sujeitos em relação ao pesquisador, que
ressignifica sua vida a partir desta construção.
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3.4.1 Tipo de estudo
O presente estudo é uma pesquisa com abordagem qualitativa que, de acordo
com Minayo (2010), consiste em estudar a história, tangendo o universo das
percepções, das relações, das representações, das crenças e das opiniões, as quais
emergem das interpretações que as pessoas realizam no que diz respeito a vivencia e
a construção de si próprios, dos artefatos, sentimentos e pensamentos.
A pesquisa qualitativa permite o acesso e a exploração de experiências na
busca pela compreensão de seus significados a partir da percepção de variações dos
fenômenos (SILVERMAN, 2013). Neste propósito, a etnografia foi utilizada por suas
características metodológicas, viabilizando a imersão do pesquisador no campo para
possibilitar uma leitura ampliada dos acontecimentos e das trocas, os quais ocorrem de
acordo com padrões culturais e do universo simbólico do cotidiano e da vida das
pessoas, partindo-se do entendimento de que elas se comunicam e interpretam tais
símbolos, cabendo ao pesquisador, decodificá-los (GEERTZ, 2008).
A utilização dos diversos instrumentos propostos pela etnografia permite o
registro mais denso dos dados, de maneira que os acontecimentos podem ser
descritos e analisados com menos distorções devido à riqueza de elementos
registrados.
Por meio da observação participante, o pesquisador pode fazer parte do campo
da pesquisa e da vida cotidiana dos seus sujeitos, participando [inter]ativamente,
in[ter]ferindo e vivenciando as dinâmicas do grupo como membro nativo dele (GIL,
2007; MINAYO, 2010).
Sua origem enquanto técnica de coleta de dados vem da pesquisa social
desenvolvida por Malinowski quando esteve junto aos povos das ilhas Trobriand 16,
dados estes que subsidiaram os posteriores estudos de Marcel Mauss sobre os
significados das trocas nas sociedades primitivas (MAUSS, 2003).
Para a elaboração do presente estudo, o diário de campo foi um importante
instrumento para registro dos dados observados, de modo que foram utilizados
distintos formatos (gravador digital para registros gravados, caderneta de papel, celular,
16

Malinowski desenvolveu sua coleta de dados durante quase um ano, de junho de 1915 a maio de
1916, de maneira que sua imersão no campo foi total, com o uso de diário para registrar suas
impressões e vivências no dia a dia de convívio com os trobriandeses. Após sua saída de campo, levou
cerca de um ano e meio debruçado sobre seus registros para analisa-los.
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câmera fotográfica digital, troca de dados por mídias sociais), cujo objetivo foi registrar
as percepções pessoais do pesquisador, os diálogos informais ou observações de
comportamento contraditório com o manifestado pela oralidade dos sujeitos.
Assim, o diário de campo é primordial enquanto instrumento para registrar os
dados observados, viabilizando registros fidedignos aos acontecimentos vivenciados
pelo pesquisador primando pelo máximo rigor científico (MINAYO, 2007).
A observação participante enquanto técnica de coleta de dados, de acordo com
Gil (2007) pode ser dividida em dois modos entendidos como natural (o observador
pertence à comunidade que está sendo observada) e a artificial (o observador
aproxima-se do grupo e passa a fazer parte dele para a pesquisa). Portanto, nesta
pesquisa foi utilizada a observação participante artificial.
O processo de observação dos acontecimentos, seja em grupos ou na
participação de uma pessoa em determinado contexto, requer o olhar atento e imersão
do observador; para tal, a observação participante é o método mais adequado para que
se atinja tal objetivo pelo fato de haver imersão do pesquisador no cenário observado.
No contexto em que ocorrem diversos processos de comunicação e interação
entre as pessoas, o estar presente e fazer parte de tais processos é primordial para
que não se percam dados relevantes na pesquisa e para que possam ser interpretados
na sua completude (VICTORIA et al, 2000).
Quanto à entrevista semiestruturada, de acordo com Triviños (2011), pode ser
compreendida como aquela que se utiliza de questionamentos básicos, apoiados em
teorias e hipóteses/pressupostos que dão suporte para a pesquisa.
Todos os registros de dados da pesquisa foram armazenados em arquivos
digitais - de áudio ou texto – que devem permanecer no computador pessoal do
pesquisador e em CDs (como cópia de segurança), que também ficarão de posse do
pesquisador durante cinco anos, assim como os manuscritos dos diários de campo e
suas digitalizações. Após este período, todos os arquivos digitais devem ser apagados
e os CDs e diários de campo destruídos.
Por fim, o presente estudo tem como base uma abordagem qualitativa seguindo
uma vertente etnográfica pautada no interpretativismo (GEERTZ, 2008) a partir da
Teoria da Dádiva (MAUSS, 2003), cujos dados foram coletados por meio de
observação

participante

semiestruturadas gravadas.

com

registros

em

diário

de

campo

e

entrevistas
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3.4.2 Contextualizando o Local da Pesquisa
A presente pesquisa foi realizada na cidade de Pelotas, RS. Segundo o senso
do realizado em 2015, a cidade conta com uma estimativa de 342.873 habitantes
(IBGE, 2015; PELOTAS, 2015), e possui uma rede substitutiva em saúde mental
constituída por seis CAPS II, um CAPS AD III e um CAPS i, além de um ambulatório,
leitos psiquiátricos em hospital geral, oficinas “extra CAPS” (cujo termo é utilizado
como referência às atividades desenvolvidas fora da sua estrutura física) e um
serviço de Reabilitação Pelo Trabalho e Arte (RETRART), conhecido como “geração
de trabalho e renda”.
Além destes serviços, a cidade conta com a AUSSMPE, a qual é uma das
poucas associações de usuários de serviços de saúde mental do território brasileiro
que funciona de modo independente da gestão pública e é gerenciada
exclusivamente por usuários, familiares e pessoas que foram acompanhadas pelo
CAPS desde a sua fundação.
Atualmente a cidade de Pelotas é considerada um polo comercial, cultural e
de formação educacional do Sul do RS (IBGE, 2015; PELOTAS, 2015), possuindo
um território com 1.610,084 km² de área, cuja localização geográfica pode ser
visualizada de acordo com o mapa a seguir:

Figura 2: localização da cidade de Pelotas - RS
Fonte:
http://2.bp.blogspot.com/-QfkQcTux2XY/T_ewaDfMQzI/AAAAAAAAH90/ep1luVGdAMI/s1600/mapario-grande-do-sul-pelotas.gif
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3.4.3 Sujeitos do estudo
Os participantes deste estudo são cinco adultos que frequentaram uma ou
mais oficinas durante pelo menos um ano no CAPS II e encontravam-se fora deste
serviço há seis meses ou mais. No momento do acesso, todos estavam vinculados
com a AUSSMPE.
A tabela a seguir apresenta alguns dados de caracterização dos sujeitos
deste estudo:
Tabela 2 – Caracterização dos sujeitos do estudo

Sujeitos

Sexo Idade

Escolaridade

Ocupação

C1

F

49

Fundamental incompleto

Aposentada

C2

F

66

Fundamental incompleto

Aposentada

C3

F

52

Fundamental incompleto

Aposentada

C4

M

54

Fundamental incompleto

Aposentado

C5

M

61

Fundamental incompleto

Aposentado

Fonte: Diário de Campo

3.4.3.1 Critérios para inclusão
 Ter sido usuário de CAPS II na cidade de Pelotas, RS.
 Ter frequentado uma ou mais oficinas por pelo menos um ano.
 Ter sido encaminhado para a Atenção Básica do seu território há seis meses
ou mais.
 O informante chave17, bem como os demais sujeitos da pesquisa, devem
apresentar capacidade de verbalização e fornecimento de informações.
 Manter contato/vínculo com a AUSSMPE.
3.4.3.2 Critérios para exclusão
 Não aceitar acompanhamento sistemático proposto pela pesquisa.
 Não aceitar o uso de gravador para a entrevista.

17

Refere-se ao primeiro sujeito acessado que indicou o segundo, de modo que o segundo indicou o
terceiro e assim sucessivamente, de acordo com a metodologia bola de neve.
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3.4.4 Procedimentos para Coleta de Dados
Primeiramente foi realizado o encontro do pesquisador com a presidente da
AUSSMPE e entregue a carta de anuência (APÊNDICE A) para informar do projeto
de pesquisa, solicitar autorização para a pesquisa e convidar pessoas que
preenchessem os requisitos para participarem.
De posse do aceite da AUSSMPE expresso por meio de assinatura da carta
de anuência, o projeto foi submetido à Plataforma Brasil18 que o encaminhou para o
Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Enfermagem da UFPEL.
Após aprovação pelo Comitê de Ética, foi contatada uma pessoa escolhida
intencionalmente, que mantivesse vínculo com a AUSSMPE e que apresentasse
capacidade de verbalização e fornecimento de informações, a qual foi convidada a
participar da pesquisa. Com sua aceitação e autorização formal por meio de
assinatura do TCLE em duas vias (APÊNDICE B), foi disponibilizada uma via para o
participante e outra para o pesquisador.
A partir deste informante chave, utilizando-se o método bola de neve (em que
o primeiro informante indica outros), foi solicitado que o mesmo indicasse outras
pessoas que pudessem contribuir participando da pesquisa até que fossem
acessados cinco participantes, considerando que pelo volume e densidade de dados
decorrentes da metodologia adotada, teve-se a saturação.
A técnica de snowball ou “bola de neve” é amplamente utilizada em pesquisas
sociais, de modo que o acesso ao informante ocorre maneira não probabilística, ou
seja, os participantes iniciais indicam outros participantes que por sua vez indicarão
novos participantes, até que se alcance o número de participantes objetivado e a
saturação dos dados (GOODMAN, 1961; WHITE et al., 2012).
Foram combinados encontros para realização da entrevista em local e horário
sugeridos pelos participantes, assegurando sua privacidade e anonimato durante a
coleta de dados de acordo com o previsto na resolução 466/12 (BRASIL, 2012).
Do mesmo modo, foi pactuado o acompanhamento do pesquisador em suas
atividades cotidianas.
As entrevistas ocorreram em distintos momentos, de modo que, não foi
obedecida uma ordem para este procedimento. Com dois sujeitos a entrevista
18

Sistema eletrônico criado pelo Governo Federal para sistematizar o recebimento dos projetos de
pesquisa que envolvam seres humanos nos Comitês de Ética em todo o país. Pode ser acessada em:
http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil/login.jsf
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ocorreu no início da coleta de dados. Com outros dois, as entrevistas ocorreram no
final da coleta e uma entrevista foi realizada em dois momentos, sendo metade no
início da coleta e metade no final, de modo que estas disposições não apresentaram
influência sobre o conteúdo.
Foram utilizados como instrumentos para coleta de dados a observação
participante com registro em diário de campo, conforme roteiro (APÊNDICE D) e a
entrevista semiestruturada gravada em áudio, também de acordo com o roteiro
(APÊNDICE C).
A coleta de dados ocorreu durante o período de 09 de agosto de 2016 a 26 de
maio de 2017, contemplando o acompanhamento dos participantes nos seus
percursos por locais públicos, local de trabalho, momentos de lazer, de convívio com
a família e nas suas atividades cotidianas em locais que viabilizam suas relações e
trocas sociais.
Nos quatro primeiros meses foram disponibilizadas em média quatro horas
por dia nos sete dias da semana, considerando de segunda a domingo. Nos dois
meses seguintes, foram disponibilizadas oito horas por dia, de segunda a domingo,
conforme disponibilidade dos sujeitos e a necessidade de aprofundamento na coleta
dos dados.
A referida carga horária foi distribuída de acordo com a necessidade diária de
coleta em consonância com a disponibilidade dos sujeitos. Não houve uma
regularidade da disposição do tempo, de modo que em alguns dias a coleta se deu
durante oito horas com dois sujeitos distintos e individualmente; em outros
momentos, dois ou mais sujeitos se encontraram durante algum tempo (em eventos
ou reuniões na casa de alguém, ou ainda em espaços públicos diversos). Assim,
diversas foram as configurações de distribuição carga horária em campo.
Durante o período da coleta foram empreendidas aproximadamente 672
horas, considerando acompanhamento direto em campo, sem contabilizar
telefonemas e mensagens via redes sociais.
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3.4.5 Análise dos dados e divulgação dos resultados
A análise dos dados está pautada no interpretativismo proposto por Clifford
Geertz, o qual é apresentado como um instrumento analítico que penetra o corpo do
objeto de estudo à luz do ensaio sobre a dádiva proposto por Marcel Mauss. Deste
modo, todas as percepções são transformadas em registros, sistematizadas e
interpretadas pelo pesquisador (GEERTZ, 2008).
O interpretativismo proposto por Geertz fundamenta-se na antropologia
simbólica, cujo objetivo é interpretar as experiências vivenciadas pelo pesquisador e
chegar a conclusões que revelem o que está sendo procurado (GEERTZ, 1997).
Nesse

sentido,

Geertz (2008)

aponta

que

as informações

surgem

naturalmente no grupo e o pesquisador necessita apenas traduzi-las para que sejam
compreendidas por outras pessoas de modo que seja passado o que realmente foi
dito ou manifestado, não o que se pode deduzir do que foi dito ou manifestado.
Os elementos simbólicos são formulações das manifestações dos nativos por
meio de elementos tangíveis das suas noções, abstrações de experiências fixadas
em formas perceptíveis, incorporações concretas de ideias, atitudes, crenças ou
desconhecimentos (GEERTZ, 2008).
Analisar tais elementos simbólicos, ou traduzi-los, mantendo sua forma
estrutural e ideológica, interpretando os acontecimentos sociais e as abstrações,
requer conhecimento por parte do pesquisador a cerca de assuntos específicos
sobre o que pretende compreender, de modo que a utilização da linguagem e sua
moldagem deve favorecer a decodificação de símbolos (GEERTZ, 2008).
Assim, a interpretação dos dados, depois de organizados e sistematizados
pelo pesquisador, foi realizada por meio da decodificação dos símbolos
significantes19 e descrição dos mesmos à luz dos referenciais teóricos.
O diálogo com autores de diversas áreas do conhecimento possibilita uma
discussão mais ampla e rica no que diz respeito à compreensão dos dados, uma vez
que os mesmos possibilitam um transito por um campo ainda pouco explorado por
tratar de subjetividade.

19

Pode-se exemplificar a decodificação dos símbolos significantes com a ocorrência da troca de
calçados apresentada no capítulo “O sapato: uma representação simbólica das relações
interpessoais”, no qual, o objeto simboliza a ruptura de uma formalidade na relação entre pesquisador
e sujeito e o estreitamento do vinculo entre ambos como pessoas.
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A divulgação dos resultados começa a ser feita desde o momento da defesa
da presente tese, no qual os sujeitos do estudo poderão estar presentes, bem como
membros e diretoria da AUSSMPE, usuários e trabalhadores dos CAPS, acadêmicos
das Universidades de Pelotas e comunidade em geral.
Os dados também serão divulgados por meio de publicação em periódicos
das diversas áreas relacionadas com os temas abordados por este estudo, bem
como em eventos científicos, tendo como objetivo, ampla divulgação cm vistas a
contribuir com a saúde pública brasileira e oportunizar à sociedade reflexões sobre
as temáticas em questão.
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3.4.6 Princípios éticos
Os princípios éticos estiveram presentes em todos os momentos do estudo,
conforme prevê a Resolução nº 466/201220 do Conselho Nacional de Saúde, do
Ministério da Saúde, sobre Pesquisa com Seres Humanos (BRASIL, 2012). A todos
os sujeitos, foi garantido o anonimato, de forma que suas identidades ou serviço a
que estiveram vinculados não foram revelados, bem como o direito a desistir da
pesquisa a qualquer momento sem prejuízos e o livre acesso aos dados quando de
seu interesse.
A organização dos conteúdos fornecidos foi identificada nas produções
científicas por meio de códigos, os quais seguirão uma nomenclatura alfanumérica,
de acordo com a ordem de acompanhamento e entrevista com os participantes.
Como exemplo: “C1” – a letra C refere-se ao sujeito colaborador e o número
1 indica o primeiro sujeito acessado, seguindo consecutivamente a ordem para
todos os sujeitos que colaboraram com o estudo.
Pode-se vislumbrar como benefício direto para os envolvidos, a oportunidade
para reflexão sobre a atenção em saúde mental, sobre o processo de reabilitação
psicossocial e sobre o processo de desconstrução do preconceito e do estigma
acerca da pessoa com transtorno mental.
Como benefícios para a sociedade e para o meio científico, o conhecimento
adquirido por intermédio da pesquisa e sua devolução aos serviços e associação
contribui para o fortalecimento de políticas públicas relacionadas com a atenção
psicossocial.
Considerando que toda pesquisa envolvendo seres humanos abarca riscos,
mesmo quando utilizadas metodologias não invasivas pelo aspecto físico, foi
considerado o fato de envolver perguntas subjetivas que poderiam evocar
lembranças emotivas das vivências dos sujeitos e gerar desconfortos e/ou
instabilidade emocional.
Muito embora não tenha sido registrada nenhuma ocorrência neste sentido,
estes riscos foram previstos e assegurado que os sujeitos pudessem interromper a

20

Resolução Nº 466/2012: Esta reincorpora sob a ótica do indivíduo e das coletividades os quatro
referenciais básicos da bioética; autonomia, não maleficência, beneficência e justiça, entre outros, e
visa assegurar os direitos e deveres que dizem respeito à comunidade científica, aos sujeitos da
pesquisa e ao estado.
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coleta de dados. Como suporte, o pesquisador dispôs de acesso direto a equipes
interdisciplinares dos CAPS para atendimento caso fosse necessário.
A pesquisa de campo foi iniciada após a aprovação do projeto de pesquisa
pelo comitê de ética da Faculdade de Enfermagem da UFPel com o parecer de
número 1.667.225 em 08 de agosto de 2016 e assinatura do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) pelos participantes.
O TCLE foi assinado em duas vias, uma que ficou com o participante da
pesquisa, outra de posse do pesquisador, para fins de assegurar o consentimento e
a ciência dos envolvidos.
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4 O sapato: uma representação simbólica das relações interpessoais
Pai eu já tô crescidinho
Pague prá ver, que eu aposto
Vou escolher meu sapato
E andar do jeito que eu gosto
Por que cargas d'águas
Você acha que tem o direito
De afogar tudo aquilo que eu sinto em meu peito
Você só vai ter o respeito que quer na realidade
No dia em que você souber respeitar minha vontade
Meu pai...
(Sapato 36 – Raul Seixas)

Na primeira quinzena de agosto do ano de 2016, estava oficialmente entrando
em campo para a coleta de dados, muito embora já estivesse inserido há algum
tempo por conta dos trânsitos pela AUSSMPE ou pelo trabalho com grupos extra
CAPS.
Durante uma reunião com o grupo musical Los Lokos21, ocorreu uma troca
que

apresento

como

disparador

para

uma

discussão

sobre

cuidado

e

horizontalidade nas relações interpessoais, cuja materialidade reside na ruptura do
distanciamento ocasionado pelas “formalidades”.
Ainda que as reuniões do grupo acontecessem sempre na casa de um dos
seus participantes, mesmo fora de qualquer espaço institucional, em muitos
momentos observei que alguns participantes se reportavam a minha pessoa como
“professor”. Uma vez que trabalho no CAPS e participei do cuidado de alguns
membros deste grupo durante seu tratamento, percebo a permanência de uma
formalidade oriunda da relação institucional.

21

Grupo musical que começou nas oficinas de música realizadas no CAPS Escola, Pelotas - RS,
tendo início no ano de 2002 com o nome de Grupo Felizarte. Em 2014, os participantes deste grupo,
ao terem alta, propuseram-se a manter o grupo fora das dependências do serviço. A escolha do atual
nome se deu de forma democrática, por votação. Dentre diversas sugestões, Los Lokos busca
provocar e problematizar a loucura na sociedade, com vistas a desmistificar o estigma no entorno do
tratamento em saúde mental e de subjetividades e singularidades da pessoa. Atualmente o grupo
mantém suas atividades com independência de instituições, apresentando ao público música popular
e divulgando resultados do uso da música como terapia em saúde mental. Ao longo da sua existência
o grupo viajou por várias cidades do estado e da região Sul do Brasil realizando apresentações e
divulgando sua musicalidade. Atualmente conta com uma discografia composta por dois CDs e três
DVDs.
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Segue o fragmento do registro em diário de campo que revela um momento
metamórfico no processo relacional entre sujeitos:
Reunião na casa de C1 [...] depois de encerrada a reunião com o grupo, aos
poucos o pessoal começou a sair, até que fiquei com C1 e seu esposo
conversando, esperando passar a chuva porque estava de moto, quando
ela me mostrou um par de sapatos marrons, seminovos, que seu esposo
havia ganhado. C1 me perguntou se não teria um par de tênis para trocar
pelos sapatos, pois além de terem ficado grandes para seu esposo, ele
costuma usar tênis e não sapatos. Experimentei os sapatos que são
exatamente meu número e, reticente, peguei os mesmos. Casualmente,
havia comprado um par de tênis antes de uma viagem e ao usá-los quando
cheguei ao destino, embora sendo meu número, ficaram apertados . Estou
com eles guardados a meio ano e não uso. Comentei com C1 a respeito e
“trocamos” então o par de sapatos pelo par de tênis, o qual levei à ela na
quinta-feira posterior (Diário de campo 12/10/2016).

Embora com todo o entendimento de que as relações devem ser horizontais e
que tratamos com pessoas na lógica psicossocial, com tudo isso em mente, me
deparei com a surpresa de um sentimento que popularmente chamaríamos de “saia
justa”.
Por um lado, reticente pela posição de trabalhador do CAPS, cuja relação
anterior é decorrente do cuidado a partir da instituição (o que se mostra carregado
de simbolismos, hierarquias, referenciamentos e reverencias), por outro lado, na
busca de relações horizontais entre pares (no que diz respeito às aproximações
entre pessoas por aspectos e/ou pensamentos comuns).
Depois disto, me questionei porque deste sentimento e não da naturalidade
no ato da troca, o que me levou ao entendimento da necessidade de ruptura daquela
relação de profissional do CAPS para ocupar a posição de “parceiro” ou de mais um
sujeito dentre o universo relacional que passara a ocupar a partir daquele momento.
A troca de calçados me remete a discussão proposta por Lacerda, Pinheiro e
Guizardi (2006) sobre o sistema da dádiva, na qual remonta o histórico das trocas
entre sociedades primitivas como mercado ou troca de utilitários. Esta perspectiva
transcende os conceitos atuais de trocas de objetos ou de mercado, atentando para
valores que estão implícitos nos objetos trocados, os quais simbolizam os vínculos e
as relações interpessoais.
Em relação à oferta que me mobiliza em certo momento, percebo algo além
do utilitarismo dos objetos, que transita pela representação material de uma troca
principalmente afetiva, de confiança, maior do que o valor do objeto em si, havendo
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a oferta pela relação de amizade e afeição, pela similaridade de valores e de ideais
que nos aproximavam.
Esta troca me levou a pensar sobre a ruptura de certas “normas veladas” que
em nome de uma “pseudo ética”, emperram avanços na construção de relações
humanas potentes e necessárias.
A troca de objetos representa definitivamente minha entrada em campo e
efetivamente minha participação como membro do universo relacional daquele
sujeito, rompendo com a formalidade ou o distanciamento decorrentes da instituição.
Tratar da desconstrução de estigmas e de preconceitos implica na valorização
de potencialidades do sujeito e investimento em novos agenciamentos no campo
das relações, trabalhando outros potenciais que permeiam o mundo do sujeito como
suas amizades, sua cultura e seu modo de manifestar-se perante o mundo.
Neste sentido, Lobosque (2001) refere-se à inclusão social e ao cuidado
como ações que demandam a valorização da participação do sujeito em sociedade
como cidadão e agente cultural localizado no espaço e no tempo.
Para a antropologia, só é possível acessar tais aspectos uma vez que nos
permitimos estar efetivamente ao lado do sujeito, para que percebamos seu mundo
do modo mais próximo ao seu próprio ponto de vista (GEERTZ, 2008).
Neste momento, portanto, se está tratando de uma relação entre pares, ou
seja, acessando o universo relacional de pessoas com o intuito de ver seu modo de
vida e de relações em um campo amplo, aquém do recorte proporcionado pela
relação institucional.
Participando ativamente no campo, começo a perceber o entendimento de
cuidado, liberdade e dignidade humana para o convívio em sociedade, a qual se
distingue do modus operandi mecânico capitalista, pautado no distanciamento entre
a “normalidade” e a “doença” que transita em seu maior teor pelo campo social do
que propriamente patológico.
Há uma similaridade de pensamento que une os sujeitos em prol de um ideal
maior, o qual trata da coletividade e do fortalecimento da amizade.
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22

No show Lokavida de Gilberto Isquierdo, dentre tantas pessoas, estavam
presentes C1, C2, C3, C4 e C5. Todos adequados ao cenário de um grande
espetáculo, vestindo suas “melhores roupas”, afinal, tratava-se de um
importante evento (e foi de fato). C3 e C4 de mãos dadas, sentados lado a
lado. O espetáculo traduziu muito da sensibilidade do artista diante das
vivências com a arte para o cuidado em saúde mental, revelando uma
ousadia nas suas manifestações objetivas do nome CAPS e das emoções
traduzidas pelas poesias escritas por usuários do CAPS de Jaguarão. Um
grande espetáculo, digno de apresentação em diversos espaços destinados
a música brasileira, considerando sua sonoridade, letras e arranjos
executados por músicos de alto nível (Diário de campo 12/08/2016).
Na festa do dia das mães promovida pelo restaurante popular [...] Ver as
pessoas em seu exercício de vida, vestidas cuidadosamente para a
ocasião, com seus celulares gravando áudio ou filmando os corais, foi lindo.
Trata-se de uma feitura de coisas úteis para a valorização da vida por
pessoas que estariam à margem da sociedade por serem idosas ou pobres,
porém, prestigiavam e viviam intensamente aquele momento. Conversando
com C1 e C2 sobre isto, especialmente C1 avalia o quanto esta e outras
iniciativas do mesmo propósito são importantes para que pessoas em
situação de vulnerabilidade possam ser cuidadas e incluídas. Assim, C1 e
C2 pensam no que poderiam fazer se a associação tivesse melhores
condições para promover iniciativas de ajuda social. C1 pensa
principalmente em uma sede própria, sem dependência de outra instituição,
como atualmente ocorre [...] Durante o lanche com C1 e C2, percebo o
carinho de C2 para com o grupo e seu ato de dar seu quindim para uma
amiga do grupo musical (docinho que ganhou por ser mãe). Do mesmo
modo, C1 come a metade de seu docinho e me dá a outra metade,
insistindo que eu o coma. Comi o docinho e falamos sobre muitas coisas
como desejos e angustias referente a questões que envolvem nossas
interações com os coletivos (Diário de campo 13/08/2016).

O show do artista Gilberto Isquierdo que abordou a relação entre atenção
psicossocial e as artes, mobilizou os sujeitos que se esforçaram para que pudessem
participar do mesmo por terem afinidade com a proposta, o que rompeu com a
barreira das dificuldades de sair de casa a noite devido à periculosidade para
transitar pela cidade.
Diversas pessoas se organizaram em grupos e dividiram taxis ou foram juntos
no mesmo ônibus. Alguns solicitaram aos familiares que os levassem para assistir
ao show e após o termino fossem buscá-los.
Uma mobilização similar ocorreu no entorno da festa alusiva ao dia das mães
promovida pelo restaurante popular, na qual estiveram presentes C1 e C2, dentre
tantas pessoas. O evento proporcionou reflexões e diálogos sobre ideais que
22

O artista plástico e músico Gilberto Isquierdo é um entusiasta pela atenção psicossocial e
trabalhador do CAPS no município de Jaguarão - RS. Possui uma vasta obra entre esculturas,
trabalhos de produção coletiva, livro e CDs. O Show Lokavida foi alusivo ao seu terceiro CD, de
mesmo título, cujo conteúdo aborda a arte e o modo psicossocial, interpretando composições de
usuários do CAPS e homenageando esse serviço e suas contribuições para a reabilitação
psicossocial. O espetáculo contou com a presença de usuários dos CAPS, representantes da
AUSSMPE, da UFPEL e da comunidade pelotense.
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sujeitos no entorno do Universo Subjetivo Plural23 (USP) em que C1 e C2 participam,
sendo a solidariedade e o desejo de ver uma sociedade mais justa motivo para suas
interações e investimentos na AUSSMPE.
Do mesmo modo que há verbalização sobre ideais e desejos de um mundo
melhor, através de simbologias são manifestados carinho e afeto pelos sujeitos Universos Subjetivos Singulares24 (USSs) - presentes na sua proximidade. O “dividir
o docinho” carrega um simbolismo importante para se observar, uma vez que
representa uma aproximação mais fina, de “alma” entre os USSs.
A divisão do doce mostra uma ação significante que reside no ato da partilha
da matéria significante que é o próprio doce, tão pequeno, mas de grande
simbologia quando representa a mais pura significação de afeto e da proximidade.
Pode também ser considerado como representação da transição de uma relação
institucional para uma relação de troca e de afetos, pela qual, estávamos numa
mesma sintonia de relação em que a amizade estreita os vínculos e permite atos
como este.
Ao encontro do já mencionado, acerca de ideais em comum, pode-se
observar a solidariedade como fio condutor na relação de amizade e nas relações
interpessoais de modo geral nos coletivos em que os USSs participam.
Tais manifestações presentes nos objetos significantes compreendidos como
gesto significante (GS), matéria significante (MS) ou ação significante (AS),
expressam aspectos subjetivos dos USSs que se afetam entre si e constituem o
USP.
Esta leitura do universo relacional em que os sujeitos estão imersos converge
com a ideia de Deleuze (2002) sobre a afecção, cujas manifestações invisíveis ou
que não podem ser ditas/verbalizadas e fazem parte do aspecto relacional do
sujeito, manifestado por objetos significantes. Estes se constituem em importantes
elementos, pelos quais as relações interpessoais e as trocas ganham materialidade
e visibilidade, bem como implicam na objetivação de sentimentos das pessoas.

23

Nesta tese, USP compreende um mecanismo composto por pelo menos dois sujeitos que se
fundem à partir das relações interpessoais, formando um novo universo, do qual cada um passa a ser
parte integrante, afetando e sendo afetado pelo outro e pelo sistema criado por ambos, bem como
pela conjuntura subjetiva e objetiva no seu entorno.
24
USS trata-se do próprio sujeito, único enquanto indivíduo, com características físicas e emocionais
singulares. Os conceitos de Universo Subjetivo Singular e Universo Subjetivo Plural foram
desenvolvidos no capítulo 5.1.
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Na medida em que minha participação nos espaços comuns aumenta, os
encontros e o convívio com os sujeitos se tornam mais intensos, tanto com os
grupos relacionados à AUSSMPE, quanto com as pessoas juntamente com seus
familiares nas suas casas, bem como em atividades cotidianas, interagindo e
vivenciando seu dia a dia.
Liberman (2010) se refere aos encontros, e consequentemente ao convívio
interpessoal, como possibilidade pela qual é permitida a expressão verdadeira do
sujeito, com abertura suficiente para que se conheça sua subjetividade.
Deste modo, o USP se constitui com a essência dos sujeitos que o constituem
cuja expressão individual perante o coletivo, implica no funcionamento do todo.
As trocas acontecem de forma simbólica em todas as formas de relação, nos
diálogos, nas manifestações de afetos por abraços, por toques ou por olhares, de
modo que se torna materializável na mencionada troca dos sapatos, a ruptura de
certo “status profissional” por um “status não formal” ou menos formal, quando
percebo que sou aceito como membro do grupo.
Sendo então participante, numa relação e horizontalidade, as trocas tendem a
ocorrer mais naturalmente, sem tantos melindres ou zelos pela tal figura do
“professor”, afinal, o “pesquisador” é membro do grupo social ou USP daquelas
pessoas na mesma relação que os demais membros nativos.
Isto possibilitou vivencias intensas com trocas e afetos ao lado das pessoas,
compartilhando suas alegrias e tristezas.
Pensar saúde mental é considerar manifestações subjetivas do sujeito
relacional, pelas quais é apresentado ou representado o sujeito em si, em todos os
seus aspectos. Há de se considerar que, nas relações pautadas no respeito, na
franqueza e na honestidade, é possível cultivar equilíbrio emocional e cuidado, com
fortalecimento dos vínculos interpessoais.
Mas, de que cuidado se está falando? As relações interpessoais vivenciadas
na convivência em grupo revelam importante potencial expressivo de saúde, o qual
se origina na cumplicidade e na honestidade dos sujeitos em suas relações.
A honestidade aqui está relacionada com o modo como as pessoas se afetam
e manifestam seus sentimentos, umas para com as outras, com cuidado para não
ferir quando há alguma divergência, mas com diálogo para resolver questões e
pendências a fim de diminuir tensões.
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Um momento de afetação vivenciado a partir da relação horizontal com C1
pode ser utilizado para discutir este tema, conforme registro a seguir.
[...] tal evento mobilizou pessoas de ambos os grupos (musicais que se
apresentavam) e também a mim, devido a manifestações de pessoas de
ambos no que diz respeito ao evento, e também conflitos entre
participantes de dois grupos musicais [...] O que me mobilizou muito tratase em especial da manifestação de C1 que, ao apresentar-se, verbalizou
sua insatisfação com o evento e em especial comigo (devido ao meu
posicionamento imparcial diante da ingestão de cerveja e do
comportamento por parte de um membro de outro grupo do qual também
participo). C1 refere que esta pessoa estaria me desrespeitando e também
que eu teria contribuído para que o grupo do qual participa tivesse
demorado tanto tempo para se apresentar, afinal, como estou ambos, não
“controlei” o tempo da apresentação do primeiro grupo. Por esta razão, o
segundo teria sido prejudicado, e isto afetou profundamente C1. Do mesmo
modo, a manifestação de C1 também me afetou profundamente [...] C2
ficou ofendida e irritada com o que aconteceu. Disse que, se “for deste jeito
prefiro ficar cuidando da minha família do que estar neste tipo de situação”
(Diário de campo 08/12/2016).

Neste episódio, fica evidenciado o impacto emocional decorrente da
discussão em relação ao ocorrido no evento. A relação de horizontalidade, neste
momento, permitiu vivenciar uma situação na qual fui implicado enquanto sujeito e
afetado pela manifestação de C1 e também de C2, o que causou certo desconforto
também aos demais membros do grupo.
Deste modo, as trocas de afetos permearam as manifestações e o decorrente
destas no contexto do grupo enquanto participante de um evento social.
Quando há sintonia e horizontalidade entre as pessoas, estas afetações
apresentam-se potencializadas, revelando por vezes a natureza impulsiva do ser
humano, as fragilidades e os acionamentos do cotidiano, fato este que está
demonstrado no fragmento.
A manifestação da insatisfação de C1 por eu não ter intercedido em defesa do
seu USP revela diversos aspectos, dentre eles, o desejo de manter fortalecido o
grupo e manter o respeito de terceiros para com seus membros. Do mesmo modo, o
entendimento por C2 de que o grupo deve ser um coletivo que proporcione harmonia
para seus membros.
O mal estar causado pela situação momentânea no evento carrega em si uma
simbologia, na qual se pode perceber o quanto os laços afetivos são fortes entre os
membros do USP em questão.
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Tais acionamentos oriundos de episódios ocasionais trazem, a tona algumas
questões importantes para se pensar relações humanas e inserção social a partir do
modo psicossocial:


Exposição ao mundo real e instável, com possibilidades reais de ser e
estar para este mundo, administrando as situações da vida;



Gerenciamento dos afetos de modo saudável;



Tolerância e respeito para com as diferenças de pensamento e de
comportamento, com entendimento que participar do mundo implica em
convívio com os/as diferentes;



Desafios com a ruptura da zona de conforto e confronto do adverso para o
crescimento pessoal;

Estas questões apontam para uma discussão sobre as representações deste
“viver a vida” e conviver com a “saúde mental” e suas manifestações.
Costa-Rosa (2006) remonta um cenário pelo qual o sujeito pode transitar
livremente e viver a vida experimentando a solidariedade, o respeito, a crítica social,
primando pelo seu próprio cuidado e o cuidado do seu coletivo.
Neste sentido, falar de saúde mental pelo modo psicossocial requer um olhar
para múltiplos aspectos da vida, indo infinitamente além de uma aproximação
restrita a um determinado sintoma ou comportamento diante de uma situação
pontual.
Saúde mental é então o jogo da vida, para o qual necessitamos controlar os
próprios impulsos e aceitar a singularidade de cada sujeito envolvido, interagindo e
convivendo na busca do crescimento pessoal e do coletivo.
Na canção “Sapato 36” de Raul Seixas, a manifestação do desejo e a escolha
do próprio caminho, representada pelo rejeitar o sapato de numero 36 presenteado
por seu pai, pode aqui ser apresentada por sua linguagem metafórica.
O sujeito se emancipa quando faz sua escolha, rejeitando a opressão ou a
imposição, ou seja, participa efetivamente da escolha movida pelo desejo, e o faz
assumindo os riscos e as consequências.
A complexidade da vida está nas incertezas e nos riscos que corremos
quando tomamos decisões. A oportunidade de tomar decisões, a responsabilidade
sobre elas e o fato de nos colocarmos diante de situações que requerem tais
decisões, com adversidades, riscos e propensão a afetar e ser afetado, está
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atravessado diretamente por distintos aspectos da presença humana, dentre eles,
inevitavelmente a saúde mental com suas distintas facetas.
O sujeito pode se construir a partir de múltiplas possibilidades ofertadas pelo
mundo, do mesmo modo que pode intervir sobre o mundo com a sua presença, suas
decisões e suas ações. As manifestações perante o mundo, intermediadas pela
linguagem e pelos símbolos, permite ao sujeito ser compreendido nas relações
interpessoais (SCHUTZ; LUCKMANN; 2003).
A compreensão das manifestações partindo de padrões preestabelecidos pela
sociedade, fora do universo relacional do sujeito, produz socialmente afastamentos
ou cisões no campo das relações, o que é resultado das produções de doenças a
partir de aspectos singulares deste sujeito.
Esta concepção de doença que leva ao senso comum estabelecer
diagnósticos e rótulos no outro, a partir de padrões massificados, pode ser entendido
e denominado doença social, ou seja, aquela que é fruto da avaliação pelo crivo do
preconceito.
A patologia de fato está implicada com o sofrimento vivenciado pelo próprio
sujeito ou por seu núcleo familiar, sendo que, aquilo que estiver, além disto, está
relacionado a outro status que não o patológico.
De acordo com Langdon e Wiik (2010), a cultura é fator determinante para a
produção de conceitos acerca do sujeito, sendo que este só pode ser pensado e
compreendido a partir do seu contexto sociocultural. Deste modo, compreender a
doença ou o que seja apresentado como doença, diz respeito ao teor produzido no
contexto cultural, a partir das manifestações subjetivas do sujeito e do modo como
ele interage/troca com este contexto.
Ao se partir do pressuposto de que a cultura é um fenômeno total e que,
portanto, provê uma visão de mundo às pessoas que a compartilha,
orientando, dessa forma, os seus conhecimentos, práticas e atitudes, a
questão da saúde e da doença está contida nessa visão do mundo e práxis
social (LANGDON; WIIK, 2010, p. 178).

Deste modo, os autores relacionam o processo saúde doença com o contexto
cultural, o qual está presente nas sociedades, bem como nos pequenos grupos
como os USPs.
Langdon (2009) nesse sentido refere-se à atenção que devemos ter para
compreender a relação saúde e doença, uma vez que o poder biomédico domina as
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práticas prescritivas e diagnósticas, embora se saiba que a noção de saúde e de
doença possua relação direta com o contexto sócio cultural.
Com esta colocação, entramos em um embate que remete a um cuidado
nesta discussão.
Por um lado, existe um contexto social que apresenta conceitos de loucura ou
de patologia construídos pelo senso comum; por outro lado, um modo biomédico
que ainda se sustenta na prescrição e no diagnóstico, desconsiderando fatores
externos como os sociais.
Colocar-se, portanto, diante desta infinidade de possibilidades nos USPs,
convivendo em seu cotidiano, é um empreendimento na sua compreensão que
requer afeição e abertura para apreender-se os significados a partir da
sensorialidade e da vivência dos afetos, afetando e sendo afetado, na busca de
desvelar as manifestações e compreender seus sentidos.
Cabe assim, desvelar as potencias dos USPs enquanto mecanismos de
desconstrução de preconceitos e de produção de saúde. Quanto ao segundo
aspecto, é evidente nos registros em que a linearidade das relações, o respeito e o
autocuidado se fazem presentes no cotidiano dos USSs como valores essenciais
para a manutenção das amizades e das relações.
Este movimento ocorre quando de fato se está numa relação horizontal, ao
lado da pessoa, propenso também a ser afetado por ela ou pelo que lhe afeta.
No caso supracitado, ocorreram diversos acionamentos pelas circunstâncias.
Neste contexto, certamente, outras pessoas se afetaram sem verbalizar tal
sentimento, porém, em discretas palavras restritas a uma frase e a uma expressão
facial de desconforto, apenas C2 verbalizou seu sentimento.
Logo após sair do campo, os pensamentos levaram-me a um desconforto,
com insistência em remoerem aquele desagradável momento. Do mesmo modo,
dois dias depois, recebi um telefonema de C1, pouco antes da meia noite, para falar
sobre o assunto que também estava lhe perturbando.
[...] por telefone C1 fala da sua necessidade de conversar um pouco, pois
está mobilizada pelo ocorrido no evento “troféu solidariedade”, e em
especial, por ter se alterado. Reitera sua crítica a postura dos organizadores
bem como a minha postura. Disse que necessitava falar sobre o que estava
sentindo e que não é hipócrita para ter uma postura na frente das pessoas e
falar mal pelas costas. Como de costume, perguntou por meus familiares
como estavam e seguiu o assunto [...] Disse que talvez fosse dar um tempo
no grupo, mas percebi que C1 havia falado aquilo por impulso e movida
pelas lembranças desagradáveis do incidente e pela desavença entre ela e
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a amiga C2. Sentiu-se magoada quando C2 falou que iria dar um tempo do
grupo e, referente a isto, diz: "de amigos verdadeiros não se dá um tempo.
Isso não se fala para um amigo. Se pode dar um tempo de qualquer coisa
menos de amigos de verdade. Ou se é amigo ou não se é!" e
complementa: "isso me magoou muito, e o senhor também agiu de forma
errada quando não se lembrou da gente enquanto estava com o outro
grupo. Mas tudo bem, isso passa e eu aprendi a lidar com essas coisas.
Tem coisas que eu não volto atrás, mas ser traída por amigos, eu já aprendi
a lidar com isso e não sofro mais como antes". Foi uma conversa
interessante pelo fato de perceber a intimidade e a liberdade de C1 para
telefonar tal horário e ficarmos por mais de uma hora ao telefone (Diário de
campo 10/12/2016).

No registro é possível perceber alguns importantes acionamentos que
envolvem mais perceptivelmente três pessoas em decorrência de um episódio,
porém, a resolução destes desconfortos e o modo como se lidou com isto elucida a
racionalidade e a franqueza nas relações, por meio da qual os ruídos e desconfortos
por parte de C1 foram amenizados.
Colocando-me como sujeito participante neste episódio e implicado em tais
afetações por razões como: meu posicionamento inerte diante de um participante de
outro grupo bebendo cerveja no palco ou por não ter “controlado” o tempo para que
fosse igual para os dois grupos musicais em que estive presente, acionaram C1 que
acabou mobilizando o grupo e C2, tendo como consequências, certo desconforto de
ambas e também da minha parte.
Pensando em termos práticos, esta ocorrência revela um incomensurável
salto entre um tempo em que as manifestações de qualquer pessoa que pudesse
estar relacionada com uma instituição de saúde mental eram desconsideradas ou
invalidadas por sua “incapacidade”.
Neste sentido, olhar para a pessoa como sujeito social, atuante e ativo num
contexto de coletividades, se revela como potente ação significante na medida em
que a autenticidade de suas manifestações é valorizada perante o coletivo, não
como descontrole ou “loucura”, mas como externalização de sentimentos
verdadeiros.
Outrossim, a valorização das relações fomentadas pelo grupo viabiliza o
fortalecimento das potencialidades e a ocupação de espaços coletivos, como no
caso mencionado, abrindo portas para que haja gradativamente o ‘desenCAPSular’
(WETZEL, 2005) dos sujeitos.
Os grupos e os espaços de coletividade favorecem o fortalecimento
emocional das pessoas por intermédio das relações, permitindo a manifestação de
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afetos, construção e reconstrução de vínculos que são importantes para sua vida e
equilíbrio emocional perante a sociedade.
Estas manifestações, subjetivas e individuais afetam o coletivo, mas, pelo
vínculo e aproximação entre as pessoas, há uma tendência para que sejam
compreendidas, ao passo que na sociedade, levam à produção de preconceitos e
estigmas.
Deparamo-nos com uma ”faca ideológica de dois gumes”, ou seja, uma
manifestação que pode levar a percepções completamente antagônicas. Neste
sentido, Pessoti (1999) nos aponta certa tranquilidade para seguir neste embate,
uma vez que o próprio campo científico é permeado por contradições no que se
refere ao tema loucura.
Por um lado, defendemos aqui a liberdade da expressão do sujeito, o que é
assegurado e preconizado por leis, amparado por distintos saberes e pela própria
reforma psiquiátrica. Por outro lado, temos um modo de organização social no qual
prevalecem as aparências, as regularidades, as homogeneidades.
Neste, qualquer “perturbação” da ordem das coisas é visto como loucura, o
que incrivelmente é uma grande loucura, quando este mesmo modo de organização
social vive de aparências e as estruturas estão se desmontando a beira do caos.
Não vamos aqui entrar no mérito desta questão, detendo-nos apenas numa
breve discussão sobre “loucura” enquanto relacionada ao sofrimento mental, mas
cabe mencionar tal ideia para que pensemos nos atravessamentos com os quais
nos deparamos na desconstrução dos preconceitos.
Quando existe manifestação de aspectos que remetem a percepção de uma
patologia no âmbito da saúde mental, existe uma tendência de associação entre
transtorno e periculosidade, o que acarreta em prejuízos, especialmente nas
relações sociais do sujeito acometido pelo sofrimento (HYSLOP; JACKSON, 2002).
De acordo com Amarante (1994) a loucura pode ser entendida por distintos
aspectos, dentre os quais, o fundamental aqui é relacionado com o aspecto histórico
social, o qual está relacionado com a manifestação sintomática da patologia e com o
estigma das internações psiquiátricas.
Por esta perspectiva, cabe discutir a potencialidade das manifestações
subjetivas como salutares, haja vista que o entendimento de saúde como
enquadramento nos padrões sociais ou de sofrimento mental enquanto loucura está
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atrelada a julgamentos alicerçados na moral ou em costumes, a revelia da
interpretação pessoal.
Na atualidade, tal fenômeno é ditado por meios de comunicação, por
modismos, dentre incontáveis mecanismos de produção de estigma quanto se possa
pensar, manifestando-se na sociedade em forma de exclusão dos “diferentes” ou
pela aceitação da exclusão dos diferentes como normal.
Numa tarde de sábado, após o término da apresentação com o grupo musical
Los Lokos na jornada de saúde mental da enfermagem da UFPel, deparamo-nos
com uma cena que pode nos levar a uma reflexão sobre loucura e exclusão social.
Quando subimos ao palco com Los Lokos, percebemos manifestações de
afeto por parte da plateia que basicamente era de acadêmicos da
enfermagem graduação e cursos técnicos de diferentes instituições, bem
como a vibração das pessoas diante da apresentação de canto, percussão
e violão. Durante a apresentação, pessoas filmavam e fotografavam em
seus celulares e câmeras; outras choravam ao som das músicas, o que me
fez pensar e sentir o poder da música e da manifestação de saúde diante de
uma plateia que estava sensibilizada pelas discussões sobre patologias,
cuidado e atenção psicossocial. Ao final das duas músicas, fomos
ovacionados com aplausos e assovios, precedidos por agradecimentos das
organizadoras e da plateia. Ao sair do prédio, fiquei conversando com uma
amiga sobre a potencialidade do evento, sobre as formas de cuidar das
pessoas e o poder da música [...] Nisto, parou um ciclista, aparentando
sintomas de embriaguez leve, contou um pouco da sua vida, seus desafetos
e, uma frase chama a atenção: “O homem pode melhorar”, como diria
Nietzsche (2002), porém, naquele momento, pensamos no peso desta
colocação quando vem de um famoso filósofo ou qual peso do mesmo
conteúdo quando vem daquele anônimo, embriagado e propenso a
julgamentos pela sociedade? (Diário de campo 15/10/2016).

Mais uma vez nos deparamos com as contradições apontadas por Pessoti
(1999), presentes no registro que permite uma discussão sobre a apresentação do
grupo Los Lokos em um encontro científico, mobilizando discussões acerca da
reabilitação psicossocial, resultados da experiência com a música, construção e
trocas de saberes e afetos.
Manifestações de sensibilidades, registros dos momentos para estudos
posteriores, interação entre docentes, discentes, pesquisadores, usuários do SUS e
comunidade no entorno de uma temática que ainda mobiliza a sociedade.
Por “ironia do destino”, “coincidência” ou “lei da atração”, ou o que quer que
usemos para linguisticamente descrever o ocorrido é irrelevante diante da
representação simbólica de um fato como o registrado no diário de campo. O
encontro com um sujeito anônimo, cujo estereótipo e visível quadro de embriaguez,
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remetem a pré-julgamentos, o que fiquei a pensar e dialogar com uma amiga com
quem estava junto e também presenciou a cena.
No contexto, o mais relevante foi à expressão da frase “o homem pode
melhorar”, cujo teor vem ao encontro do que fora discutido na Jornada de saúde
mental e enfermagem. O simbolismo ou materialidade presente nesta manifestação
do modo como aconteceu, é aqui apresentada com o intuito de remeter a uma
discussão justamente sobre exclusão, preconceito e evolução do ser humano como
um processo que atravessa o modo psicossocial.
As relações interpessoais, com a riqueza de aspectos e simbologias que as
constituem, levam o ser humano ao agrupamento em sociedade, o que implica na
construção de identidade e cultura que comporta os aspectos gerais dos seus
integrantes.
De acordo com Silva (2000), estes elementos estão constantemente em
evolução e reconstrução, sendo que a identidade e a diferença “têm a ver com a
atribuição de sentido ao mundo social e com disputa e luta em torno dessa
atribuição”.
Remetendo-nos novamente a Nietzsche (2002), há uma leitura de mundo e
de sociedade, pela qual, podemos diagnosticá-lo como um mundo adoecido,
pautado na exclusão e na hipocrisia humana. Neste sentido, apresenta-se uma
produção

de

patologias

pelas

quais

o

sujeito

se

exime

das

próprias

responsabilidades e se esconde por detrás das fragilidades quando desqualifica o
outro.
As relações humanas giram no entorno da produção de bens e da coisificação
do humano, sendo que o mesmo é enquadrado em padrões éticos, estéticos,
linguísticos e culturais. Todo aquele que coexiste nesse sistema fora dos padrões de
manifestação enquanto sujeito, passa a ser alvo da discriminação e enquadramento
em rótulos e estigmas.
Danelon (2006, p. 7) com base em Nietzsche apresenta um viés filosófico que
se enquadra nesta discussão:
A construção da cultura pelo homem deu-se pelo entrelaçamento de
significados mirando o amarramento conceitual que solidificasse o edifício
da vida humana em sociedade. A denúncia de Nietzsche aponta para a
frouxidão desse entrelaçamento conceitual que dá sentido a coletividade.
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Com estas palavras, o autor nos leva a perceber um movimento crescente
desta “frouxidão”, em mesma proporção dos avanços tecnológicos e da sociedade
pós moderna.
Antagonicamente a este movimento, podemos identificar uma forte corrente
que se solidifica por intermédio de objetos simbólicos diversos, manifestados em
distintos e isolados USPs, como nos registros de campo em estudo.
Pode-se representar a horizontalidade nas relações com uma das mais
significativas manifestações por parte de C1 quando fala do seu posicionamento em
relação a minha opinião divergente da sua quando conversávamos em um grupo.
C1 [...] “não importa se é meu professor ou quem quer que esteja falando,
mas se eu não concordar, eu me manifesto, e se eu estiver errada, vou
pedir desculpas para quem tiver que pedir, pois eu também sou humana! Se
eu não falar o que eu tô pensando, acabo me sentindo mal, por isso tenho
que falar, e é por isso que acabo sendo sempre a chata do grupo, mas eu
sou assim! Procuro agir com honestidade e franqueza com as pessoas”
(Registro gravado em 10/10/2016).

Para Freyre (2004), o processo de humanização das relações e de produção
de saúde passa pela horizontalidade na comunicação, de modo que os vínculos
interpessoais devem se fortalecer por intermédio de atitudes ético-estético-políticas.
Com isto, pensar em horizontalidade implica na valorização dos afetos e das trocas,
de maneira que todos os atores são sujeitos de relações.
O princípio do USP está ancorado na cumplicidade e sinceridade entre os
sujeitos, de modo que há um fortalecimento das relações, o que mantém a
motivação dos sujeitos para continuarem interagindo com outros USSs.
O educador Paulo Freire (1997) em sua pedagogia da autonomia, entende o
processo educacional humanizado como um meio em que os atores compartilham
saberes por intermédio da comunicação e dos diálogos. Desta maneira, a
horizontalidade das relações permite o crescimento mútuo, pelo qual todos são
afetados.
Nas andanças pelo campo, convivendo com os USPs, evidenciam-se
manifestações de amizade e franqueza, e em momentos de fragilidade de um ou
outro participante destes coletivos, resultam em acalanto e reconhecimento do
carinho.
[...] “eu e C1 nos conhecemos foi no CAPS, foi no CAPS que nós nos
conhecemos, aí a C1 pegou esse carinho por mim e eu por ela. Como eu
peguei por... por ali agora que eu estou na ONG, eu peguei por ali o
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carinho, ela me chama de pai e eu chamo ela de mãe, eu levo na
brincadeira, eu digo “sou teu pai, se tu não obedecer vou te passar o
chinelo”. É um vínculo de família, quando um está mal o outro tenta ajudar,
da conselho pra ver se melhora” (Entrevista com C4).

A construção de afetos a partir das trocas e das relações cotidianas mediadas
pelo CAPS é fato, uma vez que, por conta do cuidado em saúde em um momento de
fragilidade, as pessoas se encontraram e mantiveram as amizades construídas
neste espaço.
Diversos elementos que viabilizam a manutenção desta relação estão
presentes na vida das pessoas, do mesmo modo que as levam a ressignificar suas
vidas e a manterem a proximidade, também pelo fortalecimento pessoal e coletivo,
motivado por ideologias.
Do mesmo modo que são viabilizados os encontros interpessoais, os
encontros simbólicos também acabam acontecendo com igual peso. Trata-se dos
encontros com o que podemos então chamar de simbólicos, seja com ideologias
presentes no modo de cuidado, seja com instituições que constituem a RAPS e que
outrora não foram encontradas, seja com linguagens expressivas por intermédio das
artes, ou quaisquer outros encontros com objetos simbólicos que mediam as
relações interpessoais.
Para Leal e Delgado (2007, p. 9):
Rede, neste caso, deverá ser tomada como um conceito que implica
ligação, articulação viva entre as instituições, processo no qual ao longo do
tempo se produzem encontros e se operam separações, mas
principalmente se dá movimento. Isso significaria a possibilidade de
rearticulação de encontros permanentes entre os vários atores em cena.

Baltazar (2004) em referência aos encontros e desencontros da vida cotidiana
por lideranças comunitárias reporta-se à realização destas por investirem tempo no
trabalho em prol de ideais pessoais e das coletividades, de modo que há uma
manutenção de vínculos e prazer nos fazeres pelos quais são empreendidos.
Em se tratando dos encontros, observa-se tanto no âmbito do CAPS como
proposta reabilitadora ou no âmbito das comunidades por intermédio das lideranças,
a pluralidade do sujeito emergente como potencialidade na construção do
fortalecimento do sujeito social.
A atuação efetiva nos USPs valoriza a potencialidade do sujeito pelo
estabelecimento de constantes trocas.
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Na medida em que as pessoas se permitem relacionarem-se com outras,
exercerem sua cidadania e viverem em interação com o universo relacional,
rompendo com as barreiras do estigma ou de imaginários acerca das diferenças,
colocando os sujeitos numa posição de horizontalidade.
Foucault (2004; 2009) nos fala da perversidade dos poderes instituídos nas
relações, pelos quais há uma disputa pelo controle dos corpos, como exemplo de
relações médico e paciente, professor e aluno, empregado e empregador.
Do mesmo modo, há uma construção de distanciamentos entre as pessoas
por inconscientes coletivos oriundos destas relações instituídas, o que com potencia
é destituído por outros acionamentos.
Estes acionamentos são evidenciados nas manifestações dos sujeitos como
mecanismo

de

desconstrução

de

estigmas,

ressignificação

de

vidas

e

potencialização de relações horizontais.
Do mesmo modo, há uma ressignificação de objetos simbólicos que ao longo
da história foram manipulados ou instituídos por grandes mecanismos de
comunicação, por forças políticas, morais, dentre outras, como diria Foucault (2004;
2009), com o intuito de dominação ou “docilização dos corpos”.
Noutra lógica, diretamente oposta a esta, verificamos nos acontecimentos
cotidianos que permeiam os USPs, nos quais os sujeitos apresentam um movimento
contrario e potente pelo qual as relações buscam romper com a submissão e
hierarquias, operando horizontalmente.
[...] percebo e recebo o carinho de C1 e C2, quando resolvem me visitar no
hospital quando estava acompanhando meu pai durante a internação. Suas
manifestações de afeto e de carinho foram fortalecedoras, de modo que se
colocaram a disposição para auxiliarem em qualquer ação ou necessidade.
Percebo em seus olhares a preocupação e a verdadeira torcida para que
aquele quadro pudesse ser solucionado em seguida, o que de fato
aconteceu. Após a saída do hospital, falaram da apreensão ao saberem que
meu pai estava internado e ao mesmo tempo, certa “depressão”, mas ao
ouvirem suas palavras e conversarem com ele, saíram melhor do que
quando chegaram por verem sua força de vontade e determinação à
recuperação, principalmente por se tratar de uma pessoa idosa. Percebo
seus olhos lacrimejando ao mencionarem este sentimento (Diário de campo
22/09/2016).
Um importante elemento observado nas trocas e nas inter-relações é a
participação do sujeito como pandeirista do grupo Los Lokos, uma vez que
o grupo musical possui excelente ritmo e afinação vocal, mas este
pandeirista “toca” seu instrumento com uma peculiaridade rítmica
dissonante com a harmonia do grupo. Por outro lado, este aspecto passa
despercebido pelos participantes em detrimento da inserção de sujeito no
grupo, o que é mais relevante para seus integrantes do que somente o
desempenho musical [...] Para o pandeirista, há um sentimento de pertença
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no grupo devido a aceitação dos colegas, o que é demonstrado nas suas
falas e no seu investimento na compra de um pandeiro de boa qualidade
para tocar com o grupo. Em vésperas de uma importante apresentação na
Fenadoce, o ensaio foi bastante produtivo e puxado, com um enfoque na
qualificação do grupo para que o mesmo realize uma apresentação digna
de aplausos e da desmistificação da ideia de que pessoas com transtornos
mentais possam ser perigosas ou que somente mereçam aplausos por
caridade ou por consolo devido a sua condição ou incapacidade (Diário de
campo 21/11/2016).

Nos distintos relatos acima observamos potencialidades relacionais que vão
ao encontro de uma lógica inclusiva, pela qual há uma quebra da “docilização” e
investimento na interpessoalidade. Pode-se perceber a valorização dos afetos e dos
vínculos de amizade, como demonstrado por C1 e por C2 quando visitam meu pai
que está hospitalizado, ou mesmo, quando há a aceitação de um músico que
dissona do contexto musical que move o USP.
A horizontalidade e o fortalecimento dos sujeitos relacionais através das
trocas ocorre visivelmente, presentificando-se nos investimentos pessoais de cada
USS na construção do USP.
Estes

investimentos

incidem

nas

trocas,

nas

flexibilidades

e

nas

comunicações, cujos mecanismos implicam na moldagem do USP com as
características e com os valores de cada sujeito que o comportam e o constituem.
Com isto, é dizer que há também a manutenção de aspectos diversos que foram
incorporados nas vidas como a valorização do coletivo e a alteridade, a apropriação
de novos objetos significativos como a música e principalmente, a valorização da
participação da pessoa em detrimento de objetos, como no caso do “sujeito
dissonante”.
Este

raciocínio

segue

justamente

uma

linha

de

dissonâncias

na

interpessoalidade como sinônimo de singularidade, uma vez que cada sujeito se
reconstrói de acordo com o ambiente, pelo convívio e pelas trocas, mas, ainda
assim, não deixa de ser quem ele é enquanto ser humano singular.
Sua singularidade manifestada pode sim, incidir e implicar no universo
relacional, reconstruir outros sujeitos e proporcionar constantes mudanças pessoais,
porém, não se deixa de ser quem se é no aspecto físico ou genético, por exemplo.
Transcendendo o aspecto físico no qual se evidencia a singularidade, no
plano filosófico, com respaldo de Sartre (1985) e Alles (1996), a singularidade e os
universais são antagônicos, uma vez que singularidade está relacionada à liberdade
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do sujeito, portanto, nenhuma regra ou moral pode ser aplicada universalmente ao
ser humano.
A singularidade trata-se de um dos aspectos mais importantes e complexos
quando discutimos relações humanas. Entender o sujeito enquanto pessoa única,
bem como entender as diferenças culturais e sociais, implica em análise cuidadosa
dos dados, de modo que o contexto do qual fazem parte deve ser considerado.
Neste sentido, cuidar do sujeito em sofrimento mental ou olhar para esse
indivíduo após seu tratamento implica na consideração de fatores transversais, que
são altamente relevantes por conta da sua influência na vida de cada pessoa. Por
esta razão, estudos qualitativos são fundamentais para que se avalie e para que se
conheça mais das distintas realidades existentes no Brasil quando se trata de
sociedade e saúde mental.
É compreensível que num mesmo cenário tenhamos percursos distintos
quando se trata de pessoas que passaram por tratamento em saúde mental, muito
embora, se tenha vidas altamente potentes para as quais olhamos neste estudo.
Considerando as representações simbólicas no plano das relações,
analisemos o registro a seguir.
[...] antes da leitura da carta redigida na conferência, assim que subiu a
tribuna da câmara de vereadores, C5 iniciou sua fala relatando a situação
da amiga e colega C1 que está no corredor do pronto socorro municipal
esperando por um leito em um hospital, quando pede as autoridades
competentes que vejam esta situação. Ressalta o quanto C1 tem se
dedicado pelas causas da saúde mental e em um momento de fragilidade,
encontra-se em uma situação delicada por conta de falhas no sistema
(Diário de campo 16/05/2017).

No momento em que C5 ocupa o espaço mais representativo na câmara de
vereadores, a tribuna, está apresentando elementos simbólicos e representando um
coletivo, demonstrando seu compromisso com este em um local de empoderamento
legítimo. C5 apresenta uma carta redigida a 172 mãos (disponível nos anexos), ou
seja, organização do conteúdo manifestado pelas pessoas que estavam presente na
conferência livre de saúde mental quando foi discutida a RAPS.
Dentre importantes manifestações contidas no documento que consta
integralmente neste estudo como apêndice, observemos o trecho a seguir:
Carta da luta antimanicomial de Pelotas [...] é necessário o fortalecimento
das forças de lutas de resistência, como foi esta Conferência, no sentido de
enfrentar a estereotipização ainda impregnada na saúde e na sociedade
quanto a pessoas em sofrimento psíquico, com vistas a garantir e seguir

108

avançando na consolidação da Reforma Psiquiátrica, na implementação e
consolidação do modo de atenção psicossocial, reafirmando o direito do
cuidado em liberdade. Leia-se, cuidado em redes em uma perspectiva
psicossocial, articulada no e com o território, como um modelo construído
de forma democrática por diversos(as) atores(as) sociais envolvidos neste
processo (Diário de campo 15/05/2017).

Nesta fala que representa o coletivo, por se tratar do fragmento de uma carta,
C5 torna-se um legitimo representante de um grande grupo a partir de um objetivo
comum: avançar na reforma psiquiátrica por meio da consolidação do modo
psicossocial.
O primeiro momento de sua fala manifesta afeto e consideração pela amiga e
colega, quando abre a apresentação mencionando o quadro de saúde da mesma e
a condição de cuidado em que ela se encontra, à espera de um leito no pronto
socorro municipal.
Após esta introdução, utilizou-se do espaço e da comunicação como
mecanismo para reivindicar melhores condições de cuidado para a amiga, bem
como o acesso a um leito hospitalar, o que é de direito de todo cidadão quando
existe

necessidade

de

uma

internação

clínica.

Pode-se

observar

uma

representatividade permeada pelo gesto de cuidado à partir do afeto.
De que cuidado estamos falando? Pois bem, retomando esta questão
apresentada no início do capítulo, observam-se diversos e distintos modos de
cuidado, de maneira que, independentemente de onde os sujeitos estejam, sua
atuação enquanto atores sociais ocorre em prol do cuidado e dos coletivos.
Trata-se, portanto de um cuidado que não é possível por nenhum mecanismo
institucional, uma vez que ele ocorre na vida e nas relações interpessoais, regido por
pessoas que se cuidam e cuidam daqueles com quem convivem nos trânsitos por
distintos USPs, buscando oportunidades de empoderamento e resistências.
Existe um fio condutor que atravessa os distintos campos e USPs, o qual é
constituído pela coletividade, afeto, cuidado e produção de vida. A oportunidade de
trocar experiências e se envolver com estes elementos que implicam na manutenção
das relações e das coletividades, implica em oportunidades ricas para o crescimento
e auto superação humanos.
Deste modo, o fortalecimento do individuo se dá pelo encontro com outros
sujeitos, de modo que, pela coletivização, torna-se produtivo, processo que de
acordo com Franco (2015) é governado pelos afetos.
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Quando se fala de afetos, se está permitindo pensar o sujeito social à partir
de seus USPs, de modo que sua manifestação enquanto sujeito social perante o
mundo, revela sua essência que é única e está constantemente em evolução. Tal
evolução reside na constante mutação do indivíduo enquanto sujeito, o que ocorre
por intermédio das trocas, pelas quais toda energia emanada transforma outros
sujeitos do mesmo modo que ele se transforma a partir da recepção de energias
emanadas também por outros sujeitos.
Desta forma, explicam-se as motivações dos sujeitos participantes deste
estudo, a partir do marco que é a passagem pelo CAPS, os aprendizados e a
incorporação de afetos e saberes que os levam a mobilizações e interferências que
contribuem com a sociedade.
Neste contexto as relações interpessoais entre os sujeitos dos USPs passam
a ser movidas pelos mesmos afetos que movem cada indivíduo com iguais desejos
que os levam a sustentar tais coletividades, se fortalecendo pelas relações e pela
oportunidade de constantemente dar, receber e retribuir (MAUSS, 2003).
De acordo com Martins (2005), em sua análise da obra de Mauss, as relações
interpessoais são permeadas por símbolos, os quais são fundamentais para a
manutenção da sociedade. Nestas, os valores simbólicos não devem ser maiores do
que a relação em si ou que os laços e alianças que aproximam as pessoas.
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4.1 Autonomia e empoderamento: andanças, superações e militâncias da vida
cotidiana.
Talvez eu nunca descubra,
mas, se ser louco é ser rude,
é plantar desesperança
sem lutar pra que isso mude.
Se é normal o preconceito
que nos mata pouco a pouco,
desculpem se eu vou fundo,
mas podem avisar o mundo
que eu sou o maior dos loucos!
(Fragmento do poema “Ser normal”
de Carlos Eugênio Costa da Silva)

Na sociedade brasileira contemporânea, não diferindo de sociedades de
outros tempos, de modo geral, não há estimulo a valorização das diferenças, o que
acarreta na padronização dos comportamentos e de características pessoais, do
jeito de se vestir ou de ser, o que é produzido com o objetivo de certo
enquadramento das pessoas nesta mesma sociedade.
A normatização ou padronização implica na exclusão social de todo aquele
que ignora as normas para participação na sociedade ou que, por alguma razão, não
consegue conviver conforme os normatizados.
Por meio de manifestações valendo-se do direito de expressão, os sujeitos
empoderados pela representação do coletivo através da AUSSMPE, promovem
meios para serem percebidos socialmente.
As imagens a seguir são emblemáticas e simbólicas representações visuais
do que aqui chamamos de andanças e militâncias.

Figura 3: “toldo andante” transportado pelo calçadão da Andrade Neves.
Fonte: acervo pessoal.
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Esta foto foi tirada no dia de luta antimanicomial, quando membros da
AUSSMPE transportavam o toldo que ficou abrigando materiais de divulgação da
associação e equipamento de som para as manifestações da esquina do calçadão
da Andrade Neves com Sete de Setembro para o largo do mercado público.
O chamado “toldo andante” peregrinou pelo centro da cidade, não somente
transportado de um local para outro por conta do forte vento naquele momento, mas
principalmente, como forma de manifestação contra os manicômios e contra o
preconceito de qualquer tipo.
Na frente do toldo estava fixada uma faixa de construção a várias mãos com a
inscrição “humaniza e despatologiza a loucura e a identidade de gênero”, o que
mobilizou a comunidade que transitava pelo calçadão mais movimentado da cidade.

Figura 4: Humaniza e despatologiza a loucura. Fonte: acervo pessoal.

Esta “verdadeira andança” aconteceu em um dia simbólico, no qual muitas
pessoas saíram as ruas para se manifestar contra a discriminação, mostrando
empoderamento e fortalecimento pela união.
Quando se trata de pessoas que sofreram ou sofrem por alguma doença
mental e, por esta razão não se enquadram nas regras para o convívio social, acaba
havendo o rechaço ou exclusão das mesmas por serem “diferentes”. Esta não
aceitação ou exclusão aumenta o sofrimento que já é causado pela doença, o que
poderia aqui definir como um “transtorno social” com alto poder de destruição do
sujeito.
É de grande representatividade a defesa em prol dos “excluídos”, cabendo
ressaltar o fato de que o empoderamento do coletivo permite aos sujeitos militarem
por uma causa de exclusão que transcende a chamada doença mental: a defesa
pela liberdade de identidade de gênero, conforme exposto na faixa.
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A autonomia dos sujeitos para incorporação de outra causa que é aliada a
luta contra o preconceito, fortalece a luta pela dignidade humana e pelo respeito a
diversidade, o que neste contexto, revela efetivamente a transcendência de uma luta
inicial por uma causa isolada. Deste modo, estamos diante de uma libertação de
amarras manicomiais que permitem o efetivo empoderamento de sujeitos para
lutarem pelo que acreditam.
Com os avanços na atenção psicossocial brasileira, assegurados pela criação
de leis e pela participação social, o usuário do SUS conquista diversos direitos de
acesso ordenado e organizado aos sistemas de saúde, ao tratamento adequado e
efetivo para suas necessidades, ao atendimento humanizado, acolhedor e livre de
qualquer discriminação, respeitando sua pessoa, seus valores e direitos, e ao
comprometimento dos gestores com o cumprimento das leis que garantem os
direitos mencionados (BRASIL, 2007).
Com base nesses direitos, o modelo psicossocial busca a superação do
isolamento, o pleno exercício da cidadania e convívio em sociedade, de maneira que
o transtorno seja concebido como sofrimento psíquico por um período de
intensificação dos sinais e sintomas específicos da patologia, passíveis de
intervenção terapêutica e de cooperação mútua entre usuário, profissional e
sociedade (AMARANTE, 2001).
A superação é um dos mais importantes aspectos que se observam no ser
humano quando tratamos de cuidado em saúde mental (e no caso supracitado, está
aquém do que preconizara a política vigente em saúde mental). Esta expressão está
comumente relacionada à capacidade da pessoa vencer seus próprios limites, bem
como os limites impostos pela patologia, sejam eles de qualquer ordem.
Deste modo, acerca da reabilitação psicossocial, costuma-se dizer que o
sujeito reabilitado terá então “superado suas dificuldades” e seus limites,
conquistando sua autonomia e empoderamento. Mas o leitor pode se questionar que
conceito estamos atribuindo a autonomia neste texto.
Etnologicamente, o termo autonomia é oriundo do grego, com a junção de
auto (si mesmo) e nomos (lei), cujo sentido busca representar a capacidade da
pessoa gerir os próprios atos.
Buscando-se significação para o termo autonomia, encontra-se, em suma,
referencia a independência, liberdade ou autossuficiência do ser humano. No campo
do direito, com base na filosofia de Kant, a autonomia constitui-se em um elemento
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para que seja apurada a responsabilidade de alguém quanto as suas ações
(SALGADO, 1995).
No campo da atenção psicossocial, autonomia pode ser pensada como a
capacidade da pessoa conviver equilibradamente com sua condição humana,
limitações e potencialidades, de modo que sua dependência de serviços
assistenciais possa ser mínima (SANTOS et al, 2000).
Do mesmo modo, podemos nos questionar sobre o que venha a ser o
empoderamento.
O termo empoderamento vem sendo amplamente usado como sinônimo de
participação em debates com o intuito de conscientização sobre direitos sociais, na
busca do esclarecimento dos coletivos sobre o que é de pertencimento comum.
Neste sentido, refere-se ao uso do poder da palavra enquanto direito de
manifestação como cidadão, sendo respeitado por esta condição – a de ser cidadão
– ou simplesmente, o respeito por fazer parte de um grupo maior.
O usuário dos serviços de saúde mental, por intermédio das suas ações,
juntamente com familiares e profissionais, vêm, cada vez mais, justificando e
conquistando seu empoderamento e sua autonomia no cenário da participação
social. Atualmente, esse sujeito não mais é visto como paciente, mas como usuário
do SUS e cidadão com direitos e deveres.
Para Vasconcelos (2003), empoderamento refere-se à apropriação da força e
do poder a partir de construções coletivas para combate ao preconceito e conquista
de autonomia.
Para

iniciar

esta

discussão,

cabe

citar

uma

das mais simbólicas

manifestações registradas no trabalho de campo.
Na conferência e na audiência pública sobre saúde mental, C5 participa das
discussões e das construções textuais. Foi escolhido pela organização da
semana de luta antimanicomial para ler na audiência pública a carta que
apresenta todas as discussões dos quatro grupos de trabalho da
conferência livre de saúde mental. Mostrando-se empoderado, C5 usou a
tribuna e com segurança, leu a carta perante o público presente na plenária
e às câmeras da TV Câmara (Diário de campo 16/05/2017).

Popularmente a Câmara Municipal de Vereadores é conhecida como a casa
do povo, assim como outros dispositivos legislativos como a câmara estadual e a
assembleia legislativa federal. Na mesma linha, uma audiência pública é uma
manifestação que possui legitimidade para denunciar fatos, expor e discutir
situações com o intuito de informar a população contando com sua participação.
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Com

isto,

busca-se

encaminhamento

para

solução

de

problemas

e

comprometimento por parte dos gestores.
Há uma potente manifestação de empoderamento por parte de C5, quando na
condição de cidadão, ocupa a tribuna para reivindicar seus direitos e representar um
coletivo, legitimado por um documento construído em uma conferência.

Figura 5: C5 na tribuna com transmissão ao vivo pela TV Câmara.
Fonte: acervo pessoal

A foto mostra o exato momento em que ocorreu a manifestação do sujeito
apresentando as deliberações da conferência livre de saúde mental. Com isto,
estamos tratando do efetivo exercício da cidadania, cuja conquista está atrelada a
diversos fatores, dentre eles, a própria personalidade do sujeito, seu investimento
pessoal a partir da identificação com causas coletivas, seu engajamento no grupo.
Quando se preconiza a reabilitação e o empoderamento a partir do modo
psicossocial, se esta falando de um projeto maior, de vida e de construção e
reconstrução de valores, o que implica no envolvimento das pessoas. Em
decorrência deste processo, o resgate da cidadania é o maior objeto alvo.
Acompanhando o cotidiano dos sujeitos que passaram pelo cuidado
psicossocial, percebe-se que há uma efetiva ressignificação de vidas e, de modo
geral, apropriação de um jeito de se cuidar e de viver a vida. Neste “jeito”, estão
implicados aspectos como amizade, afeto e trocas que ocorrem cotidianamente na
vida das pessoas com o intuito do fortalecimento enquanto USS e também enquanto
USP.
Quando se fala de autonomia, empoderamento e militância, os sujeitos em
questão apresentam elementos que transcendem as conquistas asseguradas pelos
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mecanismos legais, mostrando sua apropriação dos espaços e da própria palavra
para construir novos conceitos e manifestar seus sentimentos e superação a partir
da vivencia e convivência que lhes proporciona força e resistência social.
Em uma reunião na sede da AUSSMPE com o tema “tarde de cinema”,
encontravam-se presentes usuários de um CAPS que foram convidados por C4 que
estava colaborando para que esta atividade acontecesse.
No momento de falas e discussões decorrentes da avaliação de um
documentário que apresenta como tema o cuidado a saúde através do consumo de
alimentos saudáveis (sem agrotóxicos), C5 se manifesta perante os presentes.
Emocionado, C5 fala sobre os aprendizados no CAPS e a possibilidade de
ajudar outras pessoas. “Esse momento de diálogo, depois da alta, nos
proporciona grandiosa satisfação por mostrar nosso empoderamento na
sociedade e em atividades com esta. Após quase 10 anos no CAPS aprendi
muitas coisas e hoje posso compartilhar com vocês. Isso é muito
gratificante! Poder ajudar os outros e incentivar as pessoas a serem
mobilizadoras para esta luta contra o preconceito e pelo respeito é
gratificante” (Diário de campo 25/09/2016).
C4 mostra-se responsável pela sala e pela atividade coletiva e coloca-se a
disposição dos presentes para eventuais necessidades. Lembra a todos que
naquele espaço podem se sentir em casa. [verbaliza isto e caminha pela
sala manifestando preocupação com os presentes já que é o responsável
pelo espaço que lhe confere tal autonomia] (Diário de campo 21/11/2016).

Os registros revelam potencia no que diz respeito à participação/liderança e
empoderamento. A manifestação de C5 refere-se a sua luta contra o preconceito em
relação ao tratamento em saúde mental, tanto consigo mesmo quanto com todas as
pessoas que são vítimas deste tipo de preconceito.
Com segurança nas palavras proferidas, manifesta empoderamento sobre
aquele espaço e capacidade de liderança ao conduzir e mediar o diálogo com os
convidados. Refere o que aprendeu quando era usuário do CAPS e fala da
importância da participação das pessoas em espaços democráticos que oportunizam
que o usuário do SUS seja ouvido e tenha sua opinião validada, como cidadão e
como ator social, sendo responsável pela fiscalização do funcionamento dos
serviços e do investimento dos impostos pagos pela população.
Mostra-se comprometido com o processo de conscientização da sociedade, o
que ocorre no espaço da AUSSMPE com o estímulo para que outros usuários
possam efetivamente exercer sua cidadania e manifestarem enquanto atores
sociais.
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No mesmo espaço, C4 conduz a mediação e organização da mostra de
cinema, demonstrando afeto e solidariedade para com os usuários do CAPS
visitante.
A coerência entre os discursos e as práticas dos sujeitos revela a
incorporação de aspectos propostos e vivenciados pelo modo psicossocial, os quais
se mostram presentes na vida das pessoas, manifestados cotidianamente nas suas
ações.
Deste modo, a autonomia e o empoderamento se mostram como fruto dos
aprendizados e vivências a partir das construções ideológicas pautadas na
alteridade.
Conforme Laverack e Labonte (2000), as ações do sujeito na busca de
igualdade nas relações estão implicadas pelo empoderamento. Assim sendo,
estamos construindo um desenho textual que revela potências como a apropriação
dos sujeitos em relação aos espaços coletivos como mecanismo de conscientização
e de luta para que os direitos do cidadão possam ser acessados por todos.
Freire (1980) fala sobre a apropriação dos saberes e dos mecanismos de
participação e controle social pelos quais o sujeito pode e deve ocupar e acessar
seus direitos.
Por esta perspectiva, as práticas relatadas convergem com a ideia de
empoderamento e de autonomia, o que decorre na participação dos sujeitos em
construção de conscientização de outros sujeitos e de novas resistências.
Os sujeitos em questão apresentam elementos que transcendem as
conquistas asseguradas pelos mecanismos legais, mostrando sua apropriação dos
espaços e da própria palavra para construir novos conceitos e manifestar seus
sentimentos e superação a partir da vivência e convivência que lhes proporciona
força e resistência social.
Nesse sentido, C1 manifesta seu empoderamento quanto aos direitos dos
cidadãos de acordo com o modo psicossocial de cuidado e com as diretrizes do
SUS.
“Nós não somos só cabeça, e muito menos só uma cabeça doente e louca
como muitos falam por aí, mas somos pessoas integrais como todo mundo
por aí, por isso temos que nos cuidar como pessoas. Saúde mental é cuidar
do corpo todo e da dignidade, não só da cabeça, como pensam lá no
hospital psiquiátrico” (Registro gravado em 22/11/2016).
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C1 fala da importância do cuidado integral a pessoa, independentemente de
qualquer aspecto inerente a sua existência. Mesmo nos dias atuais, a singularidade
e as diferenças humanas ainda são vistas como sinônimo de loucura, não como
parte do direito a vida.
Assim, o reconhecimento pela sociedade é conquistado por meio do
fortalecimento promovido pela união em grupos, que resulta no empoderamento
perante a sociedade. O sujeito rememora a importância do CAPS para o
fortalecimento pessoal e reabilitação do aspecto relacional.
Para C4 o CAPS foi fundamental não só pela medicação, mas
principalmente pela oportunidade de reestabelecer os laços sociais entre as
pessoas quando oferece atividades para a reabilitação e fortalece os
vínculos entre o usuário e sua família (Diário de campo 22/11/2016).

Muito embora a pessoa tenha passado por um serviço de saúde mental
devido a um episódio de crise (individual ou da família), é primordial que o rótulo de
usuário com conotação pejorativa não o acompanhem no curso da vida. Nesse
sentido, o cuidado em liberdade proporciona uma reabilitação do sujeito junto da
família e em meio as suas relações sociais, reforçando suas potencialidades e
estimulando a construção de novos laços sociais. Este processo evita a exclusão
social ou associação do sujeito à condição minimizada de “doente mental”.
Para diversos autores (RAPPAPORT, 1990; PITTA,1996; SARACENO, 2001;
PEREIRA-JUNIOR, 2006; DEVERA, COSTA-ROSA, 2007; LANCETTI, 2002), o
processo

de

reabilitação

pautado

no

convívio

interpessoal

fortalece

as

potencialidades e estimula as relações, o que, consequentemente, qualifica as
pessoas para replicarem o cuidado recebido para outras pessoas.
Deste modo, a organização de coletivos, como a AUSSMPE, fortalece as
pessoas para que sejam promovidos meios de manifestação para o mundo e para o
autocuidado ou cuidado de outras pessoas a partir das próprias experiências.
C1 fala de pessoas que a procuram, e fala da luta sobre experiências de
preconceito que viveu e vive em função do tratamento em saúde mental e
também, por ter perdido o cabelo durante o tratamento quimioterápico.
Desfilou com um turbante que confeccionou especial para o evento e, ao
final do desfile, tirou o turbante mostrando para o público sua “calvície”, com
uma postura altiva (Diário de campo 01/09/2016).
C1 mostra-se líder e cobra seriedade, comprometimento e envolvimento aos
membros do grupo. Há um diálogo sério com os membros do grupo, em que
ela diz: “se é pra brincar e não levar a sério as coisas, então não tem
porque a gente deixar a casa da gente e a família da gente pra ficar de
brincadeira. A gente não pode ser chamada de louco sempre, mas pra isso
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a gente tem que se envolver com as coisas e lutar pelo respeito” (Diário de
campo 01/09/2016).

É possível observar a postura de C1 como líder em relação ao coletivo,
buscando fomentar o empoderamento das pessoas e mostrar a importância do seu
comprometimento com o coletivo, uma vez que queiram desfrutar de tais espaços e
serem respeitados como cidadãos.
Do mesmo modo, fala sobre o preconceito vivenciado pela condição de
usuária do serviço de saúde mental ou pelo fato de perder o cabelo em decorrência
do tratamento quimioterápico, o que lhe torna observadora e crítica em relação a
estas vivências.
Nos registros, é possível observar de fato o empoderamento do sujeito por
intermédio da sua militância pelo cuidado em saúde mental e sua superação em
relação ao estigma, o que lhe permite falar com segurança para outras pessoas. Do
mesmo modo, se mostra cuidador e incentivador do empoderamento e
comprometimento dos sujeitos para desconstruírem o preconceito em torno da
“loucura”.
Quanto aos avanços e superações no cenário da reforma psiquiátrica
brasileira desde a criação da lei 10.216/01 (BRASIL, 2001), se observa este
movimento que parte de cidadãos por intermédio da AUSSMPE ou de grupos
musicais e outros tantos USPs como grande avanço, uma vez que se supera a
própria instituição, com permissão para aferir diretamente um cenário pós instituição.
Por outro lado, Pitta (2010 p. 4581) atenta para a coexistência de atores que
tencionam o território da reforma com posicionamentos contrários. Enquanto isso, “o
estigma contra o louco persiste e de vários modos, explícitos ou sutis”.
Na cidade de Pelotas há um evidente retrocesso no que diz respeito à
reforma psiquiátrica. O posicionamento da gestão foi publicado pela imprensa local
após fala da Prefeita sobre o tema, no momento em que o hospital psiquiátrico da
cidade busca recursos para se manter em funcionamento.
Paula diz ser contra a reforma psiquiátrica por entender a importância dos
hospitais psiquiátricos, já que nem todas as necessidades podem ser
supridas por Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). Para ela, a tabela
25
SUS é insuficiente e a situação vivida pelo HEP é resultado da política
nacional, que está comprometendo a prestação de serviços dos hospitais
psiquiátricos (Trecho do texto publicado no jornal Diário da Manhã dia
25

Hospital Espírita de Pelotas (psiquiátrico).
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24/04/17 - disponível em: http://diariodamanhapelotas.com.br/site/hospitalespirita-paula-debate-alternativas-para-manutencao-dos-servicos/).

De acordo com a matéria noticiada no referido jornal e pelo menos em mais
dois veículos de comunicação (jornal Diário Popular e site oficial da prefeitura), seu
posicionamento é decorrente do entendimento de o CAPS não dá conta de atender
todas as demandas, e por isso, existe a necessidade de manutenção do hospital.
Não se pode negar que Pelotas apresenta importantes avanços ao longo da
reforma psiquiátrica, com o fechamento de um hospital psiquiátrico em 2004, com a
diminuição de leitos no hospital psiquiátrico ainda em atividade e a constituição de
uma rede com oito CAPS, além de dispositivos que fortalecem a RAPS como
Unidade de Acolhimento Adulto (UAA) e Serviço Residencial Terapêutico (SRT) em
funcionamento a partir de agosto de 2017.
Entende-se que a construção de ações conjuntas com trabalhadores, gestão
e usuários para o fortalecimento da RAPS e dos CAPS, bem como dos dispositivos
de controle e participação social, é o que se pode chamar de efetiva reforma,
culminando sim com o fechamento do hospital psiquiátrico.
Desde a lei 8080/90, a participação popular para controle da gestão sobre os
recursos destinados a saúde é legitima, o que se fortaleceu ainda mais com o
decreto 7508/11 que regulamenta a referida lei (BRASIL, 1990; 2011).
De acordo com Solha (2014) e Giovanella et al (2012), a partir deste decreto
há uma descentralização do poder e consequente democratização com vistas a
implementação de melhorias e efetividade dos serviços públicos de saúde, bem
como a transparência na prestação de contas.
Por conta da manifestação contraria a reforma psiquiátrica por parte da
gestão, houveram tensionamentos e desacomodação por parte de trabalhadores e
militantes pela reforma psiquiátrica, o que acarretou em importantes deliberações
nas semanas seguintes.
Reuniões técnicas, encontros na associação, na casa dos conselhos, grupos
de pesquisa, dentre outros, promoveram articulação entre distintos segmentos da
sociedade em repúdio ao posicionamento da gestão, promovendo debates e
empoderamento dos sujeitos envolvidos.
Todo

trabalho

dispendido

com

participação

de

usuários,

familiares,

trabalhadores, gestão e universidades, dentre diversas instituições envolvidas,
promovidos por diversos atores sociais, culminou com a semana alusiva ao dia de
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luta antimanicomial 18 de maio, na qual ocorreram atividades e construções
importantes envolvendo comprometimento da gestão.
Depois de intensas atividades deliberativas e legitimas como conferência livre
de saúde mental, audiência pública na câmara de vereadores, reunião técnica entre
trabalhadores, manifestações na rua e nas mídias envolvendo todos os segmentos
durante toda semana e diálogo com a prefeita, pode-se observar uma importante
mudança no seu discurso ao se referir à saúde mental.
“Não sou contrária à liberdade, ao incentivo das potencialidades humanas,
nem ao tratamento humanizado proposto pela Reforma Psiquiátrica. Minha
crítica é quanto ao fechamento dos hospitais psiquiátricos sem que se
possa oferecer uma alternativa. Sei que as pessoas me criticaram por
receber o Hospital Espírita e tentar ajudá-los a buscar uma solução para
que o hospital não feche mas, se o Hospital Espírita fechasse hoje as suas
portas, teríamos um grande problema. Muitas pessoas precisam ter para
onde ir, ser acolhidas e tratadas”, ponderou a prefeita [...] A prefeita
lembrou, ainda, que a rede de atenção psicossocial de Pelotas é
reconhecida em âmbito estadual e enfatizou que quer trabalhar para
fortalecê-la, corrigir falhas, para que seja um exemplo a ser seguido em
todo o País. A secretária Ana Costa relatou algumas ações concretas que a
SMS está encaminhando para qualificar os serviços de saúde mental, com o
intuito de esvaziar a necessidade de leitos. Também participaram da
audiência representantes da Associação dos Usuários de Serviços de
Saúde Mental de Pelotas (AUSSMPE) e da Comissão de Saúde Mental de
Pelotas, vinculada ao conselho Municipal de Saúde (CMS). (Trecho do
texto publicado no site oficial da prefeitura de Pelotas - disponível em:
http://www.pelotas.rs.gov.br/noticias/detalhe.php?controle=MjAxNy0wNS0x
OA==&codnoticia=45382).

Esta fala é carregada de significados, dentre os quais, evidentemente se
observa a mudança de discurso por parte da gestão, o que está diretamente
relacionado com o empoderamento dos diversos sujeitos, a partir do fortalecimento e
organização em coletivos que viabilizam a legitimidade e representatividade das
ações, incidindo no processo de gestão municipal.
A reunião com a Prefeita, em que diversos cidadãos usuários do SUS, dentre
os quais C4 participa, e trabalhadores da saúde entregaram a carta da conferência
livre de saúde mental, foi fundamental para que houvesse a mudança de
posicionamento da mesma.
Na foto a seguir, pode-se visualizar o momento da reunião e a presença de
cidadãos que protagonizam esta mudança na representação dos interesses dos
usuários.
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Figura 6: reunião de representantes da luta antimanicomial e prefeita de Pelotas dia 18/05/17.
Imagem publicada na página oficial da prefeitura, disponível em:
http://www.pelotas.rs.gov.br/noticias/detalhe.php?controle=MjAxNy0wNS0xOA==&codnoticia=45382

Embora historicamente tenha se observado enfraquecimento e perda de
autonomia dos movimentos sociais nos últimos anos (GOHN, 2010), o que fortalece
as ONGs como legítimas representantes da sociedade civil, pode-se observar um
movimento local potente que contou com uma organização social que gerou
desacomodações

em

várias

frentes,

com

repercussão

nas

mídias

e,

consequentemente, no posicionamento da gestão, ao menos publicamente.
O protagonismo dos sujeitos nas mobilizações, dentre os quais C1, C4 e C5
se encontram participando ativamente, modifica o cenário da reforma por intermédio
da representatividade das manifestações, o que é reforçado na avaliação realizada
por C5 em programa de rádio26.
C5 [...] “muitas coisas eu não posso fazer, mas minha voz eu posso usar e
não vão me calar. Não vão nos calar. A semana de luta foi forte, e ver tanta
gente reunida nos fortalece. Pra quem estava se achando fraco na luta,
essa semana serviu pra mostrar que com a união a gente consegue
avançar” (Registro gravado em 20/05/2017).

A superação da condição de usuário passivo, passando a ser cidadão ativo e
militante pela reforma psiquiátrica é um dos grandes avanços de C5 na conquista do
empoderamento, não somente pessoal individual, mas para investimento nos
coletivos.
26

Programa “Gente como a gente”, produzido e apresentado por usuários dos CAPS de Pelotas ao
vivo desde 2002 na rádio Comunidade FM 104,5 aos sábados das 13:30 até as 15:00, alcançando
ampla audiência por transmissão via antena e também pela internet.
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O desfecho de uma semana de “parada” dos serviços e encontros com a
comunidade para dialogar e discutir o sistema público de saúde focado na saúde
mental foi de grande êxito, uma vez que se consegue, de algum modo, atingir a
Prefeita com a causa em questão.
Conforme Freire (1988) é através do diálogo que se pode construir uma
relação horizontal na qual todos os atores participam. Com a participação massiva,
se constrói a luta contra o poder alienante, deslocando-se o poder (FOUCAULT,
1979).
Deparamo-nos com um cenário de andanças e militâncias, trocas e
construções, as quais levaram ao fortalecimento do coletivo. Como consequência,
os sujeitos mostraram substancialmente seu potencial ideológico, mobilizando
autoridades e comunidade a pensar saúde mental nos distintos espaços durante a
semana antimanicomial, o que resultou na mudança de discurso da Prefeita e no
comprometimento da gestão para o fortalecimento da RAPS.
Falar de um cenário com pouco mais de trinta anos de história como a cidade
de Pelotas, mesmo com fragilidades na rede ou com necessidades diversas, de
modo geral, implica na responsabilidade de perceber que o propósito reformista no
campo psicossocial tem avançado em alguns aspectos.
Muito se deve ao investimento no trabalho por muitas pessoas que atuam
como servidores em diversos campos, mas principalmente, pelas resistências
construídas por múltiplos atores, sendo de grande potência a união e as trocas.
Experiências de sujeitos que conhecem o sofrimento mental, o estigma e as
dificuldades de viver numa sociedade capitalista sentindo-se improdutivo, é aporte
para o fortalecimento e amadurecimento de discussões e construções que
impulsionam avanços por intermédio dos coletivos.
Nesse sentido, autores como Souza (1999b) e Rodrigues, Brognoli e Spricigo
(2006) apontam a importância de espaços coletivos que propiciem empoderamento
e resistência como associações, organizações da sociedade civil ou grupos
independentes, para que a reforma psiquiátrica avance no país.
As relações interpessoais, o cuidado e as discussões, valorizando a
contribuição de cada um, convergem em interesses comuns aos participantes. Do
mesmo modo, a partilha de saberes, os desabafos e a confiança no coletivo,
viabilizam espaços de partilha e de terapia.
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C3 [...] “me discriminavam, ah, mas eu ficava uma fera. Eu ficava com uma
raiva. Antes eu não tinha como comprar as coisas, então minhas irmãs
ajudavam com algum dinheiro, mas agora eu sou aposentada e tenho
quando preciso de qualquer coisa. Ajudo muito a minha família e cuido de
todo mundo lá em casa. Tenho meu namorado, meus amigos que são muito
importantes na minha vida, e a oportunidade de estar num grupo como este.
Hoje eu tô muito feliz por estar aqui no grupo e por tudo que tô vivendo!
Quando me dizem qualquer coisa que me ofenda, eu falo o que é o CAPS e
oriento as pessoas. Tem muita gente por aí que não sabe o que é saúde
mental” (Registro gravado em 21/11/2016).

Pessoas como C3, que referiam ser alvo de preconceito devido a suas
limitações, apresentam orgulho pela superação e reabilitação que lhes permitem
estar inseridos na sociedade, convivendo em sociedade e orientando pessoas sobre
a atenção psicossocial.
A promoção da autonomia se dá pela superação dos próprios limites e
também pela aquisição de renda, elemento necessário para conquistas numa
sociedade capitalista. O conhecimento e a informação constituem-se em importante
ferramenta para lutar contra o preconceito, de modo que haja a desconstrução da
ideia de que a pessoa com sofrimento psíquico não é capaz ou não possui saberes.
Isto fica evidenciado na fala de C5 que manifesta cunho educativo e
conscientizador para usuários do CAPS, quando atenta aos direitos de cidadão e de
usuário do SUS enquanto pagadores de impostos.
C5 [...] “todos vocês e todos nós temos direito de ter um serviço de
qualidade, com profissionais, com alimentação e com estrutura adequada
pra que a gente possa ser atendido como gente, não como bicho irracional.
Nós pagamos muito imposto por isso e temos que mostrar que temos direito
sim, direito de ser respeitado pelos nossos impostos quando nos oferecem
os serviços pelos quais pagamos e pagamos caro por isso. O Brasil é o pais
em que a população paga mais caro pelos serviços públicos” (Registro
gravado em 22/09/2016).

Esta autonomia e luta pelos direitos transcende o cenário psicossocial e
transita pela crítica a realidade enquanto cidadão no pleno exercício da cidadania, o
que mostra a reabilitação como empoderamento e o sujeito se torna um ator social.
Esta mesma militância e cidadania são percebidas não só nos USPs em que
o sujeito é parte formadora, mas também na comunidade onde o sujeito reside há
pouco tempo.
[...] C5 cumprimentou vários vizinhos e disse que mesmo morando somente
há dois meses no novo bairro, já conhece muitas pessoas e tem feito
contatos com os moradores a fim de promoverem melhorias para a
localidade como pavimentação da rua e reconhecimento da mesma por
parte da câmara de vereadores para que haja limpeza e maior cuidado
(Diário de campo 17/02/2017).
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Com a mesma conduta de ator social, conscientizador e militante com USSs
das suas relações mais próximas, C5 manifesta-se em prol da sua nova
comunidade, na qual reside há pouco tempo.
Com isto, pode-se observar a participação e a crítica social como mecanismo
que opera por intermédio das relações interpessoais, com o fim de fortalecimento
dos coletivos e melhorias na prestação de serviços públicos em geral.
Nesse sentido, observam-se manifestações importantes no que diz respeito a
importância da militância, no sentido de ações fiscalizadoras, para que o sistema
público funcione condizentemente com as necessidades da população. Tal intuito
revela o empoderamento das pessoas ao ocuparem espaços e manifestarem-se
como cidadãs.
A gente tem uma longa caminhada ai a fora com a associação e com o
27
grupo “Los Lokos”. Também participei do “Grupo Vocal Esperança” e a
gente teve uma longa jornada por ai a fora, foi uma fase muito boa muito
importante porque o Grupo Esperança também é um grupo muito bom, que
acolhe usuários de todos os CAPS e toda a sociedade assim de Pelotas e
região que a gente tem colegas no Esperança (Entrevista com C1).
[...] a associação ocupa um bom espaço da gente e a gente é uma
associação sem fins lucrativos e ela é dirigida e coordenada por nós
usuários dos CAPS e familiares e simpatizantes da saúde mental que queira
nos ajudar a gente está junto, então nós somos uma turma grande que deu
alta que continua e muitos ainda se encontram ingressos no CAPS, mas só
que a associação é de toda a saúde mental não tem dono né, todos são
bem vindos (Entrevista com C2).

C1 e C2 falam da trajetória percorrida conjuntamente com outras pessoas nos
USPs, atentando para a necessidade de avançar na caminhada, no sentido de
continuar na militância e nas andanças para que os direitos sejam assegurados e
acessados plenamente pela sociedade.
Nesse sentido, os espaços relacionais que proporcionam autonomia e
autogestão, são vistos como de grande importância, uma vez que acolhem usuários,

27

Em 24 abril de 2001 o grupo se reuniu pela primeira vez nas dependências do antigo Instituto de
Letras e Artes (ILA) da UFPel – atual Centro de Artes - e passou a ser chamado de Grupo Vocal
Esperança, nome escolhido democraticamente pelos seus participantes e que traz como significado
“uma porta que possibilita a interação saudável entre usuários dos CAPS, familiares e acadêmicos,
por meio da prática musical”. Logo após o início das atividades, foi considerado o coral da saúde
mental de Pelotas por funcionar fora dos CAPS e atender usuários de todos os territórios e
comunidade. Em plena atividade, até o momento (setembro de 2017) o grupo conta com uma
discografia de quatro CDs, quatro DVDs e mais de 200 apresentações na região Sul do país, bem
como tem sido objeto de estudo de acadêmicos de diversos cursos. Mais de 120 pessoas já
passaram pelo grupo, dentre as quais, 12 permanecem desde o primeiro dia, contando no momento
com 26 participantes entre cantoras, cantores e instrumentistas.
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familiares e comunidade, acarretando no fortalecimento dos sujeitos por meio das
relações e dos afetos.
Para Viana (2006), autogestão refere-se ao gerenciamento de atividades e do
produto delas derivado, permitindo uma relação de horizontalidade nas relações,
sem levar em consideração estado, classes sociais ou mercado.
Este processo implica nas ações dos sujeitos nos grupos de convívio e as
decorrências destas ações como produto, o que deverá levar a desdobramentos nas
relações interpessoais.
O sujeito relacional, de acordo com Zanelli (2004), necessita das emoções e
dos afetos como mecanismos que permitem expressar sua subjetividade e seu
estado interior.
Questões relacionadas ao âmbito social do ser humano transitam por suas
manifestações como sujeito relacional, o que decorre de suas expressões afetivas
ou autocontrole diante das circunstancias. Sua construção como tal advém da
estrutura familiar, desde o núcleo que o envolve na infância e/ou os possíveis
desdobramentos que o acompanham no decorrer do crescimento e evolução
enquanto sujeito.
Buscaglia (1997) aponta a família como entidade fundamental na formação do
caráter e dos valores para a sociedade, constituindo-se assim uma importante e
necessária força social, da qual a sociedade depende para que as diferenças sejam
vistas como a normalidade da existência humana.
Esta potencialidade familiar é fundamental para o equilíbrio de cada
integrante enquanto sujeito social. O mesmo ocorre quando há qualquer desordem
no âmbito afetivo e/ou social.
Tais elementos são importantes para a construção dos valores, de modo que
estigmas podem ser fomentados no núcleo familiar resultando na potencialização do
sofrimento da pessoa adoecida. Igualmente, o sofrimento mental de uma pessoa
pode gerar o adoecimento da família como um todo.
Nesse sentido, a superação de limitações decorrentes de uma deficiência ou
doença mental é favorecida por mecanismos que propiciam a interação saudável
entre as pessoas como os afetos, o amor, as amizades e as trocas sociais.
Tais manifestações trata-se de subjetividades originárias de estruturas
relacionais não contaminadas pelo estigma ou pela doença social, o que contribui
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para a reabilitação psicossocial, processo este que é amplo e ancora-se em diversos
portos.
De acordo com Leitão et al (2006), o amor é o mais forte e nobre sentimento
que move a alteridade, ou seja, a aceitação de si e do outro enquanto sujeito
legitimo nas relações e no convívio cotidiano.
As relações viabilizadas pelos espaços coletivos em estudo, como a
AUSSMPE, fomentam o convívio e as relações interpessoais, pautadas nas trocas e
nos afetos, o que move os sujeitos à manutenção dos USPs.
C4 apresenta publicamente uma fala marcante, referindo-se a sua superação
enquanto ser humano e as adversidades que enfrentou na vida devido a limitações
impostas pela doença. Após a passagem pelo CAPS, consegue lidar com a
sabedoria que lhe foi proporcionada pelo convívio com pessoas e orientações
profissionais.
C4 fala ao público [...] “desejo que todos sejam bem vindos aqui na nossa
associação. Assim como vocês estão hoje no CAPS, eu já passei por lá. Eu
era agressivo e na rua me chamavam de louco, mas quando cheguei lá eu
fui acolhido por esse professor com muito carinho (referindo-se ao
pesquisador presente na sala) e pela enfermeira. O professor de educação
física me ensinou a não ser mais agressivo e a me dar bem com as
pessoas. Eu fiz muitas amizades e hoje eu sou feliz e tô aqui na associação
com minha mãe (referindo-se a uma colega) e quero que quando vocês
derem alta também possam vir pra cá” (Registro gravado em 19/09/2016).

Neste registro, pode-se observar a superação de limitações do sujeito em
relação ao convívio social por conta da sua impulsividade, revelando sua afetação
pelo estigma e pela discriminação quando é chamado de “louco”.
C4 relaciona reabilitação ao CAPS devido às orientações profissionais e as
novas relações conquistadas, o que lhe proporcionou suporte emocional no
momento necessário e o instrumentalizou para ser um mediador nas relações entre
pessoas e a associação, o que passou a ocorrer a partir do seu empoderamento e
das relações com pessoas nos espaços por onde transita.
A experimentação de múltiplos espaços (de convívio, de cultura e de exercício
da democracia) foi parte do processo reabilitador durante o cuidado pelo CAPS e
sua continuidade enquanto sujeito após a alta deste serviço é resultado do seu
empoderamento e da efetiva reinserção na sociedade, bem como da superação da
condição de usuário.
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Atualmente, C4 vive uma vida integrada a vários grupos e mostra-se
mobilizado e imbuído num processo de educação da sociedade por meio de ações
pensadas/construídas coletivamente, voltadas para este fim, por meio da
desconstrução e reconstrução de conceitos sobre saúde mental, doença e loucura.
Diálogos, mobilizações e andanças como esta, também chamada de
“militância”, possui papel fundamental no processo de conscientização da sociedade
em relação ao respeito às diferenças e a mudança de paradigma em relação ao
cuidado em saúde mental.
A organização das pessoas em coletivos como associações, grupos musicais,
oficinas, conselho de saúde, programa de rádio, mídias sociais, dentre outras, as
fortalecem em torno de ideais comuns e afetam outras pessoas, repercutindo na
mudança de conceito em relação à pessoa com transtorno mental.
O aniversário da AUSSMPE [...] grande evento que contou com a presença
de mais de 300 pessoas, foi organizado pela associação sem contar com o
apoio da gestão municipal de saúde mental ou qualquer ajuda profissional,
somente usuários e ex-usuários dos CAPS. O cuidado com a recepção dos
convidados, a organização dos momentos e dos espaços foi primorosa, de
maneira que os envolvidos mostraram preocupação para que tudo
ocorresse de modo satisfatório e que não viesse a decepcionar qualquer
pessoa que estivesse presente. C1 estava muito bem vestida e motivada
com tudo, como uma grande líder, pois contou com o auxílio de todos e
pediu ajuda para que tudo ocorresse bem (Diário de campo 01/09/16).

O evento supracitado merece destaque por sua potencialidade enquanto
mobilização de coletivos. Cabe um comparativo com o encontro regional que reúne
usuários, profissionais, familiares, estudantes e diversos seguimentos da sociedade
para apreciação de um dia de festa para comemorar e refletir sobre o dia mundial da
saúde mental, o qual é realizado em Pelotas há mais de 20 anos por volta do décimo
dia do mês de outubro, conhecido como encontrão.
Este evento conta com um investimento financeiro em infraestrutura como
espaço, equipamento de sonorização, alimentação, decoração, além de contar com
uma logística que mobiliza profissionais dos CAPS e recebe aproximadamente 1400
pessoas da cidade e municípios vizinhos.
Guardando as devidas proporções, o evento promovido pela AUSSMPE, com
um pequeno orçamento, contou essencialmente com a vontade e mão de obra dos
associados e colaboradores, sem investimentos por parte da gestão pública ou de
qualquer instituição privada.
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De acordo com o registro, é possível perceber uma potencia neste evento,
considerando o número de pessoas que dele participaram, de maneira que a
resistência promovida pelos grupos e a doação de pessoas pela causa da saúde
mental, demonstram reabilitação e empoderamento diante da sociedade.
Numa análise à luz da dádiva, o próprio evento revela-se como manifestação
material e tangível dos afetos e trocas, e por este aspecto, mobiliza e envolve
pessoas que se somam a causa para “trocarem”.
[...] um dos pontos que chama a atenção é a presença de usuários e
profissionais dos CAPS de Canguçu e de Rio Grande, os quais se
deslocaram para prestigiar o evento. Tal mobilização, além da presença de
usuários, familiares e comunidade representando todos os CAPS foi algo
muito significativo, resgatando um sentido perdido há algum tempo ao
reunir-se usuários da saúde mental que é a representação das conquistas
decorrentes de muitas lutas. Aconteceram diversos momentos de muitas
emoções e afetos bem gerenciados por todos como: Apresentação de
vídeos com falas e imagens dos membros da AUSSMPE; Confecção de
turbantes e desfile; Apresentação musical de diversos grupos dos CAPS e
convidados; Bolo com chá servido para todos os presentes; Convite a
madrinhas para a AUSSMPE (professoras da UFPEL); Desfile do rei e
rainha da entidade; Sessões de massagem holística; Homenagens diversas
[...] tudo isto aconteceu com organização exclusiva de usuários do CAPS e
ex-usuários (Diário de campo 01/09/2016).

Os fatos relatados apresentam uma historicidade, formalizada em diário de
campo, registrando um grande acontecimento com organização e resultados bem
sucedidos, oriundos de esforços coletivos, o que mostra o empoderamento de
diversas pessoas e distintas lideranças no entorno de uma causa comum.
A complexidade desta organização, além do exposto em termos de
articulações para promoção deste encontro festivo passa pelo enfrentamento de
situações com grande sabedoria e eficácia, o que me impactou. O afeto na
mediação e a verbalização diante de situações tensas foram adequados e ocorreram
no momento necessário.
No momento em que ocorriam apresentações musicais, várias pessoas se
“inscreveram” para tal atividade e havia uma lista e uma fila de inscritos com
grande expectativa para cantarem. Devido ao tempo, foi anunciado que as
apresentações seriam reduzidas, o que acionou uma pessoa que aguardava
para tal evento e irritou-se muito. C1 com muita lucidez conversa com ela
em meio ao público, com voz tranquila e palavras sábias, realiza um manejo
perfeito da situação acalmando a pessoa e estimulando para que
aproveitasse o evento [...] (Diário de campo 01/09/2016)

Além de aprender a controlar os próprios impulsos e sentimentos, ao mediar
uma situação complexa de impulsividade ou descontrole emocional, C1 revela
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superação e capacidade de convívio social com sabedoria para lidar com
adversidades.
Esta situação que poderia ser chamada de “crise”, pode ser entendida como
um episódio que faz parte do universo relacional, o que, de acordo com Ferigato,
Campos e Ballarin (2016) não ocorre somente com pessoas com transtornos
mentais. Pode ocorrer com pessoas sem qualquer transtorno que sejam submetidas
a circunstancias adversas ou de stress.
Neste sentido, temos duas temáticas em questão: a primeira refere-se ao
manejo de uma situação por parte de C1 que, sem dúvida nenhuma, remete a uma
superação pessoal e equilíbrio diante da instabilidade do outro. Desta forma, os
autores nos ajudam a pensar numa mudança de conceito em relação ao que em
psiquiatria chamamos de manejo e também ao que entendemos como “crise”.
A segunda temática decorrente do “manejo”, é tratada como mediação do
universo relacional, talvez, ainda que com certa superficialidade, nos remeta a
pensar em implicações na vida do sujeito para seu convívio em sociedade como
administração dos impulsos diante de adversidades ou autocontrole, gestão de
afetos, capacidade de organização em grupo e empoderamento.
A reabilitação psicossocial está diretamente ligada a estes elementos, os
quais são objeto de uma prospecção quando o objetivo é viabilizar a participação de
uma pessoa na sociedade com responsabilidades e pleno exercício da cidadania.
Pelo paradigma psicossocial, reabilitação refere-se ao resgate ou construção
de uma consciência cidadã ampla, pela qual as pessoas passam a vivenciar as
relações ancoradas no respeito mútuo e na singularidade de cada sujeito. Este
modo de relação está pautado na dádiva - troca de afetos, palavras, simbologias –
consistindo na aproximação e união como modo de resistência perante a sociedade.
Oportunamente, tal concepção de reabilitação é infinitamente maior do que o
recorte em questão, uma vez que o objeto aqui transcende dualismos lógicos como
saúde e doença, problema e solução, aprisionamento e liberdade.
A grande questão está na problematização do conteúdo registrado, o qual
emerge de importantes manifestações que só foram permitidas por conta dos
avanços

decorrentes

de

todo

processo

reabilitador,

que

proporcionou

empoderamento e resistências a pessoas que reordenaram suas vidas.
Neste contexto, quais modos estão operando e quais forças se presentificam
para que haja manutenção dos coletivos e mobilização de pessoas?

130

Parece comum nas manifestações um aprendizado pelo sensível, oriundo de
processos de reflexão sobre o valor da vida e sofrimentos decorrentes da doença
mental e social que assolaram os sujeitos no momento de crise, levando-os a um
patamar elevado, de superação e consequente sensibilização diante de seus pares.
Baptista (2003), em uma análise conjuntural nos alerta para a manutenção do
manicômio nas possíveis práticas sociais cotidianas e mesmo na inocência do
pensamento e das ações.
Este atentar para riscos do universo subjetivo manifestado em expressões e,
de certo modo para tradições, implica no constante questionamento de nossas
ações e contribuições para a sociedade. Do mesmo modo, aponta para a
importância de avaliar e valorizar o âmbito relacional - subjetivo - como aspecto
primordial para um alinhamento paradigmático que ancore a consonância entre
singularidades.
Os afetos e as relações de horizontalidade nos revelam aprendizados e
apontam para a eficácia do tratamento humanizado em saúde mental.
Por meio da ruptura do estigma, cultivo de valores essenciais para a
manutenção da vida em sociedade e das relações de amizade, como por exemplo, o
respeito, a solidariedade e a fraternidade, é possível manejar com eficácia o conflito,
minimizar a crise e promover vida com saúde e equilíbrio mental.
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5 Protagonismos: atores dirigem cenas no palco e na plateia
Somos todos atores e atrizes nesta vida...
Encenamos os momentos,
ensaiamos nossos sonhos,
e estrelamos no palco,
às vezes com êxito,
mas às vezes com total vexame...
Sejamos então os melhores!
Que tenhamos o melhor talento,
Assim, se alguém tiver que nos copiar
Que seja nos pontos positivos.
(Trecho extraído do poema “A vida é um palco”
De Vilma Galvão)

O principio da reabilitação psicossocial reside na autonomia do sujeito que o
permite um protagonismo responsável através da sua efetiva participação como ator
na sociedade, estabelecendo relações e vínculos, exercendo seus direitos e deveres
civis e desfrutando do exercício pleno da cidadania (BRASIL, 2005, p. 25).
Tratar aqui desta diretriz idealizada no projeto da reforma psiquiátrica
brasileira como efetiva reabilitação de pessoas de um modo artesanal proposto por
recortes de registros etnográficos, permite o fomento de reflexões e a inclinação
para um olhar aos indicadores do sucesso deste modo.
Muitas são as simbologias e representações presentes nas linhas e
entrelinhas registradas nas gravações, nos diários e nas entrevistas transcritas,
como no exemplo de um sujeito que ressignificou sua vida durante a reabilitação,
tornando-se um militante pela vida e pelos mecanismos de cuidado em saúde.
[...] C1 falou com desenvoltura sobre reforma psiquiátrica e ações da
AUSSMPE em prol dos usuários da saúde mental, bem como seu
protagonismo na região em defesa do usuário. Falou criticamente sobre
adversidades no município que impedem avanços da reforma psiquiátrica,
envolvendo a plateia - profissionais, acadêmicos, usuários e familiares de
usuários do Programa de Internação Domiciliar e autoridades presentes com a temática saúde mental que não era o “foco” do evento (Diário de
campo 07/04/2017).
[...] C5, ao meu lado, diz estar emocionalmente mais contido em relação ao
passado, observa atentamente todas as falas na audiência pública e faz
comentários quando o diretor do hospital psiquiátrico defende a
necessidade de manter a instituição aberta. Incomoda-se quando o mesmo
diz: “os pacientes hospitalizados desenvolvem várias atividades como
oficinas, passeios externos e visitações”. C5 comenta: “se isso acontece é
com quem está de alta e vai para alguma atividade do hospital, não com
quem está internado lá” [...] quando abriram inscrições para
questionamentos a mesa, solicitou o microfone e, diante das câmeras da TV
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Câmara que estava transmitindo ao vivo, perguntou ao diretor do hospital
psiquiátrico: “quando isso que o senhor falou acontece? As pessoas
internadas lá não podem sair! As atividades externas são pra quem não
está mais lá. Temos uma lei e ela tem que ser respeitada. Se a rede não
funciona é por conta do hospital psiquiátrico ainda existir” [...] (Diário de
campo 07/04/2017).

Na primeira fala, pode-se perceber a atuação de C5 como protagonista em
defesa de coletivos, o que se reforça no segundo registro, que revela também, pela
palavra “contido” a reabilitação e a capacidade de manifestar-se ponderadamente
para fazer as críticas de modo contundente e pontual.
A transmutação de sujeitado para sujeito crítico e analítico da conjuntura
partindo de experiências e ideais aponta para uma efetiva tomada de autonomia e
protagonismo que implicam no exercício da cidadania (TORRE; AMARANTE, 2001),
o que se pode observar na manifestação de C5 quando repudia a defesa de um
modelo que conhece por experiência de vida.
Além da autonomia, mostra-se presente nas manifestações de C1 o que se
pode chamar de superação, uma vez que se observa o fortalecimento emocional
sobreposto à fragilidade clínica, expressado por palavras, canto e liderança.
Para C5, estar contido em relação aos impulsos e ponderar suas falas que
passam pelo crivo da razão e da responsabilidade pelo que fala, representa
importante superação, o que lhe reabilita para participar ativamente nos fóruns de
controle social e representar os coletivos dos quais faz parte.
Para Wills et al (2006), a habilidade de controlar as emoções consideradas
negativas como raiva, ansiedade e depressão, é fundamental para as ações e
decisões cotidianas, uma vez que as consequências dos atos são irreversíveis.
Assim, a reabilitação incide no autocontrole emocional para que a capacidade
de tomada de decisões não seja afetada por impulsos indesejados.
Guardando as devidas particularidades de cada sujeito, existe similaridade na
análise crítica do discurso de C4 quando surge um pronunciamento público em
defesa do manicômio.
C4 está na plateia interagindo com diversos amigos e profissionais da
saúde. Fica muito irritado quando ouve a defesa do hospital psiquiátrico por
parte do seu diretor. Comentou com as pessoas mais próximas: “aquilo lá é
horrível! Eles maltratam as pessoas, roubam as coisas que tu tens e te
batem. Eu mesmo, me botavam a lavar um velho que tava lá, muito doente.
Eu fazia com muito amor, mas isso não é certo. O enfermeiro que tinha que
fazer” (Diário de campo 07/04/2017).
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O paralelo entre a hospitalização e a liberdade que vive após a reabilitação
está presente nas manifestações de C4, seja na interação com seus amigos, como
na verbalização de suas vivências na internação, as quais revelam repulsa ao modo
manicomial pela experiência traumática.
De acordo com Goffman (2001), as marcas deixadas pela totalidade da
instituição exercem importantes influencias na vida do sujeito, uma vez que sua vida
passa por transformações e assujeitamentos pautados na clausura, regras e
submissão a outros sujeitos, sendo desprovido da sua personalidade e
individualidade, privado de seus bens e das suas relações pessoais.
Este processo, além de traumas e sofrimentos, marca a memória da pessoa,
resultando momentaneamente na destruição da pessoalidade do sujeito e
permanentemente, causando traumas irreversíveis no aspecto emocional por meio
das memórias, e social por meio do estigma.
Por outro lado, a liberdade e os afetos resultam no empoderamento,
atribuindo autonomia e cidadania.
Rememorando com C3 o encontro de RAPS em Curitiba, Paraná [...] C3
indignada com a atrapalhação dos organizadores do encontro quando não
tinham previsto na programação a apresentação do grupo Los Lokos,
procurou o responsável pelo palco principal e disse: “não viemos lá de
Pelotas de ônibus para não nos apresentarmos. Espero que o senhor dê um
jeito de nos colocar na programação aqui no palco, não lá no corredor como
nos falaram”. Em pouco mais de 10 minutos uma das promotoras do evento
procurou ao grupo e informou o momento da apresentação no palco
principal (Diário de campo 07/08/2016).

O registro acima revela o que nominamos como protagonismo, de modo que
o sujeito, incomodado pelo descaso com seu coletivo, reivindica atenção e justiça,
de modo que sua solicitação é atendida rapidamente.
Quando se começou a discutir o tratamento em saúde mental no Brasil,
buscando amadurecer uma proposta para reformular o cuidado e atender
amplamente a pessoa, idealizavam-se estratégias que de fato permitissem
autonomia e protagonismo.
Mesmo na atualidade, tratar deste tema ainda é complexo, pois implica em
oportunizar de fato a pessoa acessar seus direitos e cumprir com suas obrigações, o
que ainda está atrelado ao desvencilhar-se do vínculo umbilical que liga o/a
cuidador/a e a pessoa por ele/a cuidada.
No caso supracitado, é evidente a capacidade de C3 lidar com diversas
pessoas fora do seu ambiente familiar, passando de “paciente”, passiva, para
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cuidadora ativa. Além disto, apresenta capacidade de análise e de crítica a uma
estrutura que apresenta desorganização.
Seu cuidado vai para além do simples cuidado pessoal individual, mas para
com um coletivo, buscando a garantia de uma apresentação que representou uma
cidade e um estado.
Esta autonomia, com responsabilidade e valorização da coletividade, já era
mencionada por Basaglia (1991) quando remonta a historicidade e metodologia da
psiquiatria democrática na Itália. Transitando por um vasto terreno, no qual pode
iniciar pela manutenção da higiene pessoal ou preparo de um alimento, e chegar ao
investimento no simbolismo e subjetividade de uma apresentação artística,
certamente aprimorou-se além do que inicialmente fora conceituado.
Na prática, as sonhadas perspectivas sobre o que poderia ser a reabilitação
ou habilitação da responsabilidade e da autonomia da pessoa, na atualidade podem
ser vislumbradas por meio da discussão de casos, como representantes de tantos
outros que se repetem com similaridade onde quer que seja oportunizado ao sujeito
protagonizar sua própria vida.
A oportunidade de uma apresentação no palco principal da Feira Nacional do
Doce28, realizada na cidade de Pelotas, e a transformação do sujeito alvo do estigma
da loucura em sujeito artista que recebe aplausos, simboliza efetivamente o
protagonismo pela arte. É uma representação do que propõe o movimento da
reforma psiquiátrica, ou ainda melhor, vai além, uma vez que o “louco” convertido
em artista literalmente consiste em um autêntico processo de inserção na sociedade
como fruto da reabilitação psicossocial.
Neste sentido, a apresentação musical consiste numa ruptura com o senso
comum e um salto para a visibilidade de um novo paradigma acerca da “pessoa com
transtorno mental” ou a “pessoa que faz tratamento em saúde mental”. Quando
ocupam o palco, os participantes dos grupos musicais Esperança e Los Lokos são
de fato artistas e, por tal conotação, recebem elogios e críticas que chegam a um
representante destes grupos: “a fulana cantou muito desafinada! Como a colocaram
28

Pelotas é reconhecida como a capital do doce por sua diversidade de guloseimas que preservam a
memória dos colonizadores através de suas receitas. Aliado a mostra e comercialização de doces
tradicionais ou novos sabores, ocorre uma diversidade de atividades dignas de qualquer grande feira
nacional, além de exposições de serviços e produtos de diversas origens. Conta com muitas
apresentações artísticas, em especial de dança e de música, nas quais os grupos musicais da saúde
mental da cidade participam como atração no palco principal.
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neste palco?” ou ainda, “que bela apresentação, mostra superação das pessoas, me
emocionei. Maravilhoso”!
Tais manifestações do público são um importante feedback, simbolizando o
estar para a sociedade enquanto artista, propenso as críticas e avaliações comuns
aos artistas que protagonizam num espaço de exposição plena como o palco.
A representação simbólica deste “ato” traduz conquista e superação, uma vez
que, os grupos perderam em menos de dois anos, três pessoas que os compunham
e que ajudaram a construir tais propostas.
Lidar com a perda de pessoas é um processo doloroso e que afeta
profundamente o equilíbrio emocional, uma vez que não estamos preparados para
perder as pessoas que nos cercam, muito embora a morte seja certa quando se
pensa a vida.
Para Lunardi Filho (2001) a morte é um evento que suscita fortes reações
emocionais nem sempre fáceis de lidar e elaborar, tamanha a representação do que,
biologicamente se entende como fim da vida.
Além do impacto de vivenciar o fim da vida, o grupo tem de lidar com o vazio
deixado pela morte de pessoas importantes na dinâmica de funcionamento do USP.
Por outro lado, a representação do coletivo pela arte pode ser vista como
mecanismo de superação das perdas e de homenagear os falecidos, uma vez que
há um fortalecimento dos coletivos por esta linguagem, e, de certo modo, há
presença da ideia de saúde mental como um “legado” que todos carregam.
Na ausência de qualquer membro por alguma razão, o coletivo o representa e
continua

carregando este

legado,

de certo

modo,

como

mecanismo

de

fortalecimento.
Além disto, o movimento produzido pelo protagonismo no palco apresenta
potência na ruptura de preconceitos, colocando em evidência um trabalho com fins
terapêuticos no palco principal de um evento de porte nacional, com fins comerciais.
O grupo musical, por sua característica inclusiva, embora tenha cuidado com
a estética, não seleciona cantores/as ou instrumentistas, o que faz com que o grupo
tenha uma sonoridade muito peculiar e certa dissonância em relação aos padrões
convencionais.
Dentre outras razões, esta em especial, trata-se de uma importante
possibilidade de protagonismo dos sujeitos, com seu USP, apresentando suas
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construções expressivas e recebendo uma remuneração para esta finalidade, o que
implica no empoderamento do coletivo que passa a ser reconhecido por sua arte.
O recebimento de remuneração pela apresentação e a ocupação de um palco
importante no evento são elementos simbólicos importantes, uma vez que o maior
valor neste processo não se trata do monetário, mas prioritariamente o simbólico.
Muito

embora

o

pagamento

viabilize

aquisições

para

o

grupo,

o

reconhecimento do projeto ao ser convidado para um evento de grande porte implica
na oportunidade de mostrar resultados do cuidado em liberdade, superações e
potencialidades, o que repercute na desmistificação da relação saúde e doença
mental.
De acordo com Costa (1995) a música constitui-se como um instrumento de
comunicação e expressão, o que pode repercutir como mecanismo de reeducação
social quando apresentada com suas peculiaridades em um evento de grandes
proporções.
Para Siqueira-Silva e Nunes (2015), os coletivos que trabalham com a música
possuem importante papel no processo da reforma psiquiátrica, uma vez que fazem
valer a voz do sujeito, o que o leva a um protagonismo e respeito por sua expressão.
Neste sentido, o protagonismo proporcionado pela música ao projetar o
sujeito como centro das atenções, coloca em questão conceitos de arte ou de
saúde/doença, uma vez que a própria expressão se torna objeto da atenção do
público que interage, se emociona e passa a perceber o sujeito pela perspectiva da
arte e da saúde.
A música como elemento presente nos coletivos, pode estimular sentimentos
e manifestação de subjetividades por intermédio da descontração do corpo e da
mente, e levar a pessoa a um estado de relaxamento mental e corporal.
Esta afirmação pode ser experimentada quando vamos a qualquer evento em
que haja música e que possamos nos expressar/mover ao seu estímulo, pois sua
propriedade material pode levar o ser humano a estágios em que a alegria e a
descontração tomam conta da sua essência. Com isto, a mudança de pensamento e
de conceitos ou pré-conceitos se torna viável e ocorre com naturalidade.
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No Mental Tchê edição 201729 – encontro regional anual de saúde mental na
cidade de São Lourenço do Sul, RS – foi possível vivenciar esta experiência em
distintos momentos com a participação dos sujeitos participantes deste estudo.
Foram chamados ao palco representantes da cidade de Pelotas para uma
apresentação musical, quando se reuniram diversas pessoas de distintos grupos
musicais, serviços ou comunidade, para entoarem uma canção.
No palco, com instrumentos de percussão, juntamente com pessoas de outros
municípios como Canoas e São Lourenço do Sul, houve uma integração e a
musicalidade aconteceu, promovendo uma grande movimentação pelo clube.
O que poderia chamar de “primeiro ato”, foi a organização do coral tradicional
para se apresentar no palco, o que “não deu certo”, pois acabou se transformando
em uma espécie de ciranda, agregando muita gente no ato de dar as mãos para
cantar.
Este “não dar certo” foi na verdade o que deu certo. Lidar com as evoluções
da vida como decorrência da existência, sem ensaios ou formatações, é como lidar
com a saúde mental, com naturalidade e aproveitamento das circunstancias, do jeito
que elas acontecem.
O que deveria ser um “coral” com certa organização cantando para um
público se transformou em um único público cantando, de mãos dadas com o coral,
noutra organização que fugiu a lógica projetada, o que poderia ser visto como algo
que deu errado, por outro lado, emergiu um sentido distinto e agregador pela união
das pessoas ao dar as mãos e ao entoar um mesmo canto.
Na singularidade dos momentos, das pessoas e dos eventos, reside a
potência do viver e do que se pode efetivamente chamar de saúde mental, o que, na

29

O Mental Tchê possui uma importante história no cenário gaúcho da saúde mental como evento
que reúne usuários, familiares, estudantes, políticos, trabalhadores, dentre tantas pessoas com o
intuito de discutir saúde mental e congregar os avanços da reforma no Brasil. Entretanto, a edição de
2017 ocorreu como um movimento de resistência, possuindo um diferencial em relação aos
anteriores pelo fato das dificuldades enfrentadas no cenário nacional em relação à política de saúde
mental, o que não é diferente no estado do Rio Grande do Sul. O evento foi coordenado pela
Coordenação Colegiada do Fórum Gaúcho de Saúde Mental, contando com a colaboração de
militantes pela saúde mental e pelo SUS, sem o apoio da gestão do município sede, São Lourenço do
Sul, que por declaração pública assinada pelo prefeito, manifestou o não reconhecimento do mesmo
como evento oficial do município (ver anexo). Mesmo com todos os avanços no cuidado em saúde
mental decorrentes da reforma, os discursos e as práticas rumam para retrocessos com abertura de
novos leitos em hospitais psiquiátricos, o não repasse de recursos estaduais para os municípios
manterem os CAPS e a RAPS, bem como discussões e implementação de estratégias que
contrapõem a lei vigente na saúde mental nacional.
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vida cotidiana e nas andanças pelo mundo se faz presente como manifestação da
existência humana.
O “segundo ato” que potencializou o primeiro, se deu quando o envolvimento
de todos os presentes no clube se tornou inevitável e a interação entre distintos
atores aconteceu com movimento corporal, dança de par ou solo, beijos na boca e
diálogos, tanto próximo da fonte musical quanto mais afastado dela, pelas pessoas
que ficaram sentadas as mesas.
C5 de posse de um “tarol”30 se somou ao grupo de percussão enquanto C4
cantarolava alguns trechos das músicas na pista que foram sendo entoadas
aleatoriamente, motivadas pelo forte ritmo da percussão ou por “puxadores” que
aleatoriamente se apossavam dos microfones disponíveis.
Foi possível ouvir comentários de pessoas presentes como “que energia
incrível isto aqui”, ou ainda, “isto sim é saúde mental”. C3 observou tudo da cadeira
onde estava sentada para guardar as roupas e materiais dos amigos que ficaram
sobre a mesa e cadeiras.
Em um verdadeiro clima de festa, usuários, familiares, estudantes,
professores, pesquisadores, políticos, dentre outras categorias, eram pessoas que
se mostravam em plena descontração com sorrisos e movimentos soltos, vivendo
aquele momento festivo proporcionado pela música que agregava as pessoas de
diversos modos.
As práticas artísticas e culturais como meios de expressão e realização
pessoal são fundamentais para avanços na reforma psiquiátrica (BASAGLIA, 2005),
uma vez que agregam as pessoas e valorizam manifestações e interações
saudáveis.

Para Silva et al (2012, p. 106):
Os artistas-usuários acrescem mais do que palavras, mobilizam emoções,
incentivos, corroborando com os ideais da luta antimanicomial. Como
agentes dessa luta, produzem protagonistas sem se transformarem em
porta-vozes de movimentos ou de identidades cristalizadas, que
frequentemente reafirmam a sua condição de marginalidade, e ampliam
para além do espaço da saúde mental as suas contribuições.

30

Instrumento musical de percussão da família das caixas com afinação mais aguda.
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Deste modo, a música tem se mostrado como elemento importante para a
manutenção dos coletivos e agregadora de pessoas que se unem, motivadas para
fazer música e praticarem sua musicalidade.
De acordo com Ruud (1990), uma das importantes propriedades da música é
seu poder de agregar as pessoas, seja para ouvir música ou para tocar e cantar.
Isto se pode observar como prática comum nas festas e shows,
independentemente do gênero, o que efetivamente leva estádios inteiros, clubes,
grandes teatros ou espaços abertos a serem lotados quando existe um motivo
comum: ouvir música.
Como consequência, há interação entre o público e os artistas por meio do
cantar coletivamente as musicas ou da movimentação estimulada pelo som.
Por estes aspectos, Cunha (2007) entende a música como potente
instrumento para reabilitação emocional, uma vez que promove integração e
interação entre os sujeitos.
De acordo com Zanello e Souza (2009), em sua pesquisa realizada durante
sete oficinas de música e dança, a música foi apontada como um instrumento
importante

para

reabilitação,

entrando

em

consonância

com

os

autores

supracitados.
Do mesmo modo, a música apresenta-se como elemento importante na vida
de C2.
Às vezes dentro de casa a gente se sente tão desesperada, não quer sair
da cama, não quer tomar banho, não valoriza mais nada, aí foi indo, a
atenção da psicóloga, da psiquiatra, dos técnicos, da música, do artesanato
[...] A gente faz amizade, se diverte, esquece tudo, relaxa! tudo é muito
bom, a música sem dúvida, faz muito bem, vai abrindo porta assim, vale
muito! Arte e saúde tem tudo a ver, né? A gente bota pra fora todos os
bichos. Uns é pintando, outros cantando (Entrevista com C2).

De acordo com o sujeito, o conjunto de cuidados e atividades proporcionados
por distintos profissionais foram fundamentais para a superação da depressão. Há
um destaque especial para as linguagens artísticas, dentre elas a música, por sua
potencialidade enquanto instrumento relacional e expressivo.
Neste sentido, C3 segue uma avaliação similar em relação à música e a
prática musical, a qual lhe mobiliza mesmo depois do tratamento no CAPS, tendo-a
incorporado no seu cotidiano.
Quando cheguei ao CAPS eu fui direto pra música. Ela (a profissional que
acolheu o sujeito) me levou em todas as oficinas, artesanato, intuir em
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tecido e a música, ela disse “eu acho que tu vai te encaixar na música”.
Olhei pra ela e disse “estou no lugar certo! Já tás me largando no lugar
certo porque música é o que eu mais escuto”, acertou direto onde tinha que
ser, mas foi muito importante. Eu gosto né, eu sempre gostei de música, eu
vivia de rádio ligado a todo o vapor, a todo o vapor dentro de casa eu e o
pai (Entrevista com C3 – grifo nosso).
C3 – “Eu canto, eu pego as minhas folhas, eu monto minha pasta. No meu
quarto, levo as letras das músicas, as músicas da pasta e fico cantando
como se tivesse um microfone, eu dentro do quarto [...] Ensaio em casa e
procuro me preparar para o ensaio do grupo e para as apresentações.
Posso deixar de tudo, mas a música é tudo na minha vida! Saí do CAPS faz
quantos anos né? E ainda continuo fazendo música com o grupo e com os
amigos que conquistei com a música!” (Registro gravado em 22/01/2017).

Os registros remontam a trajetória do sujeito da sua chegada ao CAPS até os
dias atuais, no curso da sua vida, revelando sua forte relação com a música. No
discurso de C3 é possível perceber a importância desta linguagem em distintos
contextos e momentos da sua vida. A música que lhe auxiliou no processo de
reabilitação e de socialização, pois refere ter conquistado amizades que mantem por
intermédio da continuidade prática musical.
A música proporciona a interação entre as pessoas, servindo como motor ou
estímulo para que haja trocas e afetos, o que pode ser constatado na relação entre
USSs que se mantém vinculados a USPs por intermédio da música, como exemplo o
grupo musical referido por C3.
Com forte relação com a música no cotidiano, C5 investe tecnicamente no
aprendizado de um instrumento musical e grava interpretações vocais no seu
estúdio caseiro.
C5 mostra para os colegas no ensaio do grupo algumas músicas no celular,
as quais gravou no seu estúdio caseiro juntamente com seu irmão. O
surpreendente é quando ele mostra para os colegas a primeira gravação e
pergunta quem está cantando, mas ninguém identifica que fora ele mesmo,
tamanha a qualidade da sua imitação (Diário de campo 07/11/2016).
Na visita a casa de C5 [...] traz sua guitarra e o cubo ligando-os. Aproveitou
para exercitar um pouco o conteúdo das aulas de guitarra e me mostrar
exercícios para o aprimoramento da técnica e do aprendizado, quando
percebi a satisfação de C5 naquele momento, vendo o brilho no seu olhar
quando conseguiu executar o acorde e, na medida que vai praticando, a
sonoridade vai melhorando. Neste momento, refere a importância da música
na sua vida enquanto terapia e “meio para relaxar e mudar os pensamentos,
tirando os maus pensamentos” (Diário de campo 17/02/2017).

No USP que reúne C5 e outros integrantes com a finalidade de ensaiar e
praticar música, sua exposição do trabalho caseiro comove o pessoal que lhe elogia
pela qualidade vocal e da gravação, enfatizando o quanto ele “canta bem”. Sua
prática musical em casa e os equipamentos simbolizam a grandiosidade que a
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música ocupa na sua vida privada, em casa, bem como nas relações interpessoais
nos USPs dos quais participa, que do mesmo modo a música permeia suas
manifestações.
De modo geral, a música constitui-se uma linguagem comum a todos os
USSs participantes deste estudo, ocupando espaços importantes nas suas vidas
como terapêutica, lazer e agente de empoderamento e protagonismo.
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5.1 A amizade e a dádiva: Universo Subjetivo Singular e Universo Subjetivo
Plural
Amigos para sempre é o que nós iremos ser
Na primavera ou em qualquer das estações
Nas horas tristes, nos momentos de prazer
Amigos para sempre.
Amigos para sempre!
(Andrew Lloyd Webber , Don Black, Sônia Mara)

Ressignificado pelos múltiplos afetos ao longo dos anos, com a bagagem
adquirida nas andanças pelo cenário da saúde mental, não poderia iniciar este
capítulo sem mencionar o trecho da música Amigos para sempre, à qual para muitas
pessoas, é a representação do convívio num universo de relações e afetos.
O conteúdo da letra se refere à amizade como relação de cumplicidade, amor
e reciprocidade nas diversas situações possíveis na vida humana.
A história, estudos antropológicos e teológicos e tantas outras vertentes de
conhecimento que buscam compreender o ser humano ao longo dos tempos,
revelam que a aproximação das pessoas acontece por similaridades.
O sentimento de afeição, empatia, apreço ou gratidão, leva o ser humano a
quebrar a estática da solidão, movendo-o para conviver em sociedade. No convívio
em sociedade, inevitavelmente existe comunicação e trocas constantes, do mesmo
modo, afinidades que aproximam as pessoas mais intimamente numa relação que
pode ser compreendida como amizade.
Mas, afinal, o que é a amizade? Na busca por alguns conceitos e
entendimentos sobre esta relação, eis que surge em linhas gerais, definições que
apontam para uma relação estreita, pautada no respeito e na confiança, tendo como
motor a afeição, a simpatia e o apreço entre pessoas ou entidades.
Nas sociedades pré modernas, a relação de amizade era pautada em
afinidades ideológicas, por intermédio da partilha de armas, ou tratava-se da
extensão do parentesco ou mesmo das comunidades locais (SÊGA, 2011).
Na contemporaneidade, um dos elementos fundamentais da relação de
amizade é o amor, mesmo sentimento que tornou possível a história da
“hominização” (MATURANA, 1995; 1998). Do ponto de vista relacional, este
sentimento leva o humano a reconhecer o outro como importante para sua
existência, bem como a convivência em sociedade necessária para sua completude
enquanto sujeito.
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Mauss (2003) entende a amizade como dádiva, o que metaforicamente pode
ser comparado a uma planta que retribui o cultivo e cuidado com frutos, mas para
manutenção da produção de frutos, necessita cultivo e cuidado.
A geração de movimentos materializadores dos pensamentos através das
ações e da construção de simbolismos expõe o sentimento de se ser amigo/a, e na
troca, reside à retribuição do/a amigo/a de quem se é amigo/a.
Muitas ou infinitas são as formas de manifestação de tais sentimentos, uma
vez que cada pessoa pode ser considerada como um universo subjetivo, o qual em
contato com outros universos subjetivos constrói um universo maior, repleto de
simbologias intrínsecas a este novo universo, o qual é composto por suas partes
menores.
Tratar de universo, por uma visão astronômica, é tratar de algo ainda
desconhecido, que não pode ser concebido na sua totalidade devido aos limites
tecnológicos e humanos decorrentes da relação espaço tempo. Ainda assim, mesmo
que incompreendido pela lógica humana é possível pensar na sua infinitude e
eternidade.
Transpondo este raciocínio elementar para o campo das relações humanas,
se pode empreender numa concepção de sujeito relacional ou conjunto de sujeitos
relacionais como universo.
Silva (2006) se refere à pessoa como totalidade aberta a outras totalidades, o
que a constitui como sujeito relacional. Ao encontro da dádiva, uma vez havendo
comunicação entre as distintas totalidades/subjetividades, decorrem processos de
trocas e de consequentes afetações.
O sujeito relacional para Ricoeur (1986) está vinculado com sua identidade, a
qual é percebida e compreendida pelo outro no contexto das relações. Esta
interseção por intermédio da manifestação de subjetividade do outro, incide na
transformação dos sentimentos, das inclinações e dos desejos do sujeito, o que aqui
chamamos de trocas sociais.
Simondon (2005) entende que, para compreendermos o sujeito, é necessário
entender o que ele se torna por intermédio das vivências e relações, diferentemente
de pensar num sujeito que é o que é por uma natureza que ignora a conjuntura
relacional.
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Este modo de pensar também convergente com a concepção do sujeito como
fruto de trocas sociais, que se afeta e se reconstrói constantemente através do
convívio.
De acordo com Kuckhohn (1972), a relação entre sujeitos bem como a
relação dos sujeitos com o mundo ao seu redor resulta na construção de modos de
viver, pensar e agir, específicos do grupo em que participam, ou seja, do universo
relacional.
Por falta de compreensão dessa subjetividade e da manifestação dos seus
significados, a sociedade, no sentido amplo do termo, organiza-se em grupos por
similaridade, ignorando possibilidades de interação, o que acarreta na perda de
potenciais em diversos campos bem como possibilidades de crescimento e relações
interpessoais.
Neste sentido, Fleuri (2006) refere uma preocupação com a compreensão do
sujeito, uma vez que existe tendência a se julgar o indivíduo a partir de uma
manifestação ou um fragmento como sendo o próprio sujeito, comprometendo
seriamente o entendimento do sujeito relacional.
Entendendo as múltiplas maneiras pelas quais o ser humano se organiza
perante o mundo, a complexidade das relações consigo mesmo e com este mundo,
neste estudo, com base nos diversos autores supracitados, o sujeito relacional e
seus aspectos relacionais estão representados por esquemas cujo objetivo é
organizar e compreender suas manifestações.
Universo Subjetivo Singular (USS) – se trata do próprio sujeito único
enquanto indivíduo com características físicas e emocionais singulares. Com suas
manifestações perante o mundo, no campo das relações com outros sujeitos, com o
espaço e com os objetos, transforma o ambiente a sua volta e por onde passa e,
enquanto o transforma, é afetado pro ele, estabelecendo trocas constantes.
De acordo com Albuquerque (1988), a subjetividade está relacionada com
uma substância intima do indivíduo, como um núcleo interior responsável por suas
ações e manifestações enquanto sujeito.
Para Foucault (1984) a subjetividade é entendida como um aspecto psíquico
do sujeito, o qual está implicado com o universo objetivo (dos objetos palpáveis), de
modo que ambos existem justapostamente e entrelaçam-se numa relação sujeitoobjeto.
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Considerando o sujeito relacional como um universo, a definição de
subjetividade que se apresenta mais adequada para este estudo é apresentada por
Deleuze e Guatarri (1972), pela qual subjetividade é um núcleo intimo do sujeito que
se constrói de acordo com sua interação com o universo exterior, cuja relação com
outros sujeitos é entendida como pluralização.
Este conceito converge com a teoria sócio histórica de Vygostsky (1998;
2007), pela qual o sujeito é apresentado como produto das relações sociais e
históricas, de modo que sua subjetividade é moldada de acordo com o ambiente e
suas interações ao longo da vida. Assim, o sujeito está propenso há constantes
mutações e evolução.
Considerando os elementos intrínsecos do processo relacional, neste estudo
foi elaborada uma definição de sujeito relacional (USS) que se divide em duas
grandes unidades:
Unidade física - instrumento de manifestação da subjetividade singular do
sujeito, ou seja, todo conteúdo que o torna o sujeito que perante o mundo está
materializado por intermédio da sua composição física. Comporta sua estrutura
biológica material, dando-lhe forma e aparência singular que lhe identifica enquanto
espécie humana.
Unidade sensível - responsável por todos os processos cognitivos,
sensoriais, comunicativos, dentre outros do campo da subjetividade, ordenadora da
unidade física para todas as manifestações materializáveis no mundo físico,
tornando-as perceptíveis pela sensorialidade. Permite que o sujeito manifeste sua
personalidade e sentimentos perante o mundo e a natureza física e objetiva com a
qual interage no curso da sua vida.
Com vistas à compreensão do aspecto relacional pela perspectiva do USS,
segue o respectivo esquema.
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Figura 7 – constituição do sujeito relacional como USS

31

(esquema construído pelo autor).

Cada sujeito, complexo e único, se transforma na medida em que passa a ser
parte de um universo maior, o qual é constituído por sentimentos (imperceptível) e
pela manifestação de sentimentos (perceptível), a qual gera novos sentimentos e
pensamentos (imperceptível) e a manifestação destes de modo perceptível pela
sensorialidade (auditiva, visual, tátil, palatável ou olfativa) por intermédio da
materialização física.
Esta materialização se dá no plano físico, pelo qual as expressões faciais e
corporais passam a ser conhecidas e identificadas pelos membros do universo
relacional, no qual também se manifestam nas relações e comunicações.
O USS enquanto sujeito relacional faz parte de um universo maior e mais
complexo, o qual é apresentado como Universo Subjetivo Plural ou USP. O USP
compreende um mecanismo composto por pelo menos dois sujeitos que se fundem
a partir das relações interpessoais, formando um novo universo, do qual cada um
passa a ser parte integrante, afetando e sendo afetado pelo outro e pelo sistema
criado por ambos, bem como pela conjuntura subjetiva e objetiva no seu entorno.
31

Neste contexto, objeto é mediador de significados no âmbito relacional do USS na relação com o
USP, tratado como objeto significante. De acordo com sua natureza, pode ser denominado como
gesto significante (GS), matéria significante (MS) ou ação significante (AS). Ver página 144.
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Numa conjuntura pluralista pela qual se possa conceber o USS como sujeito
social, uma vez que se o concebe como tal, entende-se obviamente que sua
essência é construída. A manifestação desta essência construída, ressignifica ou
reconstrói outra(s) por intermédio das relações. Nesse sentido, pode-se pensar
então neste modo de relação como alteridade (PATERSON, 2007).
Com sua origem no latim, alter significa o outro, ou seja, aquilo que está para
além do eu, ou do ego (estrutura psíquica) pela visão da psicologia.
Numa

perspectiva

filosófica,

a

alteridade

está

relacionada

com

a

interpessoalidade com o próprio sujeito social, fruto das relações com outros sujeitos
sociais que somente o são por sua disposição num universo relacional.
De acordo com Ciampa (1989), a relação entre os sujeitos em sociedade são
entendidas como trocas de afetos ou afetações, as quais são transformadoras dos
indivíduos.
Neste sentido, alteridade refere-se à capacidade do sujeito se reconhecer na
relação com o outro, ou seja, o modo como concebemos o outro é como nos
reconhecemos, e deste modo, nos permitimos acessar sua essência subjetiva, nos
transformando e contribuindo na transformação do outro.
Para Landowski (2002), a alteridade está relacionada a fatores como a
existência de uma referência grupal sobre a qual existe dominação, ou grupo social
dominante e as distintas e complexas relações interpessoais entre USSs no contexto
de pluralidade.
De acordo com Paterson (2007):
Quando discutimos o outro, frequentemente focalizamos formas diferentes
de alteridade como se elas estivessem separadas de nossa consciência e
identidade. Entretanto, alteridade implica um processo cognitivo (e, muitas
vezes, ideológico) que se manifesta dentro do sujeito e consequentemente
dentro da sociedade (pg. 15).

Deste modo, pensar alteridade é pensar numa unificação entre consciência e
cognição como parte do coletivo, o que viabiliza as aproximações entre os distintos
sujeitos relacionais, ou seja, o USP se forma a partir da similaridade entre os USSs
que se revelam pela manifestação da sua subjetividade.
Portanto, quando revelada num contexto de pluralidade, a subjetividade
presente no sujeito o torna relacional, construindo ao seu redor um campo invisível
pelo qual se transmutam significados que se fundem com outros significados,
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formando uma atmosfera substancial compreensível pelos membros daquele
universo relacional por intermédio da convivência.
Esta atmosfera substancial, de conteúdos e significados é a própria
materialidade dos diversos objetos subjetivos manifestados pelos sujeitos através
das suas expressões perante o mundo, sejam por verbalização oral, gestos, olhares,
escritos, ou quaisquer sejam os artifícios utilizados pela unidade física, para
transmutarem o aspecto subjetivo da sua unidade sensível para o plano perceptível.
Na composição do universo subjetivo plural, o“outro” pode ser sujeito ou
entidade que compreenda uma pluralidade de sujeitos, conforme o esquema a
seguir:

Figura 8 – constituição do USP (esquema construído pelo autor).

Este esquema representa o sujeito relacional na perspectiva da dádiva,
concebendo a relação de amizade como a “fusão de almas”, sendo que, para existir
a amizade, pressupõe-se a existência de pelo menos dois universos, sendo que um
é o próprio sujeito do qual a amizade é revelada.
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Para a compreensão das relações interpessoais de sujeitos em constante
evolução, é primordial o entendimento de tais universos para o aprofundamento do
que se está aqui apresentando.
De acordo com Molar (2009, p. 451), na interação entre os sujeitos “ocorre,
não apenas a aprendizagem de conceitos, informações, mas, sobretudo, a
compreensão dos contextos em que surgem os contatos, os relacionamentos de
sujeitos plurais para a apreensão dos elementos que adquirem significado”.
O sujeito USS é concebido a partir da sua subjetividade que se manifesta
fisicamente por intermédio da sua unidade física, ou seja, seu corpo. Deste modo,
são construídas relações que se apresentam como simbologias que conduzem as
características subjetivas manifestadas pelo próprio USS, sendo que sua
participação no USP é como parte constitutiva do mesmo, uma vez que ele o forma.
Isto é dizer que afetamos e somos afetados por elementos simbólicos, com a
mesma profundidade nas relações interpessoais, o que na dádiva é entendido como
troca, cujo valor está nas simbologias presentes nos atos ou nos objetos.
A grandeza do sujeito relacional em contato com o universo relacional reside
justamente na gama infinita de possibilidades pelas quais, localizado no espaço
tempo, ele constrói e reconstrói constantemente seu mundo por meio das novas
relações cotidianas, porém, no presente estudo, estabelecemos um limite pelo
recorte do campo relacional, o qual está contido em um território geográfico.
Este território está aqui apresentado como território relacional, a partir do
qual o sujeito é visto e acompanhado, ou seja, o espaço pelo qual cotidianamente
ele transita, afeta e se deixa afetar, exercendo suas relações dialógicas e se
reconstruindo.
O esquema a seguir representa um campo de relação mais amplo e
complexo, que além do USP que comporta o USS, apresenta vínculos entre distintos
USPs pelos quais participam USSs em comum:
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Figura 9 – USP na relação com outro(s) USPs dentro de um território relacional com USS em
comum (esquema construído pelo autor).

No território relacional estão presentes o USS e o USP que se organizam de
modo que o USS, na sua completude e complexidade relacional, interage com
outros USPs e outros USSs.
Dentro do território relacional em que o sujeito transita, um USP pode se
relacionar com outros USPs dos quais o sujeito faça parte ou não, uma vez que os
USPs são componentes do mesmo território.
De acordo com Silva (2011, p. 6):
O território é fruto da construção de sistemas de representação. Apesar de,
normalmente, quando se fala de território lhe estar associada à ideia de
fronteiras geográficas, dever-se-á cada vez mais sublinhar que são os
elementos simbólicos representativos de um território que lhe dão
identidade.

No entanto, um importante aspecto do território relacional neste estudo o é o
limite geográfico, o qual facilita o contato pessoal entre os USSs e os USPs, no
caso, contidos na mesma cidade, muito embora, com o uso dos dispositivos de
comunicação, o USS possa relacionar-se com outros sujeitos em todo o mundo.
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A partir dos achados, entende-se que os afetos e os vínculos dentro de um
USP são mais potentes do que aqueles entre um USP e outro USP.
Do mesmo modo que um USS difere de outro USS devido justamente aos
seus aspectos peculiares, sua disposição e capacidade de manifestação dentro de
um USP e de outro USP, consequentemente serão distintas, com maior ou menor
abertura e cumplicidade.
Com amizades ou com relações sociáveis e diplomáticas, o território
relacional abarca o USS que o constrói e se reconstrói, porém, este tema será
tratado no capítulo referente ao contexto institucional.
A presente construção instrumental está restrita ao aspecto sensorial e
simbólico em consonância com a dádiva, deixando entre parênteses as
propriedades metafísicas que transcendem a matéria e tangem o universo do campo
das ideias em si e da espiritualidade, o qual está além do acesso pelo presente
instrumento.
Após esta breve introdução, para uma análise dos dados acessando a
materialidade dos fatos historiados por registros, passam a ser analisados os
meandros da essência da matéria que revela como são as relações, suas
construções e sua manutenção, para que o fortalecimento dos coletivos seja
superior a forças externas (ou internas) que porventura possam fragilizar os
mecanismos de resistência em que alicerçam os coletivos.
Transpondo o referencial maussiano da sua origem para o contexto em tese,
a obrigatoriedade dos pressupostos como dar, receber e retribuir, que nas
sociedades antigas funcionavam como regras vitais para as relações entre
coletividades, no campo em estudo se aplicam sendo ressignificados no universo
subjetivo de cada sujeito e no seu universo plural, ou seja, sua coletividade,
materializando-se por intermédio de objetos simbólicos, dos quais será tratado a
seguir.
Considerando-se as normativas sociais que se apresentam por meio de
simbologias que podem ser percebidos em comportamentos ou objetos que
atribuem status a um sujeito, pode-se mencionar Lanna (2000) quando refere-se as
trocas como sendo “simultaneamente voluntárias e obrigatórias, interessadas e
desinteressadas, mas também simultaneamente úteis e simbólicas”.
Deste modo há uma dualidade de pensamento e de comportamento pelos
quais, tal obrigatoriedade nas retribuições não é a obrigatoriedade em si, mas um
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sentimento de que deve ser retribuído o bem ou gesto recebido como representação
de gratidão ou demonstração de amizade e reciprocidade.
Como no conceito original da dádiva, a coisa dada e a coisa retribuída pode
tangenciar o campo da espiritualidade, carregando em si a essência de quem a dá.
Aqui, este elemento será tratado como objeto, por meio do qual estão presentes
simbolismos e representações, do mesmo modo que nos gestos ou nas ações, cujo
valor incide na força da relação entre as pessoas (universos).
Este elemento condutor das essências (o simbólico), quando percebido,
transmuta-se em pensamentos e ideias que se movem no USP (coletivo) bem como
no USS (o sujeito).
Assim, o objeto permeado por significados ou objeto significante no âmbito
relacional do USS na relação com o USP, de acordo com sua natureza, pode ser
denominado como gesto significante (GS), matéria significante (MS) ou ação
significante (AS).
O gesto significante (GS) consiste em qualquer movimento gestual que
apresente significados específicos dentro do contexto em que o USS está inserido.
Como exemplo, o piscar de olho de um USS para outro USS enquanto um terceiro
USS fala sobre determinado assunto de conhecimento do USP.
A matéria significante (MS) consiste no objeto com corporeidade física.
Como exemplo, uma caneta com a qual um USS foi presenteado por outro USS em
determinada circunstância. A caneta constitui-se na matéria que carrega em si um
significado, o qual remete os USSs à uma lembrança ou ao contexto no qual à ela foi
atribuído tal significado.
A ação significante (AS) por sua vez, refere-se a qualquer ação que perante
o USP possua significado comum, que remeta o USS à memórias de algo comum ao
coletivo ou que influencie em algum aspecto para as relações interpessoais e/ou
convívio, bem como na vida de um USS ou do USP.
Os significados presentes em um objeto significante variam de um USP para
outro, ou seja, todo significado ou sentido de qualquer elemento de um Objeto
Significante é compreendido com exatidão apenas pelos membros do USP que o
apreenderam pela convivência e pela confiança que permite aos membros de um
USP partilhar tais saberes peculiares da relação.
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Outros USSs podem interpretar de modo distinto tais elementos, uma vez que
não os conheçam, deduzindo-os a partir da sua lógica e alterando o verdadeiro
significado.
Por esta perspectiva, a imersão no campo proposta por Geertz (2008), é
essencial para que o sujeito pesquisador passe a ser um USS inserido no USP em
que seus sujeitos estejam inseridos, tornando-se um sujeito e apreendendo os
verdadeiros significados de todas as manifestações expressas pela confiança
conquistada enquanto membro do USP.
Para

um

panorama

geral

do

campo,

segue

uma

representação

esquematizada do território relacional, o qual comporta os USPs nos quais os USSs
deste estudo transitam e participam ativamente:

Figura 10 – participação dos USPs dentro do território relacional (esquema construído pelo
autor).

O território relacional em questão é parte de todo o universo relacional,
estando o primeiro restrito a cidade de Pelotas – RS, e o segundo, ao mundo inteiro.
No esquema pode-se observar o trânsito e a participação dos USSs por seis
USPs nos quais se relacionam e manifestam seus afetos e amizades.
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Deste modo, estão postos por meio dos USPs, alguns dos mais relevantes
espaços de convívio coletivo e social, seja por tratamento em saúde mental,
comunicação, alimentação, fiscalização ou lazer, de modo que em todos eles há
uma primazia da amizade e da aproximação que levou cada USS a ser quem é na
atualidade e ocupar os espaços que ocupa.
Cada um dos espaços elencados representa um USP no qual, além de
fortalecer as afinidades e laços de afeto, possui funções especificas, as quais
podemos listar e apresentar basicamente:
CAPS II – local primeiro onde os sujeitos passaram para tratamento em
saúde mental no momento de crise;
AUSSMPE – associação de saúde mental, na qual usuários e egressos dos
CAPS II, familiares de usuários e sociedade em geral participam como associados
com o intuito de fortalecer a reforma psiquiátrica e a luta pelos direitos da população,
no que diz respeito a saúde mental.
CMS – Conselho Municipal de Saúde, no qual os sujeitos participam como
fiscalizadores das ações em saúde do município, participando ativamente como
conselheiros ou passivamente com o fim informativo, muito embora, de modo geral,
todos os sujeitos do estudo tenham uma trajetória como atores sociais e atuam
criticamente em relação as ações do executivo na saúde da cidade.
Rádio – refere-se a uma emissora de rádio comunitária que a mais de 15
anos cede espaço para a apresentação de um programa de rádio, no qual os
apresentadores e produtores (usuários dos CAPS ou não e pessoas vinculadas a
AUSSMPE) se comunicam com a comunidade local e com o mundo via FM e
transmissão por internet.
Grupo musical – grupo no qual todos os sujeitos participam pelo prazer de
fazer música, sendo visto por todos como um mecanismo de manutenção dos
vínculos e amizades e como veículo de comunicação.
Restaurante popular – espaço atualmente gerenciado por uma Organização
de Sociedade Civil (OSC) no qual os sujeitos convivem e almoçam por um preço
simbólico. O mesmo atende a comunidade com ênfase em proporcionar alimentação
a pessoas em situação de vulnerabilidade social bem como proporcionar atividades
culturais. Por conta deste aspecto em especial, o grupo musical também participa
apresentando seu repertório para o público frequentador deste estabelecimento.
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UFPEL – universidade pública com ampla estrutura na cidade. Com suas
distintas faculdades e unidades, está presente em diversos setores, o que no âmbito
da saúde mental possui forte ligação por meio de núcleos de pesquisas, estrutura
física, campo de estágios, proporcionando relações interpessoais dos docentes e
discentes com a comunidade.
UCPEL – trata-se de uma universidade privada vinculada a administração
católica. Esta universidade contribui com a comunidade pelotense similarmente ao
modo da UFPEL, porém, no âmbito da saúde mental, esta relação ocorre mais
diretamente com o CAPS Escola e com o CAPS Infantil por estes serem campo
direto de estágio e pesquisa.
OSC Gesto – é uma organização que possui diversos projetos voltados a
comunidade. Estabeleceu relação com a saúde mental por intermédio do CMS e da
AUSSMPE, atualmente, cedendo espaço físico para sede da mesma.
Tais espaços proporcionam reencontros com vínculos fortes entre os sujeitos
no cotidiano, permitindo que as amizades sejam cultivadas, com respeito e
alteridade. Cabe destacar que no referido esquema, estão representadas apenas os
USPs mais significantes e potentes para o cotidiano dos USSs que participam deste
estudo.
Com vistas à potencialidade do cenário para a viabilização de relações
interpessoais, o território relacional vai ao encontro do pressuposto pela proposta da
RAPS, que por sua vez, se faz presente nas vidas como mecanismo informal para a
manutenção da saúde e do equilíbrio emocional.
Haja vista esta associação ideológica pode-se dizer, então, que saúde mental
é também um produto relacional e, no cenário em questão, é fomentado por
experiências de superação das pessoas e sustentado pelas relações interpessoais,
pelo afeto e pelas amizades.
De acordo com Torre e Amarante (2001), a coletividade constitui-se como
motor para produção de subjetividade, modo este pelo qual o sujeito se permite
sentir e pensar a si mesmo e sentir e pensar o outro, reafirmando-se enquanto USS
e ampliando seu USP.
Nesta lógica, Escóssia (2009), fala da importância dos agenciamentos e da
ressignificação constante do sujeito pelo convívio e pelas relações no USPs,
resultando no fortalecimento da própria individualidade e na compreensão da
essência da coletividade.
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Na perspectiva da alteridade, as relações são vistas como um processo
complexo e subjetivo, com particularidades e intensidades nas trocas intersubjetivas,
pautada no respeito às diferenças e aos projetos e escolhas particulares de cada
indivíduo.
Corroborando com o esquema do sujeito relacional enquanto USS
participante de USPs, a alteridade pressupõe a relação de sujeitos plurais na qual as
coisas e os elementos possuem significados particulares e significados comuns a
todos, cuja relação está pautada no respeito e na participação.
Não obstante, estes preceitos são intrínsecos dos objetos significantes,
independentemente da forma como se apresentem (matéria, gesto e ação),
conforme veremos na discussão subsequente.
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5.2 A amizade e a dádiva nos meandros do campo
Do ponto de vista antropológico, adentrar o USP, apropriar-se dos códigos
que o permeiam, consiste num exercício de imersão, de modo que o próprio
pesquisador em campo passa a ser um USS, fundindo-se com outros USSs e
tornando-se parte do USP.
As vivências no campo efetivamente apresentaram muitas experiências que
revelam a importância da amizade nas relações interpessoais, sendo sustentação
para o bem estar e para o equilíbrio emocional, de modo que os amigos são
considerados como familiares.
Portanto, “amigo/a é aquela pessoa com quem se pode contar nas horas boas
e nas horas difíceis”, cujo conceito aparece repetidamente nos discursos verbais de
modo objetivo ou nas suas entrelinhas, ou ainda nas representações por objeto
significante.
Diversas são as demonstrações do valor da amizade e da reciprocidade às
pessoas em distintos espaços e circunstancias. Este aspecto com tal sentido é
possível perceber pela dedicação de C1 ao preparar a acolhida para os amigos na
sua casa.
C1 sedia o grupo na sua casa e recebe os integrantes com muito afeto e
culinárias gostosas que preparou para todos como bolo e pães recheados
com frios. Diz que gosta muito de cozinhar, sendo o que sabe fazer de
melhor e com prazer para as pessoas que aprecia [...] sua motivação vem
das parcerias e dos amigos, bem como por acreditar na importância da sua
luta pela saúde mental (Diário de campo 26/09/2016).
Cheguei à casa de C1 às 14 horas, quando me abraçou e de imediato me
mostrou os quitutes que havia preparado para recepcionar os amigos com
um delicioso café da tarde. Sanduiches, bolo de chocolate e “bolinhos”
salgados de massa podre [...] (Diário de campo 28/08/2016).
[...] cheguei a sua casa por volta das 13h30min com o intuito de conversar
sobre a pesquisa antes que o pessoal do grupo chegasse, porém, já estava
um dos membros que chegou um pouco antes [...] Percebi que C1 havia
preparado alguns pratos com bolo, salgadinhos e biscoitos caseiros para
oferecer durante o café da tarde (Diário de campo 12/09/2016).

Nos repetidos registros textuais sobre a acolhida de pessoas em casa por C1,
é possível perceber um cuidado especial para a recepção dos amigos e colegas de
grupo musical, ou grupo de convivência se considerar seu potencial relacional,
sendo evidente o preparo do alimento e sua oferta ao coletivo.
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No preparo em si está implicada a ação significante, a qual resultou na
matéria significante produzida por C1. A relação de C1 com os amigos aos quais
esperava foi o que lhe moveu para dar materialidade a um objeto simbólico que
representa sua efetiva relação com as pessoas. Assim, no objeto está presente o
afeto e a valorização àquelas pessoas por quem C1 possui grande estima.
Existem similaridades e afeições que ligam C1 aos demais membros do
grupo, fortalecendo a relação de amizade, sendo que a música e a saúde mental
(enquanto ideais) apresentam-se como motivadores comuns ao referido USP.
Para C1 o alimento é concebido como dádiva, digno de muito respeito, sendo
este a representação da própria vida, o que se manifesta no contexto relacional do
USP.
C1 se refere ao alimento como algo sagrado por ser necessário para a vida.
Diz se sentir muito triste quando pensa que pessoas passam fome no
mundo por falta de comida. Por isso, não admite que alguém pise numa
migalha de alimento que caia ao chão, limpando o piso imediatamente
quando isso acontece. “Comida é coisa sagrada e muita gente infelizmente
não tem. Temos que respeitar. Comer, mas jamais desperdiçar ou pisar em
cima” (Diário de campo 10/10/2016).
[...] todos os presentes fazem sua refeição logo após ter “acabado” a
reunião e permanecem conversando sobre vários assuntos, só se
despedindo após terminarem o lanche [...] Após todos terem lanchado, C1
distribui o que sobra dos alimentos para alguns membros do grupo. Lembra
32
também do meu pai e do meu irmão e manda para um “farnelzinho” - um
pote com um pouco de cada quitute que preparou para o lanche do grupo
(Diário de campo 03/10/2016).

O alimento preparado com carinho é uma das melhores manifestações de
afeto que C1 pode apresentar aos amigos, carregando em si o significado da
essência do sujeito, revelando sua valorização da amizade.
O modo como C1 acolhe os amigos também revela importantes significações
sobre a amizade, tanto no momento em que há manifestações e doação pessoal
para os amigos fisicamente próximos, quanto no momento em que diz se lembrar de
pessoas que estão distante (com referência aos meus familiares, aos quais conhece
e já os visitou), o que se transmuta em ato e matéria significantes quando envia
alimentos.
De acordo com Kunz (2012), a solidariedade e a boa acolhida fazem parte
das regras de convívio social, de modo que a partilha fraterna de alimentos é vista
32

Comida armazenada em uma marmita para servir de lanche. C1 refere-se a este nome como
aprendizado na zona rural onde viveu durante sua infância com a fala: “como os antigos diziam lá pra
fora”.
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como de grande potencialidade para a aproximação entre as pessoas, fortalecendo
as relações e os vínculos interpessoais.
Neste caso, o valor a ser explorado pelo aspecto relacional reside justamente
no simbolismo presente no alimento, o que está além do custo monetário, mas no
sentimento presente na ação de embrulhar o alimento (matéria significante), em
lembrar-se dos meus familiares e no discurso verbal, quando pede que eu entregue
a eles. Deste modo, meus familiares também são concebidos, de certo modo, como
parte do seu universo relacional.
Deleuze (1997) ocupa-se em uma aprofundada discussão sobre o universo
dos símbolos, discriminando-o por suas distintas características e pelo modo como
se manifestam no universo relacional.
Ao encontro da lógica do USS e suas manifestações relacionais no USP,
considerando o universo relacional como campo subjetivo, Deleuze (1997) concebe
o universo simbólico a partir do conceito spinoziano de natureza, classificando-o em
quatro grandes grupos denominados símbolos escalares, sendo:
 Físicos sensoriais ou perceptivos – relacionados à natureza humana e a
expressam por meio das manifestações linguísticas e/ou corporais.
 Abstrativos – aqueles relacionados ao universo subjetivo do sujeito, que
expressam esta natureza.
 Imperativos –que possuem efeitos da ordem moral, pela qual há uma
concepção de causa e efeito, pautados no julgamento por aquilo que é
apresentado.
 Escalares – relacionados ao universo imaginário ou suprasensivel, no qual
reside o âmbito da espiritualidade e da fé.
A compreensão do universo relacional a partir da organização dos símbolos
escalares pode conceder materialidade ou palpabilidade aos resultados do estudo,
possibilitando o desvelar e a acepção dos distintos aspectos, bem como uma
morfologização de conceitos originários dos USSs e USPs em foco.
O esquema simbólico de Deleuze (1997) trata-se, em suma, de um
mecanismo lógico pelo qual se pode acessar e organizar dados subjetivos a partir de
filtros, os quais residirão em conceitos aprimorados sobre seu simbolismo peculiar.
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Com estes, podemos distinguir aspectos relacionais e tangenciar o USS na busca da
compreensão de sua relação no USP.
Spinoza (2011) aponta o sujeito humano dotado de uma natureza específica,
da qual o mesmo não pode dissociar-se por se tratar da sua própria gênese. Na
natureza humana habita a propriedade do afeto, ou seja, a capacidade que torna o
sujeito relacional, e no universo das relações, o faz interagir, afetar e ser afetado.
A amizade, no campo da dádiva, está relacionada com os afetos, uma vez
que numa relação de amizade existem trocas constantes. Havendo o processo de
troca, seja por objetos significantes ou tratados, haverá afetação direta por
intermédio dos significados contidos nos elementos da relação.
Do mesmo modo, quando há referência a amizade, se está tratando de uma
relação alicerçada na confiança e na cumplicidade, a qual permite aos
sujeitos/amigos comunicarem seus sentimentos e afetos sem reservas, com
sinceridade, mesmo que esta sinceridade venha afetar o amigo de modo a lhe “ferir”.
C1 acolhe a todos com lucidez e com afeto, demonstrando respeito e
admiração pelos amigos, reforçando sempre a importância da verdade e da
sinceridade na relação. “Hoje me sinto a vontade para conversar sobre
coisas pessoais como uma amiga, fruto da confiança que conquistamos um
no outro depois de algum tempo de convivência” (Diário de campo
30/01/2017).

Imerso no campo é possível perceber a relação de confiança entre os USSs,
de modo que as portas da própria casa, onde estão evidentes as representações
simbólicas da intimidade, são abertas para acolher aqueles a quem são chamados
de amigos.
Pela ótica de C1, esta relação deve ser cultivada, de modo que sua própria
casa passa a abrigar seu USP quando permite que seus USSs transitem por ela e
desfrutem de momentos de convívio.
No contexto dos encontros na casa ocorrem trocas constantes baseadas nos
atos de base dar, receber e retribuir (MAUSS, 2003), as quais não são estabelecidas
pelo valor do bem, ou se quer, há um bem no sentido material. Os bens cultivados e
trocados podem ser percebidos se observarmos no campo das relações subjetivas,
cujos elementos são impalpáveis.
Neste sentido, o afeto apresenta-se nas suas relações e é percebido por C1
como elemento fundamental para um convívio entre as pessoas. Este elemento
deve ser manifestado por meio de gestos ou discursos, o que é demonstrado por C4
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quando se preocupa com o bem estar dos usuários de um CAPS que visitam a
AUSSMPE e participam de uma atividade ministrada por ele e por seus amigos.
C4 [...] preocupado com o bem estar dos visitantes, pede para que um
colega conte quantas pessoas estão presentes na sala para que possa
pedir para um amigo servir um café e bolo para todos. Vai até a cozinha,
pede o “lanchinho” e retorna com água quente para servir chimarrão
enquanto assistem ao vídeo. “É importante a gente tratar bem nossos
amigos, pois quando derem alta (do CAPS) podem estar aqui com a gente”
(Diário de campo 06/10/2016).

Neste momento, deparamo-nos com a gênese em potencial de um USP
quando C4 apresenta tal objeto significante, calcado em valores resgatados por ele
em decorrência do modo psicossocial, no qual, a questão relacional está implicada
no exercício da cidadania.
Para que as ações reabilitadoras sejam de fato eficazes, estas devem apontar
propostas significativas para a reabilitação do usuário (FARIAS, 2013), devendo
contribuir para sua reinserção na sociedade por meio da reconstrução dos seus
valores e laços sociais.
Deste modo, o USS, fruto de uma reabilitação pautada em tal diretriz se
mostra empoderado e num processo de acolhida de pessoas numa relação de
afetividade e respeito, reproduzindo relações de afeto e buscando construir laços de
confiança por intermédio da manifestação dos seus valores e do modo como acolhe
ao outro.
Nesta relação estão presentes elementos que simbolizam afetos, valores e
ideais com o intuito de aproximar as pessoas e fomentar a união por causas
comuns, fundindo-as em novos USPs. Tal ação implica diretamente no
fortalecimento do USS por meio da alteridade contida pelo USP.
As relações se constroem por meio de trocas simbólicas presentes nas ações
de C4, apreendidas pelo cuidado recebido e reproduzidas cuidadosamente perante
os “amigos” visitantes. O cuidado para que as pessoas se sintam acolhidas e a
preocupação com o lanche para os visitantes, são representações daquilo que C4
acredita que deve ser feito, para que haja bem estar e afeição entre os USSs, para
que um novo USP possa se construir.
Há também a presença de uma preocupação de C4 com o resultado da
reabilitação psicossocial e o pós reabilitação dos amigos do CAPS visitante, o que
está representado por uma fala que refere sua preocupação em assegurar que
aquele espaço – da associação – também seja acessado por outras pessoas.
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Com trocas saudáveis, vínculos se fortalecem e se constroem verdadeiras
amizades calcadas no respeito e no bom acolhimento ao próximo, alicerçando pela
dádiva, novos USPs.
C5 [...] “Que coisa boa a gente receber bem as pessoas e ser bem recebido,
ser respeitado como pessoa. Isso faz bem pra gente e move a gente pra
retribuir o carinho e o respeito. No CAPS a gente é bem tratado, mas no
hospital psiquiátrico a gente é lixo. Precisamos nos envolver mais com os
movimentos sociais, com as pessoas e nos fortalecer, fortalecer nossas
amizades sinceras e verdadeiras” (Registro gravado em 06/10/2016).

Em um discurso organizado, movido por ideias lúcidas nas quais acredita por
experiência pessoal, C5 se pronuncia também para os participantes do encontro,
demonstrando emoção e manifestando o desejo de que as pessoas possam
construir amizades e ter compreensão, umas para com as outras.
Na reunião, foi possível perceber que, de certa forma, C5 acaba fomentando
este sentimento e o afeto pelas pessoas com as quais ele convive no dia a dia. Por
outro lado, manifesta verbalmente o quanto os vínculos familiares acabam sendo
frágeis devido aos desgastes pelo convivo constante, o que sustenta sua
necessidade de participar de USPs bem como a valorização das amizades.
C5 [...] “nós precisamos uns dos outros, não importa o que somos, mas
somos sujeitos de relações com os outros, emoções e afetos, diálogos,
enfim, isso é ser humano”. “Não sendo excluído, sendo bem tratado pelas
pessoas é quando a gente começa a se sentir bem” [...] “em casa, nem
sempre a gente é compreendido. A gente tem problemas e a família não
entende [...] a gente passa muito tempo com a família e precisa disso, sair
de casa, fazer amizades e tentar levar uma vida saudável. É isso que nos
ensinam lá no CAPS, não é?” [...] (Registro gravado em 06/10/2016).

Assim, C5 busca compensar os déficits e desgastes da relação familiar nos
USPs, fora do contexto familiar. Isto acaba acontecendo em espaços de como a
AUSSMP, a rádio na qual apresenta um programa relacionado à saúde mental da
cidade, ou nos grupos musicais. Deste modo, tais relações também se constituem
como “relações familiares”, mesmo que fora da relação pautada nos laços
consanguíneos.
A coletividade é apresentada por C5 aos visitantes como mecanismo de
fortalecimento e como válvula de escape, pela qual é permitida sua reconstrução
enquanto sujeito por haver compreensão, e fortalecimento emocional para
enfrentamento das adversidades cotidianas.
C5 vivencia os momentos disponibilizados nos USPs dos quais participa,
valorizando as relações interpessoais e buscando equilíbrio.
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C5 mostra-se solidário ao grupo e sempre bem humorado, motivado pela
viagem e pelas atividades que virão no final do ano. Refere-se ao grupo
como uma fonte de força para superar suas dificuldades com situações da
vida, e às atividades fora da sua casa ou mesmo fora da cidade, como
oportunidade para se motivar a viver (Diário de campo 13/08/2016).
Hoje C5 chegou ao grupo muito abatido, com aspecto de cansado,
cumprimentou todos os presentes e falou de suas fragilidades decorrentes
de problemas familiares, compartilhando suas preocupações com os amigos
[...] Mostra-se muito preocupado com a situação dos filhos da sua esposa e
com os problemas que os mesmos vem enfrentando, o que perturba sua
vida conjugal. Após tal relato, tira sua boina e mostra seus cabelos brancos
aos presentes dizendo: “eles são marcas dos sofrimentos e problemas que
tenho enfrentado na vida” [...]Ao sair do grupo, após ter cantado, mostra-se
com expressão facial mais leve e mais animado (Registro em diário de
campo 15/08/16).

Partindo para uma leitura do mundo pelo olhar de C5, é possível observar um
universo relacional pelo qual sua vida é ressignificada. As atividades proporcionadas
pelo coletivo bem como a oportunidade relacional do grupo o fortalece, mostrando
potência como mecanismo para manutenção do seu equilíbrio.
Sua relação de afeto e de confiança com o USP o permite manifestar
elementos subjetivos da sua existencialidade, o que requer afeição e sensação de
acolhida por parte do coletivo, ou seja, ao encontro do manifesto por C1, a amizade
efetivamente permite tal desabafo dos seus sentimentos dentro do USP.
A afeição e amizade remetem ao acalanto e a sensação de acolhida
constante, o que viabiliza ao USS desabafar e sentir-se acolhido, desfazendo ou
amenizando a existência de tensões e ambivalências nas relações interpessoais em
espaços de coletividade, as quais, de acordo com Zechner (2010), ocorrem quando
são atravessadas pela relação de poder.
Sem as normativas da instituição e sem a ambivalência das relações de
poder, a relação entre pares com base sólida permeada por trocas de afetos e pela
sinceridade, permite cumplicidade e confiança, o que por sua vez vem mantendo a
união do grupo ao longo dos anos.
Uma vez que o sujeito humano é relacional por natureza, o exercício das
relações em sociedade deve ser o ponto de partida para o planejamento do cuidado,
levando-se em consideração que a instituição de saúde (o CAPS ou outro
dispositivo) é responsável temporariamente pelo cuidado. Portanto, deve-se pensar
que o destino do usuário deve ser a vida em sociedade e a reabilitação para as
atividades cotidianas.
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Em se tratando de pessoas que tiveram seu “desligamento” do CAPS a mais
de dois anos, é notável a eficácia da reabilitação e a força das relações
interpessoais construídas. Mesmo após anos de ruptura com o vínculo institucional,
os laços afetivos e as relações entre os USSs permanecem vividas, com potência.
Esta evolução pode ser percebida nos registros de manifestações de C4 em
USPs.
No brechó festivo da AUSSMPE, C4 é solicitado por um jornalista a falar
sobre o que estava pensando sobre todo aquele movimento e o evento [...]
“quando estava no CAPS conheci varias pessoas que me ajudaram e hoje
vivo bem. Tenho muitos amigos e procuro ser feliz, ajudar meus amigos que
precisam” (Diário de campo 17/09/2016).
Quando C4 soube que uma colega estava com problemas de saúde,
imediatamente telefonou à mesma para saber notícias e dar lembranças
dos presentes, mostrando-se solidário a sua necessidade (Diário de campo
23/01/2017).
[...] C4 fala sobre o bom cuidado que recebeu no CAPS enquanto esteve
em tratamento, sobre os amigos que fez e que cultiva até a atualidade.
Percebo que sua vida gira muito no entorno dos significados que lhe são
fundamentais na vida pós CAPS, afinal, sua autonomia e cidadania com
certa plenitude advém das suas conquistas após a passagem pelo
tratamento psicossocial (Diário de campo 08/03/2017).

Em C4 encontramos a construção de relações interpessoais e de
aprendizados que resultaram na sua reconstrução enquanto sujeito que replica
valores e saberes apreendidos sobre um universo relacional equânime através da
solidariedade e das trocas sociais.
Do mesmo modo, suas relações são permeadas por trocas cotidianas que o
motivam ajudar os amigos, revelando a importância de espaços que viabilizem a
manutenção das relações interpessoais, das amizades e dos afetos construídos no
serviço de saúde.
Por outro lado, escapando a normatização deste serviço de saúde, outros
modos operam e o cuidado se manifesta de forma espontânea, fugindo ao
regramento clínico institucional e estando presente nas trocas, no carinho, no
respeito, na vontade de ajudar ao próximo e na compensação da incompreensão de
familiares em relação ao “jeito diferente de ser“- singular - de cada pessoa.
Pelo

ponto

de

vista

do

modo

psicossocial,

a

dádiva

implica

no

desprendimento de formatações e [pré]conceitos em relação ao sujeito, devendo-se
portanto, considerar essencialmente as dimensões que o inserem no convívio social
e o fazem ator.
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O egresso do CAPS é, portanto, sujeito histórico que guarda suas memórias
decorrentes do modo asilar e dos maus tratos (história da saúde mental junto com a
história de vida da pessoa), e que hoje são memorias e o mobilizam a participação
cooperativa pelos espaços coletivos que primam pelo respeito, pelo cuidado em
liberdade e pelas amizades.
Cada USS articula-se com outros, fundindo-se em USPs que sustentam a
manutenção da reabilitação e a interpessoalidade, ou seja, há uma busca de
assegurar o equilíbrio psicossocial e a relacionalidade entre USS com USSs e
garantia dos USPs.
Assim, as relações oriundas dos espaços coletivos estão pautadas na saúde
e na equalização dos afetos, primando pelo equilíbrio e manutenção das
coletividades.
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5.2.1 O psicossocial e os afetos no USP
Neste tópico será tratado das relações de amizade que se constituem e se
constituíram a partir dos afetos produzidos na relação dos sujeitos com o modo
psicossocial.
O termo afeto, de acordo com o dicionário (FERREIRA, 1986), está
relacionado ao despertar ou provocar sentimentos, os quais podem ser
demonstrados e/ou percebidos. Sua origem vem do termo affectus do latim, cujo
significado é estar inclinado a algo ou alguém, bem como deriva do termo afficere
que se refere ao ato de afetar o outro ou algo, ou fazer algo que deixe marcas,
sentimentos.
Aqui o afeto está relacionado com o campo da subjetividade e com os
sentimentos originados das relações interpessoais.
Nise da Silveira, em meados das décadas de 1940/50 ancorava a reabilitação
em três grandes categorias - afetividade, atividade e liberdade - das quais,
afetividade era uma das principais para o cuidado (MELO, 2005; SILVEIRA, 1966;
1992), portanto, necessariamente faz parte das relações humanas.
Num cuidado em que as pessoas dialogam e interagem, há diretamente uma
produção de afetações, o que se constitui como pilar essencial para as relações
cotidianas no modo psicossocial de cuidado. Assim, o cuidado está presente na
participação do sujeito no planejamento e na prática, bem como em atos, palavras e
subjetividade, pelos quais os envolvidos são contagiados.
O registro a seguir apresenta relações e cuidados que decorreram em trocas
e afetos, consequentemente transcendendo a relação usuário X profissionais,
revelando a potencialidade da relação de afeto na vida e na despedida dela.
No final da tarde, ao sair do CAPS me desloquei para o velório de um
usuário, bastante consternado e afetado pela notícia e pelas vivencias que
tive com esta pessoa ao longo do período de um ano que frequentou o
CAPS e a oficina com a qual trabalho (a única atividade da qual
participava). Chegando ao velório, após cumprimentar os familiares e
manifestar algumas palavras de consolo à família, sentei-me ao lado da
cuidadora que me falou do quanto ele me amava. Sua única atividade fora
de casa era ir ao CAPS para participar da oficina de música, o que lhe
transformou a vida, pois em decorrência desta atividade, estava vivendo um
dos momentos mais felizes da sua vida. Sem conhecer os dias da semana
ou as horas, esperava o momento para voltar ao CAPS e participar da
oficina de música onde “cantava com o coração e com a alma” [...] Era uma
pessoa com síndrome de Down e apresentava limitações na comunicação e
no aprendizado, inclusive nas relações sociais, o que o levou ao serviço
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para reabilitação e convivência com outras pessoas. Enquanto
acompanhava a família no velório, pediram-me para que, no dia seguinte eu
conduzisse o ato de “recomendação do corpo”, ou informalmente, proferisse
algumas palavras, uma oração e cantasse uma música para a despedida
final, pois para os familiares e para a cuidadora, eu seria a pessoa mais
importante na vida dele até o momento do seu falecimento. Tal
manifestação me mobilizou muito, de modo que não poderia deixar de
relatar este episódio, tamanha a representação de um ato de despedida
como este (Diário de campo 06/10/2016).

Este registro apresenta essencialmente manifestações da solidificação de um
vínculo pautado em afetos, os quais foram se construindo pelo convívio cotidiano,
mesmo que dentro do CAPS. Este convívio, no sentido ampliado, mostra o quanto
acontecem afetações em todas as partes [pessoas] que transitam e circulam pelo
cenário de cuidado, fruto das interações ou relações interpessoais.
Estas considerações e citações iniciais permitem traçar uma discussão sobre
afetos decorrentes do modo psicossocial, o qual ao longo desse trabalho, permeia
os registros das construções subjetivas dos USSs e ressignificam seus USPs.
Com relação ao caso desta pessoa, uma das evoluções quanto a motivação
do mesmo em vida, durante sua passagem pelo CAPS, acontece em uma tarde de
verão na qual acompanhei um grupo de usuários numa visita a AUSSMPE para
assistirmos um filme, cuja viabilização se deu por meio de C4 que convidou o grupo.
[...] segundo seus familiares, vivia uma vida sedentária e praticamente não
caminhava no dia a dia. Quando, motivado pelo convite de C4 para ir até a
AUSSMPE, me desloquei com o grupo para participarmos da atividade, já
que todos aceitaram o convite e aderiram ao deslocamento caminhando. Ao
meu lado, se deslocou do CAPS até a associação caminhando cerca 18
quadras à pé. Mostrou-se muito feliz e, mesmo tendo percorrido um longo
percurso, cansado, sentou-se ao meu lado no local da reunião, assistiu o
filme e ao final da sessão, cantou com os presentes manifestando alegria e
sentimento/afeto em relação a minha pessoa e aos presentes [...] (Diário de
campo 06/10/2016).

Pensando neste caso, falar de afeto é algo extremamente significativo,
principalmente por vivenciar esta via de mão dupla pela qual afetamos e somos
afetados.
Quando envolvido com a despedida deste ser humano para sempre, me
deparei com a mobilização de diversos sentimentos sobre os quais rememoro com
lucidez, porém, sem encontrar palavras para descrevê-los neste trabalho.
O que cabe aqui pela razão, é tratar da potência dos aspectos relacionais e
das trocas afetivas intrínsecas dos espaços relacionais.
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Rememorando manifestações de afeto dentro da sala de oficina no CAPS por
meio de olhares e gestos, remeto-me a discussão sobre o cuidado psicossocial e o
atravessamento por aspectos diversos – subjetividades, trocas e afetos - que o
configuram de alta complexidade.
Neste sentido, seus referenciais fogem a ordem biomédica, ampliando o olhar
ao sujeito e atentando para elementos éticos, epistemológicos, relacionais, clínicos e
políticos que o constituem como sujeito (SURJUS, 2007; AMARANTE, 2001).
Por esta lógica, existe uma ampla gama de possibilidades para atenção a
pessoa, estando às trocas como fio condutor que interliga os atores que transitam
pela estrutura invisível, ou seja, o USP.
Este fio conduz a mobilização das emoções pessoais numa via de mão dupla,
pela qual todos são afetados. Por estes afetos mútuos, é possível diluir e minimizar
manifestações patológicas, potencializando aspectos saudáveis e capacidade
relacional numa produção ressignificada da vida.
Assim, o modo psicossocial trata-se de um paradigma que direciona o
cuidado por intermédio de mecanismos institucionais e orienta para além destes, o
modo de pensar o ser humano e as relações entre sujeitos enquanto USSs.
Alicerçado na liberdade e nas relações sociais, o modo psicossocial considera
a valorização da vida e/ou a reconstrução de mecanismos para o convívio com as
adversidades, respeitando a singularidade e a diversidade humana (DEVERA;
COSTA-ROSA, 2007).
Os serviços de saúde formais possuem importante papel neste aspecto,
devendo investir na valorização das potencialidades de cada pessoa por meio do
trabalho coletivo e de estratégias da equipe para a reabilitação e melhorias na
qualidade de vida (CAMPOS, 1994).
Quando Basaglia (1991) se refere a importância de serviços responsáveis que
acolham o sujeito e não sua doença, que viabilizem as interações e as trocas sociais
está se referindo a valorização do ser humano, das suas habilidades e
potencialidades, as quais são intrínsecas de cada indivíduo.
Este pensamento está em consonância com os modos que operam nas
manifestações cotidianas em questão que se materializam nas ações concretas,
oriundas da mobilização das pessoas para seus fazeres, sejam no âmbito coletivo
ou na sua vida particular, incluindo seu núcleo familiar.
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Tais manifestações ou fazeres que se referem ao modo como as pessoas
agem perante o mundo, distintamente do que poderia ser considerado “patológico”
ou “crise”, revelando seu crescimento como ser humano, principalmente no aspecto
relacional.
[...] no momento de conversação do grupo, todos de algum modo
manifestaram suas opiniões e falaram algo, sempre num tom de
confidencia, confiança nos presentes e principalmente leveza, o que fora
expresso por meio de muitos risos e brincadeiras durante todo o tempo. Isto
só é permitido e possível pela grande cumplicidade e confiança entre todos
os participantes do grupo (Diário de campo 06/02/2017).

As relações se presentificam de modo saudável, moderadas pela confiança e
proximidade entre as pessoas que são movidas pela similaridade de pensamento.
Estes aspectos transcenderam o campo do cuidado psicossocial para um autocuidado promovido por egressos, com autonomia e incorporação do modelo
psicossocial em suas vidas.
C1 abriu as portas da sua casa, da sua intimidade para proporcionar ao
grupo de companheiros de caminhada em prol da luta pela saúde mental,
de modo que sua residência tonou-se um espaço de convivência com mais
de 15 pessoas transitando, interagindo e produzindo diálogos, afetos e
trocas, cultivando a amizade. C1 proporciona ao grupo o ato de dar, não o
dar somente seu afeto e respeito por todos, mas dar possibilidade física
para que o coletivo pudesse se reunir com o conforto do abrigo de uma
casa. Nesta oportunidade, ofereceu café com roda de carreta e bolo de
chocolate para todos os presentes (Diário de campo 06/09/2017).

A manifestação de afeto por C1 pelo grupo, no sentido de apreço e
consideração, lhe move a promover tais ações, fazendo delas uma razão especial
para sua vida em sociedade.
A solidariedade aliada ao empoderamento do sujeito ruma ao encontro de
uma prerrogativa ampla, resgatada por um modo de cuidado e incorporada a sua
vida, manifestada por seus “procedimentos” como cidadã e militante pelo coletivo, o
qual é parte da sua vida social.
Para Passos (2009), este modo de fortalecimento e manutenção dos vínculos
e afetos, constitui-se em gestão de vida, o que repercute determinantemente para a
ressignificação de conceitos acerca do tratamento em saúde mental, bem como a
concepção sobre pessoa com sofrimento mental.
Além da gestão de vida, por uma perspectiva de organização primaria do
sujeito, observa-se um processo de autonomia e organização com maior
complexidade, pautada em gestão coletiva. Nesta operacionalidade, o USP está
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acima da individualidade do USS, de modo que se faz presente a moderação dos
grupos pelo afeto.
Com solidificação dos laços afetivos, há uma fluidez de ideias e pensamentos
comuns que permeias os USSs, tornando-se mais elaborados na busca do autocuidado e consequentemente para promoção de ações enquanto atores sociais.
Nesta linha de raciocínio, segue o registro da fala de um sujeito afetado pelos
acontecimentos em uma plenária da comissão de saúde mental no Conselho
Municipal de Saúde:
C5 [...] “abri mão de estar com meus amigos e colegas de música para
representar o nosso grupo, mas não foi fácil. A gente vai lá e vê aquela
ladainha toda e as coisas não andam. Tem gente que está no poder mas
não em ação, fica encima do muro e não defende o que deveria defender
que são os nossos serviços públicos: os CAPS, a RAPS. O que me move,
mesmo com aquela pressão toda de ver que as coisas não funcionam, que
tem desvios e desmandos, é saber que tenho um grupo de pessoas que é
maravilhoso e me dá forças para agir em prol do coletivo. Se não fosse isso,
eu ficava em casa ou teria ido para o ensaio, que seria muito mais tranquilo”
(Registro gravado em 16/04/2017).

O fragmento por si revela a força do afeto promovido pelo coletivo, o que é
suficientemente potente para mobilizar o sujeito ao órgão de controle social como
militante pela saúde na cidade. Motivado pelo grupo que lhe afeta mas afetado pelo
modo como ocorre a plenária, apresenta um sentimento com potencia devido a
manutenção da força para lutar pela dignidade e por cidadania.
Neste caso, a relação está aquém do racionalismo cartesiano calcado em
valores arcaicos engessados. Está pautado no empoderamento decorrente do que
poderíamos chamar de fortalecimento do sensível, ou seja, a motivação pelo afeto
decorrente das amizades construídas, consolidadas e cultivadas.
É importante ressaltar a amplitude desta relação de amplificação do
sentimento de cidadania, o que o registro sobre C5 revela como representação não
somente “próprio grupo” social, mas da sociedade como um todo no qual está
inserido.
C5 [...] “temos que lutar uns pelos outros, pois é isso que a gente aprende
no CAPS. É isso que os profissionais nos ensinaram. Ontem a gente tava lá
no CAPS, hoje são outras pessoas que estão lá, e quando a gente pode
lutar pela gente e por aqueles que ainda não tem voz nem vez, dá uma
satisfação. A gente sabe que a luta é grande e longa. Não começou aqui
nem vai acabar aqui, mas temos que nos envolver, pois é assim que
podemos mudar pra melhor nossos serviços. A gente paga e a gente
merece atendimento com dignidade e qualidade, com investimento dos
nossos recursos” (Registro gravado em 16/04/2017).
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O empoderamento apreendido no processo de reabilitação, o resgate de
valores e a consciência da cidadania manifestam-se como primordiais para a
manutenção de uma política que foi construída com a participação de muitos atores
ao longo da história recente.
Muitos pensamentos, desconstruções e reconstruções, muitos sofrimentos e
mortes de pessoas que ao longo da história clássica e presentes numa historia ainda
recente, moveram e devem mover pessoas ao empoderamento e ao exercício da
cidadania, para que não se perca aquilo que está posto e vem sendo comprovado
como importante para a sociedade, ou seja, o modo psicossocial e suas implicações
para a sociedade.
Este modo sensível e aberto a avaliações, diz respeito à aproximação entre
pessoas com a finalidade de fortalecer os coletivos, seja por meio de organizações
formais como Conselho Municipal de Saúde, associações, grupos musicais, oficinas,
reuniões, ou mesmo na informalidade por meio de encontros entre pessoas por
afinidades e afetos, amizades ou pelo prazer da partilha.
Quanto ao cuidado, remetemo-nos a Lancetti (2010, p. 96) quando diz que “o
cuidado é um motor, mas precisa se agenciar com outros componentes da produção
de subjetividade, com arte, trabalho, produção de direitos para produzir, no sentido
pleno, novos territórios”.
Entende-se que o cuidado reside em todos os espaços promovidos pelo
sujeito relacional, no exercício das suas relações cotidianas, seja como ator social
representativo do seu próprio USP ou como cuidador in loco, no seu próprio USP.
Neste sentido, Kleinman (1978) já apontava para uma noção de cuidado
como parte da própria cultura que relaciona a saúde e o adoecimento no cotidiano.
Por uma perspectiva antropológica, as relações de troca são primordiais para
que o sujeito possa crescer e mudar sua concepção de mundo e do outro, do
mesmo modo que desconstruir seus preconceitos e construir conceitos acerca da
diversidade e da vida, os quais compreendam a singularidade do sujeito humano
com suas particularidades.
Estas ações manifestam um marco histórico por meio das subjetividades
expressadas com liberdade e que registrada, historiada, eterniza vozes de atores
que outrora não teriam “voz nem vez” conforme nos relata C5.
Na história do manicômio, observa-se sofrimento e enclausuramento dos
corpos e das almas que não vislumbram outra possibilidade se não a morte, a qual
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se dá lentamente, com tempo para que estas almas sofram tudo o quanto seus
corpos físicos aguentarem.
Nas entrelinhas dos discursos de USSs cidadãos que permeiam estes
escritos, há muito mais do que a confirmação das suas superações e das suas
grandes lutas perante a sociedade.
Há uma materialidade que aqui nominamos como troca, a qual opera por
intermédio do objeto significante, transcendendo a aparente simplicidade de um
“tratamento” ou das relações interpessoais que cada vez mais se passam
despercebidas.
A comunicação permeia as relações interpessoais na busca da manutenção
do USP e das trocas, mesmo que isto ocorra por intermédio de uma mensagem ou
telefonema, sempre na busca de revelar a franqueza e sinceridade nas relações.
C1 fez contato via WhatsApp comigo justificando sua ausência que seria
devido a uma divergência ano passado com a colega C2. Colocou-se à
disposição do grupo bem como a sua casa para sediar o próximo ensaio [...]
(Diário de campo 09/01/2017).

Com o uso da comunicação mediada por objeto significante, pode-se
perceber a manifestação de um afeto, com o intuito de informar a razão da ausência
do USS no USP em decorrência também de um afeto por parte de outro USS. Ainda
assim, a afeição pelo coletivo mobiliza C1 a colocar sua casa a disposição do
coletivo.
Na atualidade, as trocas ocorrem tanto na relação presencial quanto
intermediada por objeto significante, no caso, as tecnologias de comunicação como
o celular, as redes sociais, em especial o Facebook e Whatsapp que possibilitam a
comunicação instantânea por grupos ou mensagens privadas.
As aproximações vivenciadas pelo USP são fruto de uma construção ocorrida
ao longo do tempo, a qual se consolidou com a doação dos USSs em questão e sua
disponibilidade para vivenciarem as trocas e manterem suas amizades fortalecidas,
mesmo depois do desligamento do CAPS enquanto usuário.
Com relação a recursos virtuais como as mídias sociais (Facebook e
Whatsapp), diversas pessoas as utilizam com as mesmas finalidades do telefone
convencional, porém, com recursos alternativos como mensagens animadas, envio
de vídeos temáticos e mensagens para reflexão ou mesmo, troca de informações e
noticiários.
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A utilização destes recursos estreita a relação entre as pessoas e fortalece os
vínculos, uma vez que, pela “amizade”, é permitido mandar uma mensagem de boa
noite ou bom dia, perguntar por um familiar ou por alguém conhecido utilizando-se
de qualquer dos meios mencionados.
Para Bastos, Lima e Neiva (2011, p. 4),“o fenômeno da comunicação passa a
ser entendido como um processo dinâmico que pressupõe movimento e trocas
constantes entre sujeitos por meio da interação”, o que só é permitido com o fácil
acesso as redes sociais e aplicativos de comunicação instantânea.
Além do contato entre a rede social local, evidencia-se a comunicação dos
sujeitos por estas mídias com autoridades nacionais e com pessoas de fora do
Brasil, como o exemplo de C5 que estabelece contato com pessoas em Portugal
com certa frequência para diálogo sobre saúde, cultura e temas diversos. C1 utiliza
as mídias para contato também com sua rede local e com pessoas de todo país,
estabelecendo relações de amizade, troca de informações sobre saúde mental e
acessando autoridades para buscar informações.
As mídias servem imediatamente para que o grupo local possa se manter
conectado 24 horas por dia através de grupos virtuais, pelos quais são socializadas
discussões e temas para debate, informações e mensagens otimistas.
C3 telefonou para falar comigo e para avisar ao grupo que não iria ao
ensaio por conta de um passeio com sua mãe [...] como sempre, perguntou
por meus familiares como estavam e pelos presentes no ensaio. Em sua
fala demonstrou muito afeto pelo grupo e disse que no próximo ensaio
deverá estar presente (Diário de campo 09/01/2017).
Durante o final de semana (sábado e domingo), recebi diversos telefonemas
de C3 e de C4. Ambos telefonaram para saber como eu estava e como
passei o dia, perguntando sempre por meus familiares. C4 mostra-se
preocupado com C1 devido ao seu estado de saúde e disse que não haverá
reunião na casa da mesma na segunda feira devido a uma consulta e
exame médico [...] mais tarde, C4 telefonou novamente para informar que
uma das integrantes do grupo musical perdeu sua mãe e disse que ficou
sabendo a pouco desta informação, sendo que já ocorreu o sepultamento.
[...] conversarmos brevemente, disse então a C4 que farei uma visita a ele
na segunda a tarde para conversarmos e tomar um café com ele (Diário de
campo 19/03/2017).

Evidenciam-se nos registros uma cumplicidade por intermédio do teor da
comunicação, que vai da manifestação de comprometimento com o grupo por
intermédio do telefonema informativo, bem como a manifestação de afeto pelo
coletivo.
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No segundo registro, o objeto usado para trocas também é o telefone, sendo
que, o ato de telefonar (nos USPs em estudo), apresenta-se como um modo de
comunicação mais emergencial para assuntos de maior relevância, o qual é usado
com reserva e certa formalidade, porém, quando recebo telefonemas no final de
semana, é justamente para tratar de assuntos muito importantes que dizem respeito
ao USP.
No caso, se trata da morte de um familiar, problemas de saúde de um
membro do USP e saudação aos familiares. Conforme os registros, a comunicação
consiste em troca com o intuito do estreitamento de vinculo e contato oral para
informação, o que também é manifestado como satisfação por poder falar com
amigos pelos quais se tenha consideração.
O estreitamento das relações de amizade por meio dos dispositivos de
comunicação é um ponto que merece destaque como disparador, pois, o telefone
celular, o qual é muito popular no Brasil e atinge todas as camadas sociais, ainda é
um recurso que nem todas as pessoas acessaram.
De acordo com a lei 13.146 de 2015, que institui a inclusão da pessoa com
deficiência e o estatuto da pessoa com deficiência, em seu artigo 66, no que refere à
acessibilidade, assegura que a pessoa com alguma limitação que caracterize
deficiência, possa acessar o telefone celular (BRASIL, 2015). Este recurso ampliará
sua comunicação e as relações interpessoais.
Quando se trata de um sujeito acometido por algum tipo de sofrimento mental
associado ou não a uma deficiência, pelo modo psicossocial vislumbra-se uma
reabilitação plena, de modo que este sujeito possa desfrutar de todos os direitos
humanos existentes bem como, os mecanismos de comunicação como telefonia,
internet, dentre outros.
A lei 10.216 de 2001, no seu artigo 2º em seu parágrafo VI, preconiza ao
sujeito o livre acesso aos meios de comunicação disponíveis (BRASIL, 2001). Em se
tratando de pessoas que possuem alguma dificuldade para o manuseio das
tecnologias de comunicação, deve haver incentivo para a consequente apropriação
de tais, o que pode ser entendido também como parte da reabilitação.
No caso de C4, pode representar esta parcela de pessoas que similarmente
transitam pelos coletivos de convívio e ainda não utilizam esta ferramenta de
comunicação por medo, por falta de estimulo ou por acreditarem ser incapaz.
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Acompanhei o momento em que C4 adquiriu seu aparelho celular, alegando
que não sabia usar. Encorajado por diversas pessoas dos grupos, C4 aprendeu
rapidamente a manusear as funções básicas como atender chamadas de voz e
telefonar para seus principais contatos memorizados na agenda. Com isto, C4
passou a comunicar-se frequentemente com os colegas de grupo, telefonando para
saber notícias ou passar algum informe.
Deste modo, fala com orgulho sobre o amigo do grupo que adquiriu um
telefone celular, que assim como ele, tinha dificuldade para manusear, mas
atualmente utiliza com tranquilidade o telefone celular nas suas funções básicas.
C4 é um dos motivadores para que outras pessoas possam usar o telefone
celular para comunicação. Fala palavras de estímulo como “se eu aprendi a
usar “esse cebolinha”, porque tu não vais aprender? É só querer”. Falando
sobre outro amigo que aprendeu a usar o telefone assim como ele, incentiva
seu amigo que está sentado ao lado [...] “eu também não sabia, mas meus
amigos me ensinaram e hoje eu incomodo os amigos! [risos] telefono pra
minha namorada e pros amigos, pro meu professor pra saber como tá o
meu irmão”. “É fácil, tu aprende rápido!” (Diário de campo 06/02/2017).

Com base em sua experiência comunicativa com o telefone celular, incentiva
seu amigo a também utilizar para que possa se comunicar com o grupo e com quem
quiser. Sua referência ao termo incomodar está diretamente ligada à relação e a
abertura que possui com as pessoas para quem telefona, modo este percebido
como norma ou ética para manuseio deste objeto significativo.
Quanto maior o vínculo, maior a liberdade para realizar um telefonema a
qualquer hora ou enviar uma mensagem, também independentemente do horário,
porém, devendo se houver uma razão especial.
Spinoza (2011), quando coloca em questão o universo dos afetos e sua
harmonia com a natureza, apresentando a relação dos corpos que afetam e que são
afetados, de maneira que tais mecanismos de comunicação constituem-se como
instrumentos que permitem a ligação entre os corpos.
Pela perspectiva da dádiva, os meios de comunicação (objeto significante),
são elos pelos quais os sujeitos podem transmitir mensagens com significados
comuns no cotidiano relacional dos grupos nos quais participam.
Existem simbologias presentes nos conteúdos partilhados nos diálogos que
se distinguem de acordo com seu teor, o que revela maior ou menor intimidade nas
relações. Como exemplo identificado durante o campo, conteúdos relacionados com
a sexualidade, “piadas cabeludas” ou certas “perguntas indiscretas” estão presentes
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em relações de maior intimidade entre as pessoas, os quais apenas são partilhados
com pessoas de grande confiança.
Rezende e Coelho (2010) se referem à amizade como uma relação afetiva
que

permite

escolhas

individuais,

ocorrendo

dentro

de

um

universo

de

possibilidades, permeada por significados, valores e normas.
Nesta relação de confiança, é como se estivesse rompido um véu que separa
a formalidade da informalidade e permissividade, o que não se dá a revelia, mas se
constrói com fundo emocional solidificado. Dizer isto é dizer que há uma moeda de
troca que possui um valor alto e somente com ela se pode acessar este âmbito mais
profundo da relação: o da confiança incondicional.
Esta confiança está acima daquela apresentada no contexto relacional
comum, como em relações especificas de afinidade, restritas a poucas pessoas para
tratar de certos assuntos com a certeza de que os mesmos ficarão apenas entre
quem os discutiu. Isto revela uma ética que preza pelo respeito e manutenção de
segredos e de intimidades como importantes saberes ou informações valiosas.
Estas informações são compartilhadas como o intuito de preservar a relação e
auxiliar as pessoas, como no aspecto da sexualidade que se trata de um tabu. Este
tema entra em pauta para discussão quando se pensa nas restrições da prática
sexual por parte de pessoas que possuam algum transtorno e deficiência de ordem
mental.
Neste sentido, a discussão ou troca de informações por membros dos grupos,
busca estimular com responsabilidade esta prática, como ocorre na sociedade de
um modo geral, considerando sua relação direta com a vida no planeta e com a
saúde humana.
Devido à representação e/ou tabu em relação ao sexo para muitas famílias,
pela tradição ou por valores que fazem parte da vida de algumas pessoas
relacionadas aos grupos, estes assuntos ficam restritos a reuniões com subgrupos,
somente quando estão presentes pessoas de maior vinculo e confiança que
apresentam abertura para falar sobre o tema.
Sabe-se que historicamente, a sexualidade é vista por distintos aspectos
como que a tornaram o tabu que ainda nos dias atuais circundam o tema. Por um
olhar moralista que se utiliza da biologia, o sexo serve para fins reprodutivos. Pelo
aspecto religioso, do mesmo modo moralista, há uma concepção convergente sobre
sexualidade.
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Por outro lado, antagonicamente, mas coexistente ao moralismo, sabemos
que a sexualidade sempre fez parte do universo masculino machista, ao qual,
relações com profissionais do sexo sempre existiram com certa aceitação social com
a justificativa machista e insipiente pelo fato do “homem ser homem”, ao passo que
a mulher “prostituta” não possuía valor social. O mesmo ocorre com a
homossexualidade ao longo da história.
Estes fatos, aliados ao preconceito tangente nas diferenças, sustentam o tabu
em torno do assunto e ainda reprimem a pratica entre pessoas com algum tipo de
transtorno mental.
Encontram-se discussões sobre o tema no campo teórico, as quais, ainda no
campo prático são bastante restritas. Vimos em Foucault (1999) e Paiva (2008) uma
historicidade que mostra-nos a cisão entre sexualidade e reprodução humana
somente nos anos 1960, quando as ciências começam a discutir sobre sua
importância para outros aspectos da vida humana como psicológico, social e
relacional.
A tentativa de dissociar sexualidade de reprodução humana, ainda na
atualidade, sofre resistências por conta da imbricação direta desta prática com a
reprodução natural (LOYOLA, 1992), muito embora, tenha-se conhecimento das
implicações da sexualidade em aspectos da existência humana como o emocional e
o social.
Quando se refere à saúde, diversas são as preocupações em escala
internacional, uma vez que estão implicados aspectos clínicos como infecções por
doenças sexualmente transmissíveis (DST) e decorrência econômica, uma vez que
o tratamento é altamente oneroso.
Portanto, o fortalecimento da resistência em relação aos familiares quanto à
prática sexual se sustenta também nestes aspectos, além do que diz respeito ao
preconceito, muitas vezes pautado em cuidado.
Esta discussão tangencia o âmbito dos relacionamentos amorosos, o que
incide diretamente na possibilidade das pessoas com sofrimento mental viverem
uma vida conjugal.
C1 que se considera um “cupido”, na oportunidade em que participarmos da
festa de casamento de um casal de amigos, ex usuários dos CAPS que se
conheceram em um grupo da saúde mental, comenta este enlace como uma
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conquista para o casal e para a reforma psiquiátrica, servindo como referência para
outras pessoas.
Lembro que lá no grupo eu observei que “B” olhava para “A”, mas ela
estava namorando com “C”. Quando ela terminou o namoro, eu falei para
“A”: “eu vi que tem um rapaz te olhando. “A” perguntou quem era e eu
perguntei se ela tava a fim de conversar com ele se eu dissesse quem era.
Ela disse que sim. Então eu falei! [...] daí o pessoal começou a botar pilha
no casal e deu nesse belo casamento”. “Sou ou não sou um bom cupido?”
[...] “que bom que isso aconteceu. Vai ser bom para os dois, pois a idade vai
avançando e a mãe dela não vai viver pra sempre, nem ele vai ter que ficar
a mercê dos cuidados da família. Assim, eles podem ter uma vida de casal,
um cuidar do outro e viverem a vida de fato”. C1 comenta a importância das
pessoas com transtorno mental poderem viver sua sexualidade e terem a
oportunidade de construírem uma família (Diário de campo 27/10/2016).

No campo da reabilitação psicossocial, uma das questões complexas e
controversas diz respeito ao relacionamento conjugal entre pessoas com deficiência
e/ou transtorno mental, principalmente por parte das famílias.
O zelo e o cuidado com “pessoas especiais” por parte da família são
normalmente atravessados por dificuldades, por ocorrerem manifestações distintas
do “comum” e necessidades de cuidados específicos e/ou diferenciados da maioria
das pessoas.
Muitas vezes, pelo excesso de zelo ou “superproteção” da pessoa com
transtorno, cria-se uma barreira em seu entorno que sua autonomia fica
comprometida, sendo ignorado o curso natural da vida e a viabilização de que esta
pessoa possa constituir família e ter uma vida como os ditos “normais” vivem.
C1 manifesta sua preocupação com a vida e direitos de pessoas com algum
sofrimento mental, de modo que todos devem ter o direito de viver uma vida em
plenitude, incluindo sexualidade e o direito de constituir família.
Em uma reunião do USP, do qual C1 e C2 fazem parte, também participam
diversas pessoas que passaram pelo CAPS e tiveram alta, bem como alguns
familiares. Considerando a cumplicidade entre os membros, existe um diálogo
“quase livre” sobre qualquer tema, não fosse por restrição de algumas pessoas.
Ao final da reunião, quando ficaram apenas quatro pessoas (incluindo-me),
seguem diversos assuntos, quando surge o tema sexualidade, como podemos
observar no relato a seguir:
C2 [...] “É uma pena que ela não pode ter uma vida normal, a família é muito
conservadora e não aceita que ela tenha um namorado como os irmãos
dela” [...] “eu acho que se ela pudesse ter uma relação normal com um
namorado, ela até iria melhorar” [...] “é, eu entendo a família, pois se eu
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tivesse um familiar com problema eu iria cuidar muito também, e não sei se
eu iria conseguir lidar assim com tanta liberdade, pois a gente que é mãe se
preocupa com os filhos” (Registro gravado em 06/02/2017).

Ao mesmo tempo em que C2 pensa sobre a vida de uma pessoa com algum
sofrimento mental, como a maioria das pessoas, também manifesta preocupação
com olhar voltado para a família que cuida do seu ente, a partir do aspecto do
cuidado e do afeto atrelado ao sentimento de mãe.
Do mesmo modo, o fragmento a seguir apresenta uma discussão reflexiva
sobre a temática da sexualidade que envolve a expectativa de uma experiência
sexual vivenciada por um casal de participantes de um USP, considerando a
importância de haver espaços para debate sobre o tema. Surge em diálogo, uma
proposta para discussão com certo caráter cientifico ou teórico-prático, como
podemos observar:
[...] ao final do grupo, após muitos risos, conversamos descontraidamente
sobre um tema ainda tabu para muitas pessoas, em especial, para aquelas
com algum tipo de transtorno mental que é a prática sexual. Cogitou-se um
seminário sobre o tema promovido pelos atores protagonistas da
AUMSSPE, uma vez que se trata de um tema natural para a humanidade.
Menciona-se o caso de um casal de amigos que deveria ter a oportunidade
de viver a experiência sexual já que são adultos e namoram, mas devido ao
conservadorismo das famílias e principalmente ao peso deste assunto para
muitas pessoas – dificuldade para tratar com seus [do]entes – torna-se algo
que deve ser velado e mantido em segredo entre os “normais”, como que se
não deva falar devido à impossibilidade de uma pessoa com transtorno
gerenciar na prática (Diário de campo 30/01/2017).

Distintos elementos estão presentes neste registro, de modo que a seriedade
no diálogo apresenta preocupação com o coletivo e com uma espécie de
capacitação, buscando a promoção do amadurecimento das pessoas ao lidarem
com a sexualidade.
Uma das grandes metas da AUSSMPE é qualificar a sociedade para que haja
uma ruptura com o que chamamos de preconceito. O preconceito que gera a
discriminação pela falta de compreensão das diferenças e dos diferentes, está
presente em distintos âmbitos da sociedade e do pensamento humano, permeando
as relações interpessoais e cerceando a liberdade.
Pequenas ações podem transformar uma sociedade rígida, na qual os
preconceitos se mantém engessados e o valor humano reside nas aparências, em
um universo relacional pautado no respeito e na valorização da vida em sua
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diversidade. Ações estas que se iniciam nos pequenos USPs e podem emanar para
o universo relacional pelo exemplo que constituem.
Quando não há o autogerenciamento da vida e da própria cidadania, está
consequentemente vetada a oportunidade de vida em plenitude. Uma vez ocorrido
tal cerceamento, a sexualidade e a relação a dois estão vetados, de modo que se
torna intrínseca a submissão do sujeito ao seu/sua cuidador(a), o que, pela dádiva,
há uma submissão também do cuidador(a) a(o) cuidado(a).
Portanto, ocorre uma série de limitações e cerceamentos de ambas as partes,
de modo que os desgastes afetivos e o adoecimento pode se manifestar no núcleo
familiar. As transformações devem ocorrer no cotidiano de cada USS quando
reconstroem seus USPs a partir da vida ressignificada, bem como contemplar todos
os membros da sua família.
A referência prática presente no registro a seguir apresenta um disparador
para pensar sexualidade entre pessoas com algum tipo de transtorno, bem como o
gerenciamento desta prática.
Percebo maior intimidade entre C3 e seu namorado C4 depois que ambos
tiveram uma relação sexual, o que fora “viabilizado” por alguns amigos,
embora com certa apreensão devido à responsabilidade. Após este
“acontecimento”, o qual vinha sendo arquitetado há uns seis meses, C4 está
mais próximo de C3 e percebe-se que vem lidando com muita naturalidade
e discrição perante os colegas, muito embora seus olhares para mim e para
alguns colegas mais aproximados, parece querer agradecer por
proporcionarmos esta oportunidade para sua vida. Ambos saem mais cedo
do ensaio, logo após o lanche, de mãos dadas e manifestando muita
satisfação (Diário de campo 06/03/2017).
[...] ao final do grupo, quando falávamos sobre diversos assuntos, foi
mencionado no nome de C3, quando percebi que C4 estava querendo me
contar algo. Então, nos afastamos discretamente do grupo, quando me falou
que deu tudo certo no dia combinado. Perguntei então se havia gostado, ele
disse que sim e que ela também gostou muito. Disse que pretende repetir
em outros momentos, mas isso não é uma coisa que pode contar pra todo
mundo. “Eu fico quietinho e não espalho isso! Só conto pro senhor e isso
fica entre eu e ela” (Diário de campo 13/04/2017).

Aspectos como a discrição por parte de C4 e as manifestações de afeto do
casal após sua primeira relação sexual, quebram completamente o pré-conceito do
senso comum que aponta esta prática como não viável devido à imaturidade destas
pessoas.
De acordo com os registros, como resultado prático no campo afetivo
observa-se realização pessoal, superação de expectativas e amadurecimento por
parte do casal, ao passo que, para o coletivo, apresenta-se um quadro de
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fortalecimento do afeto e da cumplicidade entre o grupo, já que alguns dos seus
participantes colaboraram para que tudo acontecesse.
Por parte dos familiares, há preocupação com a dificuldade de administração
desta vivência por parte de C3 e C4, o que na prática contradiz as expectativas e
prospecções pautadas no preconceito.
De acordo com Maia (2006), há uma preocupação ou zelo em relação a
pessoa com alguma deficiência mental por conta do seu entendimento sobre
sexualidade, de modo que esta compreensão restringe-se ao aspecto físico,
convergindo com as preocupações dos familiares, com os preconceitos e com a
moral.
Detonini (2016), em sua pesquisa, aponta diversas categorias relacionadas à
sexualidade, de modo que fica evidente a importância do sexo quando se busca
tratar

com

equidade

todas

as

pessoas,

independentemente

das

suas

especificidades, bem como as muitas dificuldades das pessoas tratarem desta
questão por preconceito por parte de familiares e de profissionais da saúde.
Para Sodelli (2010; 2013), a sexualidade está diretamente relacionada à
expressão do afeto que contribui diretamente com o bem estar envolvendo aspectos
biológicos, manifestados e sentidos pela Unidade Física e aspectos psíquicos,
vivenciados pelos mecanismos cognitivos, sensoriais e comunicativos da unidade
sensível.
Considerando tais aspectos, Souza (1999a) entende a sexualidade como
natural e importante no desenvolvimento humano, presente em todas as fases da
vida, manifestando-se de acordo com as particularidades e singulares de cada
sujeito.
O modo como se lida com manifestação e prática da sexualidade por parte
dos sujeitos se expressa de forma ampla e complexa, tangenciando o campo das
relações interpessoais presentes no âmbito do USP.
Considerando que houve uma “arquitetura” para promover o encontro do
casal C3 e C4, diversos diálogos, trocas afetivas e sociais permearam reuniões em
que os sujeitos de maior confiança planejaram tudo. Tal acontecimento teve um
desfecho importante não só para os sujeitos que vivenciaram o ato em si, mas para
um coletivo que com seriedade discutiu sobre o assunto, e com maturidade, defende
a sexualidade na vida humana enquanto direito, assim como defende todos os
direitos humanos, independente de qualquer condição.
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Esta afirmação segue ao encontro da manifestação de C5 em uma conversa
com amigos na reunião com o grupo musical:
[...] “não posso admitir diferença! Não tem que haver diferença. O
tratamento e os direitos tem que ser iguais para todos. Todo mundo paga
imposto e não é pouco, então isso tem que ser repassado para o povo. O
povo paga e tem direito. Não é porque é rico ou pobre, branco ou preto, não
interessa cor, não interessa nada. Todo mundo tem que ter seus direitos
iguais” [...]. “Eu não aceito ver esse desmando que tá o Brasil, essa
roubalheira, e o povo pagando o pato todo o dia e sendo sugado,
esmagado. Todo mundo tem direito. Todas as pessoas têm direitos e não
importa se tem deficiência ou não, se está doente ou não, todo mundo tem
que ser feliz!” (Registro gravado em 08/05/2017).

Com uma fala forte e emocionada, C5 demonstra convicção naquilo que
verbaliza, manifestando o mesmo discurso na rádio e nos diversos espaços em que
busca conscientizar as pessoas quanto aos seus direitos.
Na trama textual em construção, pode-se observar a presença das trocas em
distintos aspectos das relações interpessoais, de modo que viabilizam diálogos e
discussões que decorrem em múltiplas construções. Estas se configuram como
embasamento ou ressignificação para as vidas das pessoas.
Ao sediar o encontro do grupo em seu apartamento, C2 manifesta sua alegria
de ter seus amigos de volta a sua casa depois de um período de reformas, durante o
qual não pode receber as pessoas para as reuniões por conta da “bagunça”, mas
com tudo em ordem, fala da satisfação em poder participar de modo mais amplo do
processo de trocas:
[...] “já estava com uma saudade de receber meus amigos em casa. Depois
de tanto tempo, agora estou muito feliz, pois já está tudo no lugar, ainda
meio “bagunçado”, mas já dá pra receber vocês” [risos]. “Estou muito
preocupada com C1, com o estado de saúde dela, mas Deus sabe o que
faz, e ela há de se recuperar em breve para estar com a gente em seguida”
(Registro gravado em 08/05/2017).

Neste relato, pode-se observar o valor das trocas para C2 e a importância de
receber seus amigos na sua casa, o que lhe proporciona alegrias e, ao mesmo
tempo, ela proporciona ao grupo um local para que o encontro aconteça.
Há uma preocupação com a ausência de C1 ao encontro por conta do seu
estado de saúde, o que fora conversado por outros membros do USP do qual o
sujeito faz parte, mas estava ausente.
O mesmo acontece com C4 que informa ao grupo sobre a ausência de sua
namorada na reunião, o que justifica com o fato dela estar cuidando da mãe que
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está doente, mas a mesma teria pedido para que o grupo a espere no próximo
encontro.
Considerando o tempo em que o grupo ficou afastado por conta de feriados
ou da impossibilidade de alguns sujeitos se reunirem, C4 manifesta sua saudade
dos amigos por meio de gestos e falas:
C4 [...] “gostaria de oferecer uma música para a filha de C2 que é também
minha amiga e está aqui hoje com a gente” [risos] “e também meu pai C5 e
para o professor “X”. Eu já tava com saudade!” [...] “e o meu amor não veio
hoje porque ficou cuidando da mãezinha dela, e tá certo ela, tem que cuidar
enquanto tem a mãezinha dela!” (Registro gravado em 08/05/2017).

Neste registro está evidente o carinho de C4 e, de certo modo, sua
concepção de amizade em que há uma relação com membros de uma “grande
família”, como o mesmo se refere ao tratar das suas relações de amizade.
Este modo de operacionalizar as relações sociais por intermédio das trocas é
de grande potência no convívio entre os sujeitos envolvidos com os grupos de
convivência ou USPs.
De acordo com Mauss (2003), esse modo de expressão de relação e
expressão de sentimentos, ao mesmo tempo em que constrói uma atmosfera
agradável para o convívio, possui função para aquele que manifesta tais
sentimentos que, quando o faz, expressa para si mesmo.
Estas manifestações servem, portanto, para reafirmar ao próprio USS sua
amizade e a valorização do outro, o que seria um mecanismo para seu próprio bem
estar. Porém, este aspecto não será aqui explorado, mas possui relevância para
estudos posteriores.
Os sentimentos originam-se nas relações e no modo como são permitidas as
manifestações de sentimentos nos espaços de convivência, uma vez que as
formalidades são secundárias neste âmbito e a fluidez das falas e das emoções é o
que de fato prevalece.
Esta ideia está presente no registro do pesquisador sobre suas interações
com diversas pessoas numa viajem, dentre estas, os sujeitos deste estudo.
Me senti livre para rir, chorar e falar ou agir de maneira que me sentisse
feliz, assim como todos que lá estavam (no ônibus, no teatro, no
restaurante, na rua, nas lojas do Uruguai) sendo eu sem o cerceamento do
profissionalismo ou de “éticas” preconizados pela formalidade das equipes
em que trabalho. As falas “pueris”, as piadas e risos, a permissão para
brincar com as pessoas e das pessoas brincarem comigo, como pessoa e
não como profissional, na minha leitura e também com o suporte de autores
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brasileiros e europeus (como Basaglia, Amarante, Melman, Foucault,
Kantorski), consiste em uma possibilidade de ser humano e cuidar do ser
humano das pessoas por meio de trocas [dádiva] (MAUSS, 2003), de um
modo desprovido das amarras do personagem que, embora necessário
para a sociedade e para a formalidade de serviços, muitas vezes promove
outros personagens por parte das pessoas que usam tais serviços,
impedindo que elas se manifestem verdadeiramente como são, tanto em
fragilidades como em potencialidades (Diário de campo 07/10/2016).

Quando existe a confiança e a sensação de segurança na relação, os
sentimentos manifestam-se com maior visibilidade e a permissão para o diálogo
indiscriminado é concedida mutuamente pelos sujeitos envolvidos. Uma vez que isto
ocorre – como no caso relatado acima – pode-se perceber um estreitamento e
cumplicidade na relação interpessoal, de modo que passa a existir confiança e
afeição entre os sujeitos que buscam mutuamente o bem estar e a efetiva
reabilitação.
Tais sentimentos vão além da relação estabelecida na instituição, mas
transitam pela casa, pelo bairro e contagia as pessoas que convivem com aquele
sujeito que faz parte do processo de crescimento e reabilitação psicossocial pelo
convívio e relações interpessoais e pelos afetos oriundos de tais relações.
Neste sentido, Godbout (1999) concebe a dádiva como uma relação pela qual
a liberdade deve ser preservada, fomentando os vínculos e a reciprocidade num
contraponto a ideia de dádiva como obrigação.
Esta expansão permite ao sujeito ampliar suas relações e criar novos vínculos
e novos afetos, desenCAPSulando-o (WETZEL, 2005) do seu invólucro e
mostrando-lhe o mundo ao seu redor; mundo este que é permeado por
subjetividades, pessoas, coisas e belezas que dão significado a vida.
Abarcando tais possibilidades, pode-se dizer que o modo psicossocial
constitui-se num jeito de viver e em práticas cotidianas, no qual estar aberto às
relações e as trocas é uma diretriz. No âmbito do cuidado em saúde mental, estas
possibilidades devem instrumentalizar o sujeito para que efetivamente passe a viver
a vida na vida, e que sua vida esteja sociável num mundo de sociabilidade.
Estes aspectos evidenciam-se nos registros que apresentam tais aspectos do
cotidiano de USSs.
[...] Foram 14 anos de CAPS! E eu não queria sair! (risos) eu adoro o CAPS,
o que é que eu vou fazer! Eu me senti insegura para sair, mas aí eu notei
que foram me levando em banho Maria e eu até esqueci que ia ter alta,
sabe? Aí eu ficava bem quietinha, mas me deram alta! (risos) mas agora eu
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estou vivendo normalmente, levando a minha vida e colocando em prática
tudo que aprendi (Entrevista com C2).
[...] Foram uns dez anos, quase dez anos de CAPS. Hoje eu devo muita
coisa ao CAPS, ao pessoal do CAPS aí, a equipe que me acolheu né. Eu
devo muito ao CAPS, e pelo tratamento né. Depois da alta, minha vida está
bem, muito bem mesmo. A vista que eu já tive, muito bem mesmo. Eu tenho
minha família, cuido da minha mãe, dou muita atenção à mãe [...] Sempre
na volta. Tenho minha família, tenho meu namorado. Adoro, amo meu
namorado! Sei que eu divido meu tempo com a minha família, com meu
namorado, com o grupo e com as atividades da associação, mas
futuramente eu tenho que entrar, conhecer a família dele. Eu conheço só de
longe né? (Entrevista com C3).

O USS C2 fala do seu apego ao CAPS enquanto esteve em tratamento por
mais de uma década, o que se deve a uma relação intensa de cumplicidade movida
pelo tempo.
O mesmo se observa em C3 que acrescenta o quanto o CAPS foi significativo
na sua vida no momento de fragilidade, mas atualmente, sente-se bem e segue o
curso de sua vida.
No que diz respeito às relações de C3, exceto com sua família, refere-se ao
que fora construído a partir da sua passagem pelo CAPS, ou seja, o namorado, o
grupo (grupo musical do qual participa até o momento) e a associação (AUSSMPE),
são fruto das trocas e construções que ocorreram através do modo psicossocial.
Além da ressignificação da vida a partir das trocas e construções viabilizadas
pelo convívio/cuidado vivenciado no CAPS, evidencia-se um aprendizado que
transcende os limites espaciais desta instituição, ou seja, o aspecto subjetivo que
permeia a reabilitação, o que se apresenta no registro seguinte:
O CAPS para mim foi uma escola muito importante, muito mais que o
aprendizado que eu tive nas escolas ou por onde passei. Foi muito bom,
bom de mais. Bom mesmo! Não sei se eu estou fazendo entender assim
que, que realmente é (pausa) essa nova maneira de tratar as pessoas, né?
Mudou completamente, e essa luta cotidiana aí, que a gente tem, a gente
fica muito aborrecido de ver quanto tem gente que (pausa) até pela própria
cobiça, né? Pela vontade de mudar e saber que a gente “tá” na frente e “tá”
mudando. Como eu digo, é uma pedra, nós somos uma pedra no sapato de
muita gente, muita gente não quer isso aí, muita gente não quer de jeito
nenhum essa pedrinha, tinha que expulsar ela, mas nós somos uma pedra,
eles botam fora, mas acham outra. Não adianta, e a gente não desiste. A
gente aprendeu assim, aprendeu que é esse o caminho, é o caminho da
vida, é correr atrás, é procurar, é buscar, é se dedicar se atirar de corpo e
alma, da à cara a tapa porque não é fácil (Entrevista com C5).

Esta fala revela uma série de significações referentes ao empoderamento do
sujeito a partir do cuidado. A primeira está no seu aprendizado sobre como tratar as
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pessoas, o que está pautado na alteridade e como consequência, resulta nos laços
de amizade.
Quando C5 fala de “aborrecimento”, está se referindo ao descrédito que
percebe por parte dos agentes políticos ou autoridades que não valorizam a atenção
em saúde mental como deveria ser valorizada, por outro lado, refere-se ao próprio
empoderamento, bem como de outros USSs em relação aos próprios direitos de
cidadão.
A “pedrinha no sapato” diz respeito a participação como fiscal das ações
públicas no campo psicossocial, o que se fortalece com a união dos USSs formando
USPs resistentes e potentes para contrapor todo descrédito ao qual historicamente,
pessoas com algum transtorno mental foram vítimas.
Observando a evolução do sujeito oriunda do aprendizado à partir do
tratamento, que resulta no envolvimento em defesa do modelo de cuidado, pode-se
concluir que efetivamente foram atingidos os propósitos da reabilitação psicossocial.
Cabe retomar novamente o conceito de reabilitação psicossocial, compondo
sua corporeidade com a materialidade oriunda do campo, no qual emergiram
diversos significados que carregam as vivências dos sujeitos à partir do sofrimento,
das dores, das trocas, do cuidado e da ressignificação de suas vidas a partir de um
mecanismo complexo que trata das subjetividades respeitando as singularidades.
Neste sentido, autores como Saraceno (1996; 2001) e Lussi, Pereira e Pereira
Junior (2006), concebem reabilitação como um processo amplo e complexo de fato,
que viabiliza ao sujeito transformar sua vida, potencializando seus saberes e
diminuindo suas desabilitações ou danos decorrentes do sofrimento mental.
De acordo com Pitta (1996), a reabilitação psicossocial também está
relacionada com a construção de autonomia e com a participação do sujeito na
sociedade.
Portanto, tomadas de decisões ou pequenas ações cotidianas, mesmo que
manifestadas apenas no USP em que o sujeito participa, consistem numa
potencialidade implícita na reabilitação, implicando na conquista do respeito por
outros USSs.
Tal ocorrência está registrada em relatos de ações e manifestações de
diferentes modos, como nos fragmentos a seguir:
[...] C2 sede seu apartamento para acolher o grupo, recebendo pessoa a
pessoa na porta com forte abraço e sorriso no rosto. Mostra-se muito
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contente com a presença dos colegas na sua casa e com a oportunidade de
cantar. Conversa com todos e tenta agradar a cada um oferecendo água,
cadeira para sentar e dizendo: “fiquem a vontade”. Após o ensaio, convidou
a todos para um delicioso café passado na hora que foi preparado
cuidadosamente por sua secretária, com cuca, bolo de laranja e biscoitos
33
com “chimia” . Todos a volta da sua mesa, durante o café, conversam
sobre diversos assuntos com um clima de tranquilidade e harmonia [...]
(Diário de campo 15/08/2016).
[...] C4 redigiu uma carta em nome da colega C1 para enviar a um programa
de televisão com o objetivo de tentar arrecadar uma condução para
transporte do grupo. Disse que escreveu a carta no nome da colega porque
ela sempre falou do seu sonho em relação a ajudar as pessoas e ver a
felicidade dos seus amigos, afinal, “ela não pensa só nela, mas quando fala
sobre um sonho é sempre para ajudar os outros”. “Foi isso que me motivou
a buscar realizar um sonho dela e também meu para o grupo” (Diário de
campo 03/04/2017).

Observam-se elementos que se ancoram no modo psicossocial, evidenciando
a presença do cuidado nas manifestações por intermédio de objetos significativos,
explorando seus três aspectos: gesto significante (GS), matéria significante (MS)
ou ação significante (AS).
Podemos conceber como gesto significante o modo como C2 acolhe o grupo
do qual participa, manifestando sorrisos e abraçando os colegas, ou seja, o gesto
está na manifestação física da subjetividade ou da intenção.
Como ação significante, identifica-se, por exemplo, a cedência do
apartamento para que aconteça a reunião do grupo ou o preparo dos alimentos paro
lanche por parte de C2, ou a escrita da carta por C4, movido pela consideração ao
desejo da amiga.
A matéria é propriamente o objeto físico palpável, no caso o alimento servido
ao grupo por C2, ou a carta, resultado da motivação de C4 ao escrevê-la.
Em se tratando de saúde mental, pode-se dizer que este cuidado é
efetivamente fruto do modo psicossocial de cuidar e nos USPs, se trata da mais
verdadeira manifestação de amizade e cultivo da mesma.
Este jeito de viver as trocas e os afetos produz significados que passam a
fazer parte da vida da pessoa, com uma força que ressignifica a vida atribuindo-lhe
mais sentido e valor.
Assim, a amizade está diretamente relacionada às trocas e aos afetos, os
quais se tratam de mecanismos para seu cultivo, uma vez que se trocam gestos,
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Doce de frutas de diversos sabores, cujo nome deriva de Schmier, do alemão. Possui consistência
pastosa semelhante à geleia, usado para acompanhar pães. É um doce comum na cidade de Pelotas
devido à colonização alemã na cidade e região.
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matéria, ações e se retribui com afeto, com carinho, com música, dentre tantos
elementos quanto estiverem disponíveis. O cuidado no convívio do USP é
manifestado como preocupação com o bem estar dos amigos e pela solidariedade.
C2 sedia reunião e ensaio do grupo na sua casa, o que já vem fazendo a
cerca de dois meses com muita simpatia e acolhida a todos os colegas.
Fala da importância desta atividade para sua vida, uma vez que, quando
não teve na semana anterior sentiu vazio e falta dos amigos. “O grupo é de
extrema importância para minha vida”. (Diário de campo 15/08/2016).
Quando viu minha bolsa que está rasgando o zíper, falou aos presentes no
grupo: “temos que fazer uma vaquinha para dar uma pasta nova pro Izamir,
a dele tá rasgando”. No tempo que acompanho C4, suas manifestações de
afeto pelas pessoas é sempre similar, preocupando-se com todos e
querendo ajudar a todos, sem dar importância ao valor do dinheiro, mas
sim, a alegria que vai proporcionar aos amigos - embora não tenha
conhecimento de números e valor monetário do dinheiro, mas conhece o
valor afetivo que as coisas lhe causam e observa a reação das pessoas
diante deste valor (Diário de campo 12/09/2016).

As atividades coletivas e o relacionamento com os amigos e colegas de grupo
são importantes, pois C2 passa a maior parte do tempo em casa sem ter ocupação
com atividades externas ou convívio com coletivos. Neste sentido, por intermédio da
acolhida ao grupo, C2 efetua trocas no âmbito afetivo que lhe proporcionam
satisfação pessoal, sendo este um ato terapêutico. Ao mesmo tempo, nesta
acolhida, reside uma confiança no coletivo do qual faz parte, o que lhe move a
participar doando seu espaço particular, o que, como discutido anteriormente,
remete similarmente ao jeito que C1 participa do coletivo.
O modo como os USSs administram sua vida e o próprio USP do qual
participam intensamente, transcende o conceito de reabilitação proposto por Pitta
(1996), em que reabilitar está relacionado a restaurar as funções comunitárias e a
autonomia do sujeito.
Estas conquistas foram ultrapassadas pelos sujeitos, de modo que houve a
construção de distintos USPs mantidos pelos próprios USSs, os quais se fortalecem
enquanto coletivo, mostrando resistência perante a sociedade e gerenciando as
relações com vistas a manter suas relações e trocas pautadas na amizade.
Em consequência do processo de trocas, há um fortalecimento coletivo e o
empoderamento dos sujeitos numa relação de alteridade, comprometendo-se com
lutas por dignidade no acesso aos direitos, por equilíbrio emocional individual e
coletivo e manutenção das conquistas como ação significativa, o que representa
protagonismo e cidadania.
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Ao longo do percurso deste capítulo, é possível perceber que as relações
interpessoais manifestadas pelos sujeitos, possuem origem no cuidado psicossocial,
quando foi viabilizado através do CAPS, conhecer pessoas e conviver de modo
saudável. Assim, os laços de amizade e afeto permaneceram fortes fora do serviço,
manifestando-se no cotidiano dos sujeitos por intermédio da manutenção de
atividades coletivas que foram fomentadas durante a reabilitação psicossocial.
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6 Instituições, curatelas e outros atravessamentos nas relações e nas trocas
As grades do condomínio são pra trazer proteção
Mas também trazem a dúvida se é você quem está nessa prisão
Me abrace me dê um beijo, faça um filho comigo
Mas não me deixe sentar na poltrona num dia de domingo
(trecho da música “Minha alma” – O Rappa)

Etimologicamente a palavra instituição está relacionada ao ato ou efeito de
instituir, com regulamentação ou normatização por lei, seja estado ou grupo
populacional. Pode-se dizer que a instituição se refere a uma estrutura com regras
operacionais que estabelece limites e diretrizes aos envolvidos por ela.
Instituição para Selznick (1972) trata-se de um instrumento técnico-racional
composto por múltiplos sujeitos com objetivo comum, de modo que sua existência
depende da capacidade de gerenciamento e adaptação dos seus integrantes.
Neste sentido, pode ser concebida como conjunto de normas ou costumes
que

regem

uma

sociedade

ou

grupo,

não

sendo

necessariamente

um

estabelecimento físico, cuja gênese se dá na união de pessoas por interesses
comuns.
Na visão de Théret (2003, p. 236) a partir de Mauss e Durkhein, instituição
trata-se de “um conjunto de atos ou ideias instituídas que os indivíduos encontram
pela frente e que de uma maneira ou de outra são impostas a eles”. Assim,
instituição pode ser entendida por “costumes, preconceitos ou superstições,
constituições políticas e organismos jurídicos essenciais, já que todos esses
fenômenos têm a mesma natureza e apenas diferem em grau”.
Em relação a tutela, termo comumente usado na atenção psicossocial, muitas
vezes como sinônimo de curatela, assim como esta, refere-se a um instrumento
legal.
Na literatura encontramos definições a partir de distintos aspectos, dos quais
nos deteremos em apresentar o conceito jurídico e uso de ambos os instrumentos.
De acordo com Rodrigues (2004, p. 398), tutela refere-se a:
[...] um instituto de nítido caráter assistencial e que visa substituir o poder
familiar em face das pessoas cujos pais faleceram ou foram julgados
ausentes, ou ainda quando foram suspensos ou destituídos daquele poder.

Juridicamente, este instrumento está relacionado a responsabilidade sobre
crianças, quando na ausência dos pais biológicos.
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O tutor é aquele que, perante as leis brasileiras, deverá cuidar da pessoa que
está sob sua tutela, sendo responsável legal pelo suprimento de necessidades como
moradia, vestimentas, alimentação, instrução, dentre outras.
Similarmente, a “curatela” aplica-se a pessoas adultas, cujo conceito básico
nos é apresentado por Pereira (2006, p. 479) de modo que:
[...] incidem na curatela todos aqueles que, por motivos de ordem
patológica ou acidental, congênita ou adquirida, não estão em condições de
dirigir a sua pessoa ou administrar os seus bens, posto que maiores de
idade.

A partir destes conceitos, estamos tratando de instrumentos institucionais
legais, pelos quais são assegurados os direitos da pessoa que necessita de
cuidados e, por razões mencionadas anteriormente, a pessoa curatelada é
representada legalmente por seu curador perante a justiça, bem como em qualquer
órgão público ou privado.
Etimologicamente a palavra curatela está relacionada a cuidado, cujo sentido
se faz presente no seu radical. Paradoxalmente, na prática, este instrumento traz
implicações na vida do sujeito à partir das restrições impostas pelo curador, o que
será discutido ao longo deste capítulo.
Inicialmente, para pensarmos sobre as implicações da instituição sobre o
sujeito, é fundamental compreendermos alguns elementos que à partir da relação
institucional marcam a vida da pessoa. Cabe então remetermo-nos ao estigma e ao
preconceito, construídos a partir da instituição manicomial, que durante décadas da
nossa história, direcionou a compreensão popular acerca do sofrimento mental e
ainda está presente nos dias atuais.
Um dos marcos que nos referencia em termos de humanização do cuidado
em saúde mental evidencia-se na França, quando, ao final do século XVIII, Philippe
Pinel empreende em romper as amarras dos pacientes psiquiátricos internados no
Bicêtre (FOUCAULT, 1997; MARCANTONIO, 2010).
Bicêtre trata-se de uma instituição na qual foram abrigadas pessoas
consideradas perigosas por oferecerem risco a sociedade, o que na época estava
diretamente relacionado com o entendimento de sofrimento mental como loucura,
associado à periculosidade (FOUCAULT, 1997).
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Na época, a atitude de Pinel passa a ser um diferencial no cuidado em saúde
mental, com implicações na humanização quando há uma abertura para pensar num
tratamento diferenciado para “loucos de todo o gênero” (MARCANTONIO, 2010).
Neste momento, o “louco” que era visto como tal por sua condição e
comportamentos distintos em relação às normas sociais, passa a ser normatizado
por outra lógica: a da psiquiatria.
Com os avanços do conhecimento biomédico e o entendimento sobre as
doenças mentais, iniciam-se experimentos na busca de aprimorar técnicas e
tratamentos para a “normalização” do sujeito em sofrimento.
Diversas condutas são testadas, dentre as quais, evidenciam-se barbáries
históricas em nome da ciência e do cuidado como eletrochoque sem qualquer
critério ou dosagem, isolamento e punição (SZASZ, 1994; AMARANTE, 1998). Sua
ocorrência estava atrelada ao modo excludente, com mecanismos privativos da
liberdade por intermédio da moral e da clausura e contensão física, o que institui
indiscriminadamente de modo genérico, um pré-conceito acerca da pessoa com
algum sofrimento mental.
Há então a captura do sujeito desajustado à sociedade pelo poder médico,
com o objetivo de promover seu ajuste, cura ou readaptação aos modos de
comportamento hegemônicos (FOUCAULT, 1979).
Neste momento, “vigiar e punir” o indivíduo por seus atos e comportamentos
constitui-se em um modo de tratamento moral, pelo qual, há crença de que tais
métodos levam ao ajuste do comportamento e cura dos desvios de conduta moral.
Mesmo com as mudanças “humanizadoras” no cuidado propostas por Pinel, a
pessoa com sofrimento mental ainda estava condenada ao sofrimento pelo modo
como o tratamento era operacionalizado. Socialmente, o descrédito e o medo eram
fomentados, de modo que havia a crença de que a pessoa “doente” não poderia
circular pelas cidades por conta dos riscos que ofereceria aos “normais”.
O preconceito se fortalece e a discriminação se propaga pelo ocidente, uma
vez que se tem a instituição da loucura como sinônimo de periculosidade. Neste
cenário de crenças e medos, os manicômios se fortalecem como aparatos de
proteção da ordem social e aos cidadãos, uma vez que os livra dos riscos quando
trata dos “perigosos”.
O questionamento sobre o modelo asilar e o princípio das reformas se dá no
período pós-guerra, quando nas cidades de Gorizia e Trieste, na Itália, Franco
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Basaglia empreende na ruptura do tratamento embasado na clausura e busca a
desinstitucionalização.
Com isto, há uma [re]conceituação de sofrimento psíquico e pesado
investimento no cuidado em liberdade, o que resulta em grande êxito e solidificação
de um modelo que, anos mais tarde, vem ser implantado no Brasil após muitos
diálogos, ruptura de resistências e avaliações desta possibilidade.
Após mais de três décadas de reforma, a sociedade brasileira ainda se
depara com um problema que atravessa diversos âmbitos da existência humana: o
preconceito. Similarmente àquele que, tanto na França do século XVIII quanto na
Itália do século XX, nos dias atuais, com maior sutileza e discrição, ainda está
presente no pensamento popular sobre as diferenças.
As famílias se organizam à partir ds próprios saberes e “preconceitos” quando
um de seus membros que está em sofrimento mental, de modo que as ações e os
cuidados são direcionados a partir de uma perspectiva de incapacidade da pessoa
em sofrimento.
Uma mudança de paradigma em relação ao cuidado em saúde mental é
possível de fato com a mudança de pensamento e de atitudes, o que infere
diretamente sobre os processos relacionais (SILVEIRA; BRAGA, 2005), o que deve
ocorrer em todos os âmbitos sociais.
Neste sentido, pensar estratégias para reeducação social é de grande valia,
uma vez que se envolvam distintos segmentos organizacionais implicados direta ou
indiretamente na vida de pessoas que vivenciam o sofrimento. Cabe mencionar o
âmbito judiciário, o qual, por meio de instrumentos legais, pode assegurar os direitos
humanos, garantindo que os mesmo sejam de acesso igualitário por todo cidadão,
incondicionalmente.
Quando se está a tratar de instituição, considerando o modo como a mesma é
pautada por normas, obviamente, há de se considerar a existência de uma
linearidade no modo de operacionalização, cujo limite, não comporta as diversidades
humanas nem a singularidade de cada indivíduo.
Por esta razão, o instrumento jurídico é limitado e a efetiva necessidade do
sujeito deve ser profundamente avaliada, uma vez que decisões que afetarão a vida
de pessoas dependem do entendimento de cada juiz, que também é sujeito humano.
De igual modo, na família, considerando sua complexidade e singularidade
de cada membro, existem aspectos fundamentais para o julgamento de situações
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que implicam no cuidado da pessoa em sofrimento mental, o que infere diretamente
no seu equilíbrio e bem estar.
Falar, portanto de institucionalidade e curatela em termos de saúde mental, é
tratar de vidas e de decisões ou ações que deverão incidir diretamente sobre elas,
cujo objeto deve ser melhorá-las, proporcionando dignidade ao sujeito.
Nesse sentido, percebe-se a necessidade de muitos avanços quando, mesmo
de forma velada, ainda existe preconceito e discriminação, mas relações sociais,
sendo este, fator para sua minimização do sujeito e restrição à sua manifestação
enquanto ator social.
Com este atravessamento, o sujeito relacional fica limitado para o exercício
da cidadania e das trocas. Neste momento, cabe buscar a fonte do poder que
autoriza e institui uma pessoa sobre outra que passa a ser destituída enquanto
sujeito, aniquilando sua liberdade e invalidando seus enunciados.
De acordo com Foucault (1979), o fenômeno da loucura está atrelado a
normatização da sociedade, a qual desconsidera as particularidades de cada
indivíduo, na busca da massificação comportamental e da captura por intermédio
dos seus mecanismos restritivos.
Dentre estes, o poder da psiquiatria institui e destitui o sujeito, julgando-lhe
pelo

seu

comportamento

e

manifestações

e

restringindo-lhe

a

liberdade

(FOUCAULT, 2003). Portanto, o poder da psiquiatria legitima a loucura através do
enquadramento do indivíduo em um diagnóstico, cujo código e significado são
impressos na existência do sujeito.
Uma vez que isto acontece, poderes como o jurídico, o institucional ou o
familiar incidem sobre o indivíduo e estão autorizados a manipulá-lo de acordo com
o desejo e julgamento terceiros do que possa ser melhor para ele.
Diante das restrições e cuidados, nem sempre há uma preocupação em
potencializar a autonomia da pessoa, uma vez que ela estará submissa às
instituições que a cuidam, pois, um sujeito com autonomia buscará romper qualquer
restrição que lhe seja imposta por parte de qualquer organização institucional.
Pela força de um saber, uma razão que siga outra lógica e escape aos
padrões hegemônicos será destituída, ou seja, o saber psiquiátrico institui e destitui
o sujeito pelo diagnóstico. Desta maneira, o preconceito se alicerça sobre uma razão
que enquadra o sujeito à partir da sua patologia, podendo restringir-lhe a liberdade e
a responsabilidade sobre si e/ou sobre outros, bem como sobre seus próprios bens.
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A destituição da razão e do próprio sujeito a partir de saberes e poderes
instituídos leva a um esvaziamento da pessoa, o que historicamente ocorreu de
modo muito intenso, e na atualidade ainda acontece de modo discreto ou
imperceptível em nome do cuidado ou em simples manifestações cotidianas.
Conforme Nunes e Torrenté (2009), os limites decorrentes da desrazão levam
o sujeito a ter sua liberdade e autonomia restritas por curatela, o que, socialmente,
repercute em certa forma de violência e leva o sujeito a ser estigmatizado.
Este processo incide diretamente sobre a liberdade da pessoa e
consequentemente sobre seu universo relacional, de modo que seu trânsito pela
cidade e trocas depende direta ou indiretamente da autorização de terceiros.
Na reabilitação psicossocial, a pessoa passa a ser empoderada para ocupar
seu espaço enquanto cidadã e reivindicar seus direitos, o que a [re]abilita para a
vida em sociedade, contrariando prognósticos preconceituosos de diminuição da
pessoa por conta da sua patologia.
De acordo com Vasconcelos (2007), o empoderamento está na reorganização
da distribuição do poder que implica no fortalecimento da autonomia da pessoa e,
consequentemente,

promove

sua

participação

ativa

na

sociedade

e

nas

organizações sociais.
Quanto ao universo relacional restrito pelas curatelas e pelas manifestações
sintomáticas, as quais levam a pessoa a ser alvo de preconceito, a oportunidade de
desenvolver habilidades de socialização e construir vínculos afetivos e sociais tratase de ressignificar vidas.
Com isto, se está a tratar de uma ruptura de paradigma, cuja historia pautada
no preconceito e na segregação, passa a ser escrita levando em consideração a
diversidade de vozes e ideias, abarcando o sujeito humano com suas
singularidades.
Levando em consideração atores que ao longo da história não tiveram voz
ativa, o conceito de empoderamento identificado por Alves, Oliveira e Vasconcelos
(2013, p. 51) à partir de sua pesquisa “vislumbra a autonomia dos usuários e
familiares, perpassando o poder de escolha, o poder de decisão e o poder de serem
sujeitos com suas diversidades e semelhanças”.
Neste sentido, a reabilitação psicossocial deve levar o sujeito a fortalecer sua
autonomia e, mesmo com os atravessamentos de um aparato jurídico e institucional
que rege a sociedade ou comportamentos equivocados da família, desfrutar da vida
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em plenitude, relacionar-se, desfrutar da cultura, dos espaços públicos e dos direitos
de cidadão.
A partir destes conceitos, analisaremos trocas reais registradas no campo,
pelas quais será possível observar superações e presença de novos conteúdos nas
vidas.
Na passagem pelo CAPS, outras trocas começam a ser instituídas, quando os
sujeitos experimentam a oportunidade de trocarem experiências com outros sujeitos,
construírem laços de afeto e amizades.
Quando ocorre a ruptura com o vínculo de usuário do CAPS, é possível
observar no seu cotidiano a incorporação de valores e aprendizados que foram
oportunizados durante a reabilitação.
Por outro lado, a relação do ser humano com a instituição é inevitável, de
modo que vínculos e normativas institucionais fazem parte do cotidiano quando se
vive em sociedade.
Ao transitar por um campo supostamente isento do controle “governamental”,
o cotidiano de pessoas dentro da sua zona de conforto como nas suas casas ou nos
bairros, percebo elementos importantes, os quais foram e são necessários para o
cuidado em liberdade.
Mesmo fora do serviço de saúde mental, o sujeito acometido pelo sofrimento
mental carrega consigo a instituição que atravessa suas relações interpessoais e
mostra-se presente no seu cotidiano, bem como das pessoas no seu entorno, seja
na sua comunidade ou no seio familiar.
Tratar da reforma psiquiátrica e/ou da [des]institucionalização de pessoas
que, por alguma razão necessitam deste processo, requer um olhar para os
mecanismos que nos cercam enquanto atores sociais, uma vez que a dignidade do
sujeito transita pelas relações interpessoais e relações com a instituição.
Uma das grandes lutas travadas pela reforma psiquiátrica brasileira, assim
como na reforma italiana que nos é referência, está relacionada à força da instituição
sobre a vida das pessoas. É evidente o seu avassalador potencial para geração de
estigmas e de preconceitos que diminuem socialmente a pessoa.
A tendência humana de tomar o todo pela parte leva a produção de estigma
decorrente de manifestações ou características do sujeito, de modo que este passa
a ser visto a partir da sua incapacidade, sendo desqualificado e tendo sua imagem
depreciada (GOFFMAN, 1988).
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O estigma oriundo de manifestações do sofrimento e/ou da instituição de
tratamento para este sofrimento apresenta-se como estampa ou tatuagem invisível
que implica na percepção da comunidade e/ou da família em relação do sujeito,
reduzindo-o a sua “incapacidade”.
C5 [...] “ainda existe muito a se conquistar para que a reforma psiquiátrica
seja efetiva, pois as pessoas ainda são muito preconceituosas. Depois que
tu sai de uma internação no hospital psiquiátrico tu é visto como uma
pessoa incapaz, e fica tachado de louco pela sociedade” (Registro gravado
em 09/03/2017).
C1 [...] manifestou ao grupo uma experiência de preconceito quando
procurava emprego para sua filha e foi entregar um currículo em uma loja.
Ao falar para o gerente sobre sua historia com o CAPS, refere que o mesmo
automaticamente disse que já havia outra pessoa na fila para uma vaga
disponível, muito embora estivesse apenas entregando um currículo para
sua filha e refere que, pela formação, sua filha se enquadraria na vaga para
a qual estava pleiteando (Diário de campo 22/08/2017).

Nos relatos literais dos sujeitos, pode-se observar um posicionamento critico
em relação a necessidade de avanços na reforma enquanto processo de educação
para a sociedade com o fim de diminuir o preconceito. Pelo fato da pessoa passar
por uma internação no hospital psiquiátrico, ou mesmo pelo tratamento no CAPS, há
evidência de discriminação quando há alguma associação do sujeito à uma
instituição que remeta ao tratamento em saúde mental.
No relato de C1, a manifestação explicita de preconceito revela um sistema
pautado em padrões de “normalidade” como fundamento para o funcionamento de
um mecanismo capitalista, cujo caso relaciona-se a uma vaga de emprego no
comércio.
De acordo com Allport (1946), o preconceito constitui-se na formação psíquica
do sujeito, por intermédio das suas relações com o mundo exterior. Para Crochik
(1996), preconceito se refere ao modo como o sujeito percebe o outro ou um objeto
a partir da atribuição de características, comportamentos ou julgamentos, partindo
de um entendimento distorcido da realidade.
O preconceito, portanto, também se relaciona ao modo como o sujeito se
constrói a partir das suas trocas sociais, o que está intrinsecamente ligado ao seu
universo relacional. Consequentemente, sua percepção e julgamento do mundo se
dará à partir da sua ótica, seja com alteridade ou com afastamento e discriminação
daquilo que julga incompatível com sua própria existência e modo de pensar.
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Neste sentido, a sociedade, por intermédio dos padrões preestabelecidos por
meios de comunicação e pela hegemonia do sistema, elege referenciais como
parâmetro comportamental, estético ou ideológico, de modo que, tudo que escapar a
estes não é socialmente aceito.
Uma vez que o ser humano se constrói através de suas relações e trocas com
o mundo e o mundo é o reflexo das relações e trocas humanas, os padrões de
comportamento social são construídos por homens e mulheres (SAMPAIO;
ANDERY, 2010).
Assim, considerando-se atravessamentos nas relações e nas trocas, pensar
reabilitação e cuidado em liberdade requer que se leve em consideração a
singularidade e subjetividade do sujeito. Com estes em vista, valorizar as
potencialidades e fortalecê-los para superação das fragilidades é um pilar
fundamental para o sucesso do processo e conquista de resultados.
Nesse sentido, pode-se apontar o preconceito e o estigma como elementos
que produzem afastamentos entre as pessoas, por conta da arquitetura produtora de
comportamentos massivos e excludentes, normatizando uma “pseudo igualdade”
entre aqueles que se enquadram no molde a partir do referencial.
Deste modo, muitos dos entraves enfrentados para a conquista do cuidado
em liberdade residem nas cisões que afastam, igualmente, os possíveis dispositivos
constituintes de uma rede ampliada para o cuidado (BARROS; MÂNGIA, 2007), o
que afeta as famílias, a comunidade e os serviços de saúde.
Em primeiro plano, o preconceito apresenta-se como uma lente sobreposta
aos olhares para as diferenças e para os diferentes, de maneira sublime,
socialmente aceito como um filtro velado, mas que, numa análise minuciosa dos
conteúdos manifestos por olhares, gestos ou verbalizações, percebe-se sua
presença impregnada.
Como ponto de partida, cabe citar um fragmento do diário de campo no qual,
fortemente mobilizado pelos afetos do convívio in loco, ao sair do campo, foi descrito
de um modo critico, percepções acerca da operacionalização do processo de
trabalho em saúde mental partindo do ponto de vista de trabalhador do CAPS.
[...] conhecendo e vivendo as relações interpessoais por intermédio do
convívio diário com as pessoas, muitos pré-conceitos (pelos quais estava
atravessado, sendo oriundos da absorção pelo sistema) são destituídos e
percebo que minha relação com as pessoas se transformou, bem como o
modo como as vejo atualmente. Alguns dos sujeitos com os quais hoje
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convivo, acompanhei direta ou indiretamente por mais de dez anos dentro
do CAPS, porém, hoje percebo o quanto não via de fato as pessoas na sua
totalidade dentro do CAPS, mas sim, o conjunto de manifestações,
evoluções ou potencialidades para expressão artística que se sobressaiam
e ofuscavam a completude da pessoa. Observando estes elementos,
percebo a distinção entre conviver com as pessoas como pessoa e atendêlas como profissional do CAPS, o que restringe nossa compreensão do
sujeito (Diário de campo 19/02/2017).

Este fragmento remete-me a uma profunda reflexão mobilizada por duas
razões: a primeira, por estar em campo e também trabalhando no CAPS; a segunda,
por perceber o quão limitado e superficial acaba sendo o olhar enquanto trabalhador.
Embora que, inscrito em um modo de cuidado diluído pelos múltiplos saberes,
a percepção a respeito do usuário e das suas relações do ponto de vista do CAPS
acaba sendo parcial e superficial, e por vezes distorcida, considerando-se as
limitações do modelo e certo “aprisionamento” do trabalhador pela rotina
institucional.
Deste modo, a partir do registro como disparador pode-se discutir relações
sociais e instituição, sendo necessário uma avaliação dos limites do olhar para o
sujeito atrelado ao poder restritivo desta instituição. Os aspectos relacionais e
materiais num contexto capitalista, as relações com as famílias, os benefícios
secundários, as demandas diversas, as burocracias, dentre outros fatores, ainda se
constituem como limitadores para o cuidado e libertação das amarras do estigma e
do sofrimento psíquico.
O poder restritivo da instituição, ainda que em um contexto renovado
ideologicamente pela reforma, participa de um sistema soberano e, portanto, está
submisso a fatores como gestão, demandas dos serviços, interdisciplinaridade,
relações interpessoais na equipe, fragilidades nas redes, relação família e usuário,
e, principalmente, o preconceito como filtro nas mentes e nos olhares da sociedade.
Portanto, pelo olhar a partir da instituição CAPS, parece haver uma prescrição
de doutrinas de vida e de saberes, como que isenta da carga histórica de
discriminação dos diferentes. Obviamente, falar do cuidado psicossocial está muito a
frente do modo asilar.
Está-se tratando assim, do olhar humano para seres humanos subjetivos e
singulares, diante de restrições frente à lente da instituição, a qual limita a percepção
ao usuário proporcionando apenas um recorte da sua existência enquanto sujeito
social.
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Portanto, é fundamental repensar cotidianamente o processo de trabalho em
saúde mental, revendo-se as ações e as relações, para que não haja a estagnação
das ideias nem o engessamento de práticas massificadas, afinal, o trabalho com
pessoas e subjetividades é vivo e esta em constante movimento.
O CAPS foi pensado para ser um serviço complexo, amplo e multiestratégico
com amplas funções que vão desde potencializar a contratualidade social do usuário
até a reordenação do modo de cuidar em saúde mental, o que diz respeito a sua
função social, enquanto modelo, de reeducar o olhar das pessoas para as diferenças
(SARACENO, 1997; BRASIL, 2015).
Neste modelo, a dimensão singular no contexto da instituição está atrelada a
distintos aspectos como a resolutividade das demandas, a organização da equipe e
do coletivo, as capacidades do trabalhador e do espaço, tendo como objetivo
comum o alcance da reabilitação do usuário (EGRY, 1996; SARACENO, 1997).
Para este processo, as equipes necessitam de oxigenação constante e
reflexão cotidiana das suas práticas, bem como, alinhamento com todas as forças
hierárquicas em todos os sentidos. Com isto busca-se apontar para a importância do
conhecimento e compreensão do arcabouço histórico dos mais de trinta anos de
construção ideológica, bem como os mecanismos para o cuidado, desde as
ferramentas duras (estruturas, equipamentos e materiais) até as leves ou
conceituais referentes aos afetos, às ideias e as relações interpessoais, no seu
sentido mais amplo, que acabam sendo essenciais no processo de reabilitação.
Por se tratar de um complexo modo de trabalho, de cuidado e de relações, há
de se considerar que tudo e todos possuem uma razão de serem e de estarem
postos no cenário, portanto, não se pode negar a existencialidade nem do sujeito
usuário, nem do sujeito trabalhador, pois ambos são humanos coexistindo em uma
linha relacional que deve ser horizontal.
Neste aspecto, observemos o relato a seguir:
Nos diversos espaços relacionais “vivenciados” em campo, como as casas
das pessoas ou espaços coletivos, muito mais fui cuidado pelas do que
propriamente, em algum momento tenha agido tecnicamente como
cuidador. Na convivência cotidiana sem o status de “profissional do CAPS”,
fora de ambientes formais ou institucionais, pude vivenciar risos, choros, rir
e chorar, afetar e ser afetado pelas pessoas de um modo muito intenso,
com o qual, em certos momentos, me vi sofrendo e invadido,
compreendendo por um ângulo pelo qual me permiti ver os meandros do
convívio entre as pessoas como pessoas, sendo também pessoa
observando e vivendo momentos lado a lado (Diário de campo 13/03/2017).
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A comunicação e os afetos são propriamente o procedimento reabilitador
materializado, tratando-se da palpabilidade do subjetivo. Neste sentido, a
oportunidade de vivenciar experiências com as pessoas enquanto ser humano
proporcionou um olhar muito mais atento às potencialidades do que as
manifestações sintomáticas, o que se tende a potencializar pelo olhar institucional.
Na busca pela reabilitação psicossocial, se deve estar em constante avaliação
no que se refere aos métodos e aos posicionamentos enquanto sujeito profissional,
com o fim de que os desgastes do cotidiano e a dureza da instituição não engessem
as relações ou o olhar sobre o outro.
Duarte Jr. (2003) em seu olhar para a educação aponta a importância de se
atentar para o cotidiano mais próximo, para a cidade onde se vive, as ruas e as
praças pelas quais se circula e os produtos que consome, na intenção de despertar
a sensibilidade para com a vida mesma, consoante levada no dia a dia, o que na
saúde mental deve ocorrer do mesmo modo.
Neste momento, para pensarmos reabilitação, precisamos refletir sobre qual
reabilitação se está falando e dos atravessamentos existentes no percurso e na
operacionalização das ações que dispendemos enquanto cuidadores.
Por se tratar se sujeitos singulares, cada caso será um caso com
particularidades e similaridades, porém, com características únicas que dizem
respeito àquele sujeito em especial, ao quanto ele pode se superar e o que ele pode
alcançar.
Com certa similaridade a um cenário teatral no qual os atores improvisam a
cena, a vida real no contexto psicossocial, assim como no palco, deve recorrer às
potencialidades e criatividades do ator, improvisando os atos reais e explorando as
possibilidades para responder as perguntas, solucionar os problemas e chegar-se a
um denominador comum entre as questões latentes da patologia e uma vida digna
em sociedade (SARACENO, 1997).
Na perspectiva psicossocial, o cuidado é atravessado por diversos aspectos
como relações interpessoais, instituições e forças de distintos âmbitos, decorrente
das construções a partir da reforma psiquiátrica. Portanto, a reforma em si consiste
num processo de origem social e política que compreende transformações dos
valores, das práticas e dos saberes (BRASIL, 2005).
O cuidado no sentido ampliado está diretamente relacionado com a
valorização do sujeito, de maneira que o olhar atento, a escuta e o sentir o outro
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deve estar em primeiro plano (BOFF, 1999; WALDOW, 2004), o que requer a
abertura a trocas e afetos, aproximações e diálogos,
Portanto, a amplitude do pensamento sobre reabilitação a partir deste modo
com vistas a contrapor o arcaico, requer constante exercício e, principalmente,
flexibilidade e capacidade de libertação das amarras deste arcaico. Seus resíduos
devem ser eliminados e seus filtros já não servem mais, afinal, reformar é
transformar o que não mais é eficaz e substituir o que é prejudicial.
A transmutação de um campo prático-conceitual para outro campo práticoconceitual, o qual incorpora e valida novas práticas e novos métodos, deve
considerar a submissão a avaliações e criticas para seu amadurecimento, uma vez
que não se trata unicamente de fazeres repetitivos mecanizados, mas de
sensibilidade nas práticas que devem tangenciar cada sujeito como único.
Partindo para um olhar do ponto de vista do campo, é possível perceber
aspectos com certa similaridade em relação à percepção do ponto de vista da
instituição e também, reforçar a afirmação anterior, pela qual é sustentada a
importância e unicidade de cada sujeito.
Uma das similaridades reside na percepção de familiares em relação à
pessoa com sofrimento mental, a qual está atrelada aos pré-conceitos socialmente
instituídos,

gerando

sentimentos

ambivalentes

que

por

hora

residem

na

superproteção, valorizando as fragilidades e limitações da pessoa, por hora levam a
discriminação da mesma pelas mesmas razões.
Assim, a rotulação de doente se faz presente, ofuscando o valor das
potencialidades.
[..] conversando sobre diversos assuntos com a irmã de C4, que mora na
mesma casa, mostra-se uma grande cuidadora, mas com rigidez em relação
a disciplina em casa, pois “se temos que tratar todos como normais, sem
preconceito ou discriminação por terem um transtorno, tenho que tratá-lo
como eu trato com todas as pessoas com quem convivo ou trabalho”. Nesta
linha de raciocínio, conversamos por um tempo (Diário de campo
20/03/2017).
[...] tomamos café e conversamos, de modo que sempre se remete ao
cuidado com C4 e diz que o mesmo possui tudo o que uma pessoa pode ter
em termos de carinho e união da família. Percebi diversas vezes no seu
discurso, mesmo quando se trata de falar sobre igualdade e superproteção
a C4 por conta das limitações, o que se manifesta em falas como: “ele
nunca fica sozinho, sabe como é, uma pessoa que é doente e meio
desligada, precisa ter sempre alguém junto. Então, quando eu não estou em
casa, o irmão dele está” (Diário de campo 27/03/2017).
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Para Delgado, Marcon e Silva (2002), o cuidado está atravessado por
questões

intrínsecas

como

crenças,

valores

e

preconceitos,

fundando-se

principalmente na concepção de saúde e doença.
O cuidado manifestado nos registros refere-se a um modo de curatela no qual
o sujeito possui certa liberdade com limitações, mostrando mais uma vez que as
decisões são tomadas por terceiros, mesmo que seja em nome do cuidado.
De acordo com Merhy (2004), todo cuidado está de certo modo associado a
uma relação paradoxal de curatela que ao mesmo tempo liberta e aprisiona o
sujeito.
Do mesmo modo, a relação de cuidado e de minimização do sujeito acontece
com certa naturalidade, fazendo parte de um plano inconsciente no qual residem
distintos aspectos que compõem a relação familiar e de cuidado, cujas
compreensões de saúde e do próprio cuidado, por vezes são ofuscadas pelo próprio
afeto e pelos desgastes cotidianos.
C5 [...] “a gente em casa não é compreendido pelos nossos familiares, por
isso, a gente tem que ter outros espaços que a gente tem que construir e se
empoderar. Locais que sejam saudáveis e pessoas que tenham relações
saudáveis pra gente conviver, conversar e viver. Não estar em cima de uma
cama como muita gente fica em um dia como hoje - referindo-se ao clima
chuvoso e frio e que muitas pessoas que não fazem tratamento acabam
vivendo sem relações com outras pessoas, no isolacionismo” (Registro
gravado em 26/03/2017).

Neste relato, C5 se refere aos desgastes das relações familiares e a falta de
compreensão da pessoa que está fragilizada por parte da sua família, o que acaba
resultando no adoecimento das relações ou no isolacionismo.
Na individualidade da pessoa, no seio da família, ela ainda é discriminada e
menosprezada, o que acaba muitas vezes ocorrendo como forma de proteção
daqueles que discriminam, ou como modo de se reafirmarem como não adoecidos.
Nesse meio, a pessoa acaba sendo considerada como estorvo ou “bode expiatório”
da família.
Para Nunes e Torrenté (2009), este tipo de atitude está relacionado com
conceitos de periculosidade ou infantilidade atribuídos a pessoa com transtorno
mental, decorrendo na redução do sujeito a doença.
Nesse sentido, há uma importância nas conquistas por intermédio de
dispositivos como a AUSSMPE e outros projetos e USPs assegurados por esta
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união de sujeitos, cujo intuito é o de garantir autonomia e manutenção de espaços
para convívio saudável.
O olhar do familiar e cuidador de C3 não difere em relação ao de C4.
[...] A família se preocupa com sua segurança e com a “incapacidade” de
gerenciar a vida fora do alcance do olhar dos familiares. Muito embora essa
relação de cuidado ocorra com uma superproteção, acaba sobrecarregando
a família e cerceando demasiadamente C3 que se preocupa por “alguém ter
que pedir para suas irmãs para o deixarem sair de casa”, como para ir a
viagens com os colegas da AUSSMPE (Diário de campo 27/03/2017).

As dificuldades para lidar com a pessoa com transtorno mental resultam em
desgastes emocionais coletivos que levam a família a viver a doença propriamente,
ficando com prejuízos na capacidade de perceber e valorizar as potencialidades do
sujeito.
De acordo com o estudo realizado por Dalmolin e Vasconcellos (2008, p. 54),
ao contrário do senso comum ou do pensamento de familiares, a pessoa com
transtorno “pode viver fraternalmente, estabelecendo estratégias de vida, de reforço
de suas referências, de escolhas, fazendo desse espaço um exercício vital no
enfrentamento de outros momentos de sua existência”.
Para a família, ao invés de convívio com a pessoa propriamente, o que
implica em um modo de relação e de confiança, acaba tornando-se um fardo e
consequentemente, resulta na diminuição e descrédito do familiar adoecido, de
modo que o mesmo passa a ser rotulado como incapaz.
Para autores como Silva e Bernardi Neto (1999), Evaristo (2000) e Melman
(1998; 2001), a relação entre os familiares da pessoa com sofrimento mental é frágil
e sofrida, de modo que ações restritivas e até institucionalizantes dentro da própria
casa acabam acontecendo em nome de um cuidado.
De acordo com Borba, Schwartz e Kantorski (2008), as famílias sofrem com a
sobrecarga pelo cuidado face ao adoecimento, havendo prejuízos nas trocas
afetivas e dificuldade para compreensão da doença e elaboração dos sentimentos
em relação às manifestações patológicas.
No trabalho de Souza, Pereira e Scatena (2002), com base na literatura, a
família, embora com todos os desgastes decorrentes do sofrimento, é alicerce do
cuidado em saúde mental, portanto, fundamental no processo de reabilitação
psicossocial.
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Para Colvero, Ide e Rolim (2004, p. 198):
Diante das marcas de uma cultura globalizada inscrita no campo simbólico e
na construção dos saberes sociais, identificamos a família enquanto um
grupo que constitui um campo de relações entre pessoas que compartilham
significados de suas experiências existenciais.

Considera-se que a família é uma instituição em que ocorrem trocas e afetos,
na relação familiar o sujeito com sofrimento mental, assim como outros membros
que ocupam o papel de cuidadores, são cuidados pela pessoa com sofrimento
mental, caracterizando-se por uma relação de troca de dupla via.
[...] C3 se diz cuidadora da família (e realmente o é) pelo seu carinho e
preocupação, por outro lado, a família não confia na sua capacidade de
gerenciar situações, o que C3 prova contrário nos grupos, com
responsabilidade e sabedoria nas suas falas e ações (Diário de campo
08/09/2016).
C3 tem se mostrado uma pessoa com tranquilidade e maturidade na
tomada de decisões e ações perante o coletivo, muito embora sua família a
julgue imatura e incapaz de gerenciar a própria vida. Se diz ser um esteio
da sua família e sempre estar disposta a cuidar da sua mãe, irmãs e
sobrinhos quando precisam. Mostra-se orientada no centro da cidade e sem
preocupação em se perder como a família refere (Diário de campo
21/09/2016).

Conforme os registros é possível perceber por parte de C3 o cuidado em
relação a sua família, o que pelo ponto de vista de familiares, não é considerado, ou
muitas vezes, é visto como forma de distração para C3, já que todos os cuidadores
possuem rotina de trabalho e revezam-se para cuidar de C3.
A autonomia do sujeito pode ser percebida pelas demonstrações de
responsabilidade e pelo modo como C3 atua nos coletivos, manifestando opinião e
participando ativamente das relações interpessoais e das decisões nos USPs.
Campos (2007) quando fala da atitude co-responsabilizada, refere-se ao
processo de construção de autonomia e consequente cidadania, o que implica na
relação de co-responsabilização e compromisso mutuo do sujeito com seu coletivo,
o qual pode ser familiar, institucional ou grupal (USP) do qual o sujeito participe.
A autonomia existe de fato quando há minimamente capacidade para
administração de situações cotidianas, o que, de acordo com Jorge et al (2011) só
pode ser construído na medida em que a pessoa consegue lidar com sua rede
relacional e responsabilizar-se por suas manifestações.
Neste sentido, a autonomia de fato só pode ser construída e vivenciada pelo
sujeito, uma vez que sua família e/ou cuidador/a permitam sua participação na
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sociedade e sua própria responsabilização pelos seus atos, mesmo que estes
estejam restritos por processos de curatela.
Os sujeitos C3 e C4 vivenciam a dualidade liberdade-interdição por conta do
que as famílias entendem como “transtorno mental”, o qual fora construído ao longo
da existência destes sujeitos considerando um arcabouço de manifestações e
registros que sustentam a curatela. Dentre estes, o Código Internacional de Doenças
(CID) dado pelo psiquiatra e as prescrições medicamentosas, as múltiplas
internações psiquiátricas e comportamentos que, para as famílias, geram transtorno
e fogem a logica da normalidade apreendida pelos costumes e pela moral.
Obviamente não se está a tecer uma crítica destrutiva da família, mas sim
apontando transversalidades que permeiam as relações de cuidado e que limitam o
crescimento e superação da pessoa em sofrimento por conta, justamente, do que
fora construído como o melhor para seu desenvolvimento.
Pelo ponto de vista do sujeito, com a experiência do sofrimento, uma vez que
ele se fortalece pelas relações e pelas trocas, pelo autocuidado e pela
responsabilização por atitudes cotidianas, ou mesmo pelo cuidado da família (por
vezes),

lhe

é

infundida

a

potencialização

dos

aspectos

saudáveis

e

consequentemente o exercício da cidadania.
No que se refere a cidadania pelo aspecto amplo do termo, nem sempre é
possível a efetiva participação do sujeito por conta do cerceamento da sua liberdade
e autonomia pela condição de curatelado, na qual o familiar cuidador passa a ser o
representante legal.
Quando isso ocorre, de fato e de direito, existem restrições na sua liberdade e
mesmo na responsabilização pelos atos da pessoa, de modo que o próprio direito ao
voto fica restrito (ato este que incide na participação social enquanto cidadão).
C4 [...] “fui lá no cartório e me disseram que eu não precisava votar mais e
que meu nome não táva lá, então deixo para meu irmão que é responsável
por mim e para os meus amigos” (Registro gravado em 21/11/2017).

Esta fala mostra a limitação do acesso à “voz pelo voto”, o que lhe restringe a
participação na escolha dos representantes legais para os poderes legislativos e
executivos, bem como outras escolhas que impliquem na participação pelo voto
direto.
Por outro lado, a compensação deste exercício se dá de outros modos, por
outras participações na sociedade. Após a reabilitação psicossocial, este mesmo
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sujeito se fortalece por intermédio da participação nos diversos USPs, pelos quais
passa a possuir representatividade e empoderamento que lhe encaminha para uma
participação mais efetiva e ampla em fóruns nos quais, muitos cidadãos eleitores
não participam porque não há obrigatoriedade.
A referencia da autonomia e/ou da participação social, no caso de C4, pode
ser considerada a partir da sua participação em fóruns, conferências, congressos e
no conselho de saúde, os quais são órgãos legítimos para fiscalizar e avaliar ações
públicas, e na câmara de vereadores, tanto na plateia quanto como protagonista por
intermédio de falas ou presença em espaços de representação social.
C4, sentado ao lado do vice-presidente da AUSSMPE, quando pega o
microfone, apresenta-se e fala da sua vivencia no hospital psiquiátrico, onde
viu maus tratos e injustiças enquanto esteve internado (Diário de campo
15/05/2017).
Na câmara de vereadores, enquanto o diretor do hospital psiquiátrico falava
em defesa da instituição, C4 ao meu lado contesta dizendo: “isso tudo que
ele tá falando é mentira. Eu tive lá dentro e maltratam as pessoas [...] um
velho morreu nos meus braços lá dentro e não cuidavam dele [...]” (Diário
de campo 14/05/2017).

A participação de C4 por intermédio de denuncias perante a plateia na
conferencia livre de saúde mental ou sua contestação à fala em defesa do hospital
psiquiátrico onde esteve internado, demonstra sua participação na sociedade e
critica em relação aos fatos.
O simples fato da sua presença em locais de controle social e discussão de
assuntos de interesse público, como representante de usuários do SUS, carrega em
si forte significado que pode ser traduzido como empoderamento e autonomia, e,
consequentemente, implica na efetiva participação social e cidadania.
Com efeito, a passagem pelo processo de reabilitação psicossocial,
proporcionou aos sujeitos a oportunidade de conhecerem mecanismos de controle
social e incorporarem nas suas vidas o senso critico e a consciência da participação
como protagonistas em espaços de representatividade nas políticas publicas, bem
como para construção das mesmas.
Isto pode ser visto na fala de C1, contemporânea de C4, quando se refere aos
aprendizados durante sua reabilitação.
Já não fazem mais usuários como a gente que aprendeu muita coisa no
CAPS e hoje não nos calamos mais. Tudo isso porque a gente aprendeu a
lutar pelos nossos direitos, diferente daqueles que ficam alienados dentro
de um manicômio sem consciência de nada [...] é importante para o sistema
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que o louco seja alienado e não critique nada, assim é mais fácil de
manipular (Entrevista com C1).

O processo de empoderamento pode ser evidenciado na sua fala quando se
refere ao aprendizado no CAPS e quando critica o sistema mencionando os termos
“louco” e “alienado” referindo-se a falta de consciência das pessoas em relação ao
seu poder enquanto cidadãs. A crítica de C1 ao modelo manicomial é no sentido do
cerceamento dos direitos e da alienação das pessoas em condição de clausura,
momento em que a razão é destituída e a fragilidade das pessoas se torna
interessante para a manipulação pelo sistema.
A reabilitação psicossocial, contrária a institucionalização do sujeito, consiste
no investimento em autonomia para reabilitar cidadãos. Quando o processo de
institucionalização - no sentido restritivo à liberdade e autonomia - acontece na
própria instituição familiar por intermédio da discriminação e/ou do cerceamento das
potencialidades, podem ocorrer prejuízos como diminuição das oportunidades
relacionais e de sociabilidade, reforço do estigma e segregação.
De acordo com Maciel et al (2008, p. 116), a reforma psiquiátrica consiste
numa mudança de paradigma na qual a instituição segregadora pelo asilamento é
substituída por uma instituição com “ênfase na reabilitação ativa em detrimento da
custódia e da segregação”.
O modo psicossocial é incorporado na vida das pessoas através das trocas
interpessoais que ocorrem no cotidiano durante sua reabilitação, pelo qual são
fortalecidos valores e ideias como a solidariedade, o respeito e o afeto enquanto
potencialidades para a vida em sociedade.
Os registros a seguir apontam para valores incorporados à vida do sujeito, de
modo que há uma efetiva aplicação destes nas suas decisões e práticas cotidianas.
C4 [...] “temos que ajudar os outros. Graças a Deus, aqui onde eu moro,
conheço todo mundo e hoje ando pela cidade toda. Tenho muitas amizades
e tenho tudo que preciso: minha família, meus amigos, minha casa. Eu sou
muito feliz assim. Tenho também minha namorada que conheci no CAPS e
eu amo muito, e não precisa casar pra gente ser feliz. Eu tô feliz assim com
ela, só namorando mesmo” (Registro gravado em 20/03/2017).
C4 [...] costuma sensibilizar-se diante de manifestações de dificuldades das
pessoas. No brechó da AUSSMPE, mobiliza os colegas para que o ajudem
a comprar uma televisão que esta a venda para doar a um amigo que disse
estar sem TV em casa porque a dele queimou (Diário de campo
17/09/2016).

209

No que diz respeito a ajudar ao próximo, C4 manifesta sua vontade precedida
de atos para auxiliar um amigo que está necessitando de um eletrodoméstico, o que
mostra sua solidariedade em relação ao outro. Este registro representa outros tantos
que foram acompanhados durante o campo, cujo sentido e teor mostram a
sensibilidade em relação ao outro, implicando em vivências cotidianas de um sujeito
relacional interativo nos USPs dos quais faz parte.
Suas manifestações verbais revelam, além da solidariedade, a relação afetiva
com a namorada que conheceu durante o percurso da reabilitação, do mesmo modo
que os amigos aos quais se refere. Embora com os atravessamentos da interdição,
é possível observar a manifestação de realização pessoal e sociabilidade do sujeito,
o que de diz respeito a reabilitação de fato.
Com isto, o papel da instituição reabilitadora foi cumprido no momento em
que há viabilização e instrumentalização da pessoa para desfrutar da vida e estar
em relação saudável e equilibrada com a sociedade.
No ensaio escrito por Godoy e Bosi (2007), a desinstitucionalização é
entendida a partir de dimensões, a partir das quais é possível compreender o fluxo
do cuidado e dos processos de um modo formal e atravessado pela ética. Destas
dimensões,

pode-se

destacar

a

teórico-conceitual,

a

jurídico-política

e

a

sociocultural, na qual a alteridade é apontada como ato de levar a loucura para o
território.
Aqui fazemos um contraponto ou adendo a esta perspectiva, de modo que a
alteridade do sujeito e do processo reabilitador está em levar a saúde mental e a
superação para o território. Deste modo, para observarmos a saúde mental em suas
múltiplas manifestações, adentramos no território intuindo compreender seus
meandros.
A convivência com sujeitos e a observação do funcionamento das estruturas
informais aponta potencialidade nas ações individuais dos USSs na manutenção dos
USPs, porém, existem transversalidades que possuem implicações relevantes
quando se trata de ruptura com o paradigma da “loucura incapacitante”.
C3 mostra-se orientada no centro da cidade e sem preocupação por estar
ali, desfazendo o que suas irmãs dizem quanto a ela não saber se
locomover na cidade ou não ter responsabilidade, pelo contrário, se mostra
responsável e preocupada com todos da família. Em seu discurso, refere
mais cuidado aos outros do que a ela mesma (Diário de campo 21/09/2016).
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Com segurança nas palavras proferidas, C3 manifesta empoderamento
sobre aquele espaço e capacidade de liderança ao conduzir e mediar o
diálogo com os convidados. Refere o que aprendeu quando era usuária do
CAPS e fala da importância da participação das pessoas em espaços
democráticos que oportunizam que o usuário do SUS seja ouvido e tenha
sua opinião validada, como cidadão e como ator social, sendo responsável
pela fiscalização do funcionamento dos serviços e do investimento dos
impostos pagos pela população (Diário de campo 23/03/2017).

Nos distintos registros é possível observar potencialidades do sujeito, tanto na
sua relação com a cidade, o que rompe com o estigma por parte da família quando
menospreza sua capacidade, quanto na sua manifestação pública perante um
coletivo.
Pensando em capacidades e potencialidades impressas na condição de
sujeito relacional, observam-se elementos que o definem como tal. Participativa e
líder, toma a frente na mediação de diálogos e orienta outras pessoas a partir da sua
experiência pessoal de cidadã.
Neste momento se está falando da potência das manifestações saudáveis do
sujeito, enquanto ator social, constitutivo de uma sociedade e de posse de uma
consciência de alteridade que transcende uma simples relação interpessoal
dialógica.
Sua influencia sobre um coletivo a partir da mediação e da tomada da palavra
está implicado pelo pleno exercício da cidadania com capacidade de liderança, o
que compensa outros “déficits” e, por conta do diagnóstico, é ignorado pelos
familiares enquanto potencialidade relacional.
Nesse sentido, pode-se perceber a restrição do sujeito quando seu familiar
refere proteção e cuidado, revelando nas entrelinhas do discurso a condição de
interditado do seu curatelado.
“ele não conhece dinheiro, mas eu não me importo de dar pra ele. É que
tem que ter alguém que cuide como as pessoas de confiança que andam
com ele sempre. É só pedir!” (Diário de campo 20/03/2017).

Não se está negando a necessidade deste tipo de cuidado, quando se sabe
que é fundamental a atenção familiar e o zelo pela segurança da pessoa. Basaglia
(1991) quando se refere as instituições de cuidado em saúde mental, reporta-se
para a importância do olhar para o sujeito e para suas potencialidades, mas não
nega a existência de limitações em decorrência da doença mental e reconhece a
importância de cuidados específicos.
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O propósito aqui é de problematizar as implicações destas limitações e
restrições no processo relacional, bem como a ofuscação das potencialidades, uma
vez que a pessoa interditada por conta do sofrimento mental, fica restrita em âmbitos
da sua vida sem uma justificativa plausível, o que pode ser visto como ato
preconceituoso e fortalecedor do estigma.
Neste sentido, abordar o preconceito é delicado e complexo, pois suas
manifestações estão implícitas em comportamentos e simbologias presentes no
cotidiano das pessoas, de modo que seus discursos negam sua existência.
No estudo sobre o preconceito em relação ao doente mental realizado por
Maciel et al (2008), tanto profissionais de saúde quanto familiares não admitem
serem preconceituosos, havendo uma dicotomização do “discurso eu versus
sociedade - eu não sou preconceituoso, mas a sociedade é”. Uma vez que todos
somos sujeitos constitutivos de uma sociedade, logo, somos a sociedade.
Evidencia-se a necessidade de ações educativas que viabilizem discussões
sobre temáticas diversas que permeiam o entendimento popular sobre saúde mental
bem como a confusão que mistura conceitos de saúde com doença, do mesmo
modo que loucura é associada a patologias ou a manifestações que fogem aos
padrões massificados de comportamento.
Tratar da ruptura de paradigma implica numa complexidade de ações que
vem se desenvolvendo desde o principio da reforma psiquiátrica no Brasil, mas
ainda necessitamos avançar em diversos aspectos com longo percurso a ser
percorrido.
Quando nos deparamos com atravessamentos presentes no cotidiano das
pessoas que implicam nas suas vidas e nas relações interpessoais, as trocas de
modo implícito são penetradas por simbologias e sentimentos que afetam o sujeito e
remontam sua condição de menos valia perante a sociedade.
C1 fala para o público sobre a representação da AUSSMPE, sobre
sofrimento mental e reabilitação psicossocial, mostrando conhecimento de
causa. Como uma “terapeuta”, busca incluir de algum modo na sociedade
as pessoas que chegam na associação por meio das suas relações e
vínculos que construiu durante sua reabilitação. “A gente precisa se
fortalecer, se unir pra vencer o preconceito. A Gente é visto como louco e é
desprezado por isso, mas isso precisa mudar, e quem pode mudar isso
somos nós mesmos’ (Diário de campo 01/09/2016).

No registro anterior é evidente o empoderamento de C1 quando estimula
outras pessoas a lutarem contra o preconceito e vencerem as limitações, o que pode
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ser viabilizado pela união. Sua fala parte do ponto de vista da AUSSMPE como
órgão que representa autonomia e fortalecimento dos sujeitos, justamente por
intermédio da união e da legitimação através da associação.
A potência desta instituição enquanto promotora de ações para o
empoderamento e desconstrução de preconceitos, contrapõe-se a um paradigma
arcaico e restritivo que necessita de atualização, em conformidade com as reais
necessidades e singularidade humanas.
Esta emergência é de certo modo denunciada por C5:
“As pessoas precisam de cuidado, de atenção, de carinho. Elas podem viver
como a gente, mas ficar naquilo lá atiradas (no hospital psiquiátrico) não
reabilita ninguém. São tratadas como bicho, sem o mínimo de respeito ou
de carinho, aquilo só serve pra afastar o lixo da sociedade” [...] (Registro
gravado em 19/01/2017).

Neste sentido, o paradigma restritivo está fomentado pelo modo asilar, pelo
qual o tratamento é desumano e as singularidades do sujeito são sufocadas,
tornando-o parte de uma estrutura engessada, visto como lixo social.
A força das palavras de C5 ao denunciar este modo de tratamento com
conhecimento de causa traz a tona uma realidade ainda mantida e coexistente com
um movimento que busca mudança de pensamento. Esta coexistência fortalece
preconceitos no entorno do sofrimento mental, rotulando e estigmatizando a pessoa
que por ela passa.
Por esta razão, todos os investimentos humanos individuais e coletivos, por
meio

de

mecanismos

que

venham

revelar

a

potencialidade

humana

independentemente de quaisquer aspectos são de grande potência.
As pequenas participações em espaços de representatividade social, as
trocas cotidianas, os diálogos, os trabalhos artístico-musicais, a auto avaliação no
cotidiano de usuário, cuidador ou cidadão podem assegurar avanços na construção
de uma sociedade mais digna e igualitária.
Felicidade só se tem quando se doa, por isso na minha cidade a vida é boa.
E a vida é boa quando planta-se a semente, nem só na terra, mas no
coração da gente. Você precisa conhecer a minha terra, no alto da serra
onde a lua beija o chão. Lá não tem muros, nem um tipo de barreiras,
preconceitos nem fronteiras de país ou religião (Terra dos meus sonhos,
Silvio Brito – CD 1988).

O trecho da letra da música, de um modo poético e simples, trata do desejo
de uma sociedade igualitária, sem preconceitos, cuja “vida boa” é pautada na
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reciprocidade. Este imaginário retratado pela poesia está presente nas lutas
cotidianas para romper com os atravessamentos indesejados que perturbam a
evolução humana pelo ponto de vista psicossocial.
Barreiras como valores humanos distorcidos, políticas que deixam o sujeito a
margem ou conceitos antiquados que não comportam mais o ser humano da
atualidade consistem em emperramentos para que se tenham avanços neste
caminho.
Na fala de C5 que segue, podemos observar elementos importantes neste
aspecto.
C5 remete-se ao caso de homicídio ocorrido por parte da polícia que
desferiu tiros a uma pessoa em surto que estava agressiva na rua. Sua
avaliação deste fato que lhe impactou muito [...] “Falta uma gestão que
valorize os serviços de saúde mental, não só aqui na cidade, mas no estado
e em todo nosso país, pois só assim, teremos serviços mais efetivos no
cuidado em liberdade” (Diário de campo 09/03/2017).

Seu impacto diante de uma situação chocante que se passa despercebida
diante de tantos homicídios diários noticiados pelas grandes mídias, revela um
sujeito atento e sensível aos acontecimentos sociais. Sua crítica contundente a
gestão aponta para um fato que a cada dia se torna mais banal que é a própria
morte.
O caso de um cidadão que estava descompensado e foi alvejado por arma de
fogo e morto pela polícia, por representar uma ameaça à sociedade, representa a
“desqualificação” de profissionais que atuam na segurança pública diante de uma
situação de crise.
O uso do termo desqualificação é justamente para se pensar sobre o
momento de crise que o país enfrenta, de modo que, na análise do caso in loco
requer justamente o fortalecimento de uma rede de cuidado em saúde mental que
contemple a sociedade e seus diversos atores. Dentre estes, as polícias devem
contemplar tal rede, de modo que haja investimento por parte da gestão pública,
tanto no âmbito municipal quanto em outras esferas administrativas.
Nunes e Torrenté (2009) tratam estes fenômenos como violências às quais o
cidadão está exposto, sendo de ordem interpessoal, institucional, simbólica,
estrutural ou cívica.
Tais violências são resultantes de modos de organização da sociedade em
que tais aspectos ficam restritos para pessoas em situação de vulnerabilidade
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devido a alguma doença ou situação social. Esta segregação violenta e engessada
da sociedade remete-nos ao apelo e crítica de C5 quando, impactado pelo que de
fato deve ser impactante, reclama a falta de gestão pública para sanar este tipo de
transtorno e violência social.
C5 [...] “quando alguém incomoda, fala a verdade como a gente fala, traz à
tona os podres dessa gente que tá no poder, vai pra rádio, vai para o
conselho de saúde, isso é prejudicial pra gestão. Por isso é mais fácil
afastar quem critica e jogar no manicômio. Cala a boca de quem pensa e
fica fácil manipular o povo sendo dono da mídia” [...] (Registro gravado em
19/01/2017).
Do CAPS, eu propriamente só tenho boas coisas, mas o que dizer? Bons
fatos do CAPS, fui bem recebida, fui bem acolhida, não fui abandonada
quando tive alta, fui pra associação, que eu no inicio, chorei e achei que ia
ser abandono, né? Mas fui bem acolhida na associação e o mundo se abriu;
abriu mais portas pra gente. Não ficou só entre a gente, a gente ganhou o
mundo e tem a chance de ajudar quem está entrando no CAPS. Nós vamos
passar para os outros aquilo que a gente já viveu. Se a gente conseguiu sair
e abrir e ganhar o mundo eles também podem. Eles vão fazer o tratamento
no tempo necessário deles e vão ter as oportunidades que nem nós tivemos
(entrevista com C3).

Os registros nos apresentam duas falas importantes para pesarmos o
processo de empoderamento e ruptura com as barreiras e atravessamentos que
surgem no cotidiano do sujeito. Primeiramente, C5 apresenta a importância da
manifestação por intermédio dos fóruns competentes para que avancemos nas lutas
por mais dignidade e na superação das falhas administrativas do âmbito da gestão
pública.
Tais avanços requerem cidadãos participantes e ativos perante a sociedade,
o que, conforme C5 é impossível quando se está submetido a uma instituição que
castra os direitos à voz e participação social, reforçando mais uma vez a importância
da alienação das pessoas para que as injustiças se mantenham.
Por conseguinte, na relação dualística entre uma instituição alienadora e uma
instituição empoderadora, C3 fala das suas experiências durante a estada no CAPS,
mencionando medos e aprendizados, bem a continuidade nas trocas sociais junto da
AUSSMPE, onde foi acolhida e sente-se empoderada.
De igual modo, Cirilo e Oliveira Filho (2008), à partir de uma pesquisa com
familiares de usuários, apontam o embate entre o modelo antimanicomial e o modelo
hospitalocêntrico.
Falar do modelo histórico, centrado na clausura, encontra-se com a ideia de
repressão e alienação da pessoa, ao passo que o empoderamento oportunizado
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pelo cuidado em liberdade, conforme C5 “incomoda” pelo fato de tornar os sujeitos
críticos e atentos aos seus direitos de cidadãos.
À partir deste pensamento, atribuir o devido valor à meios e mecanismos que
promovem as relações interpessoais e valorizam as potencialidades do sujeito,
constitui-se efetivamente na potencialização da saúde mental.
Comumente, pensar cuidado em saúde a partir de mecanismos e/ou
instituições engessados, remete-nos a olhar para sintomatologias, o que
imediatamente, pelo senso comum, requer medicalização como solução imediata.
Esta prática, de acordo com Illich (1975), consiste em um mecanismo de
controle dos sintomas como extensão da ação médica, muito embora não cure a
doença existente. Assim, a pessoa submetida a medicalização não necessita estar
com sintomas aparentes de uma doença para que, mesmo assim, seja medicada e
continue seu uso a fim de manter-se assintomática.
Muitas pessoas sofrem porque pensam, porque questionam, e de algum
modo acabam sendo caladas em sua voz e sofrimento que é pouco suportado
individual e socialmente, e suas manifestações passam a ser lidas como problema
de saúde.
Por esta perspectiva, a medicalização, além de ser mais um mecanismo de
controle, é vista como solução para “problemas”, ao passo que as verdadeiras
manifestações de saúde - no seu sentido mais amplo - deixam de ser vividas por
não serem reconhecidas como tais.
O verdadeiro avanço no campo da saúde mental requer uma percepção
ampliada do sujeito humano, levando em consideração sua singularidade e as
distintas facetas decorrentes da subjetividade de cada pessoa. Deste modo, a
valorização de aspetos saudáveis, das potencialidades e da relacionalidade do
sujeito são empreendimentos cruciais para sua participação social e cidadania.
Mesmo que haja restrições de ordem física ou intelectual, toda pessoa pode
de algum modo, contribuir para a organização da sociedade com sua participação, à
partir da premissa: enquanto seres humanos, somos todos da espécie humana,
muito embora, singulares.
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7 Considerações finais

Nas andanças pelos caminhos da atenção psicossocial e no convívio com
pessoas que fazem de cada dia uma oportunidade única, um pouco de mim deixei e
muito estou levando para a vida.
A partir das múltiplas vivências proporcionadas pela etnografia, pude avançar
para além da prática de trabalhador vinculado a uma instituição de saúde, o que me
permitiu ampliar o olhar sobre o ser humano para vê-lo como ser humano, além do
“rótulo” de usuário do CAPS.
Assim, a pesquisa que preconizava uma abordagem para coleta de dados, se
transformou em uma potente ferramenta para aproximação de um modo intimo com
as pessoas, distintamente do imaginado.
Faz-se necessário destacar os incomensuráveis avanços no cuidado em
saúde mental pelo modo psicossocial se comparado ao modelo manicomial, uma
vez que todas as potências reveladas pelos sujeitos deste estudo somente foram
possíveis pelo fortalecimento da autonomia e da cidadania promovidos pelo cuidado
em liberdade.
A transcendência do imaginário se deu por conta de acontecimentos de
grandiosa significação e afetação pessoal durante o curso da pesquisa, os quais me
transformaram, portanto, não sou mais o pesquisador que entrou em campo com
objetivos e metas limitados.
Hoje sou um ser humano que percebeu o mundo pelos distintos olhares das
pessoas com quem convivi, apreendendo valores e a experimentando sentimentos
do jeito que são sentidos pelos amigos que fiz ao longo da caminhada de
pesquisador.
Com isto, permear o relato final deste estudo com sentimentos vivenciados
em campo só é possível por conta do modo como ocorreu o trabalho de campo,
desvelando “verdades” do cotidiano de sujeitos que representam tantos outros
sujeitos, os quais certamente possuem histórias ricas em significados e potencias.
Destas “verdades”, poder ver o mundo pelo ponto de vista de pessoas que
sofreram pelo transtorno mental, pelo estigma e por discriminações, e se fazem
fortalecidas por superações e ressignificações, é remover a venda imposta pela
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absorção de um sistema que nos envolve e, pouco a pouco, suga a essência da
sensibilidade ao outro e à própria vida.
Poder sistematizar em uma tese elementos representativos desta vida e
efetivamente da saúde, é reafirmar a grandiosidade e capacidade incondicionais do
ser humano, independentemente das circunstâncias existenciais. Para tal, foram
retratadas algumas virtudes que devem contribuir para instrumentalização de
pessoas e para servirem-se de métodos simultaneamente simples e complexos para
percepção do ser humano.
Simples por se tratar de acessar o sujeito como humano, despido de vestes e
máscaras artificiais exigidas pela sociedade. Complexos, por permitirem um olhar
amplo para a pessoa, desvelando sentimentos e valores que nenhuma instituição ou
olhar institucional pode dar conta.
Emerge, portanto a necessidade do ser humano, sujeito, perceber com
sensibilidade sua implicação na organização da sociedade e nas estruturas
responsáveis por assegurar o bem estar coletivo.
O valor da vida e o respeito à singularidade devem direcionar as ações
humanas, promovendo a sensibilização e a tão buscada paz individual e coletiva,
para uma sociedade na qual residem todos os modos de relação interpessoal, os
quais transcendem para além do físico.
Manifesta-se por emoções e sentimentos, na natureza e na harmonia do
humano consigo mesmo e com o universo subjetivo e singular, cuja multiplicidade o
torna plural e infinitamente complexo.
Com aparência poética e modelo utópico, talvez esta explanação muito diga
respeito a tudo o que fora experimentado durante o convívio com pessoas que são
referencias para falar em superação, sensibilidade, solidariedade e exercício da
cidadania.
O maior resultado desta pesquisa reside na potencialidade da matéria em
tese apresentada, a qual tangencia as trocas, as relações humanas e um cuidado
em saúde que transcende o tecnicismo, avançando incomensuravelmente além do
idealizado.
Vivenciar a transcendência de atos e símbolos que acalmam e cuidam de
almas e essências humanas, trata-se de experimentar um complexo universo de
manifestações nem sempre compreendidas como fundamentais para o que
conhecemos por saúde.
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Atos, palavras, abraços, contatos físicos ou contatos virtuais do mundo
contemporâneo que aproximam pessoas afins e permitem estarem unidas por
ideais, consiste no resgate de valores fundamentais que em algum momento da
existência humana ficaram reprimidos ou se perderam.
Nos Universos Subjetivos Plurais, a amizade é vista como uma dádiva em
que as trocas são constantes, manifestas em palavras, atos, gestos, comidas e
bebidas, presentes, relações, musicalidades, simbologias, amores e afetos, ou em
qualquer forma de manifestação humana.
Estas manifestações estão permeadas pelo amor que atravessa as relações
com potência, permitindo às pessoas expressarem seus mais íntimos sentimentos e
se tornarem sensíveis ao outro com suas necessidades e potencialidades, o que
torna o convívio prazeroso e fortalecedor.
As “resistências” sobrevivem às adversidades e revelam as singularidades e
individualidades de cada sujeito, fortalecendo-o para o enfrentamento do mundo,
mesmo quando a dissonância de pensamentos ou de ideias momentaneamente
permeia os coletivos.
O exercício da valorização da vida, na simplicidade das coisas, é um dos
motores das relações e das alegrias, dos risos e dos choros, movendo os viventes
para a marcha avante nos caminhos da vida em família, nos grupos e na
comunidade com outros sujeitos, tornando-os mais vigorosos e mostrando que “a
liberdade é o melhor remédio”. Afetos e amizades são dádivas, ou, a fórmula deste
“remédio”.
As andanças pelo campo e as vivências que possibilitaram escrever este
trabalho tornaram-se mais leves e intensas com a presença da música, linguagem
que proporciona descontração dos corpos e alento para as almas. Com ela, muitos
coletivos se movem e movem o mundo, tornando pessoas mais fortalecidas e com
suas vidas ressignificadas, representando um potente componente do “remédio”
para reabilitação do equilíbrio dos sentimentos e das almas.
Neste sentido, a música constitui-se em uma linguagem capaz de transmitir
tais comunicações, manifestando elementos vivenciados pelos coletivos e atingindo
o público pela emoção.
Na introdução dos “caminhos percorridos” para o empreendimento neste
estudo, foram apresentados alguns momentos do estagiário - hoje organizador deste
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trabalho - que sentiu o peso da discriminação que tanto afeta e estigmatiza pessoas
com algum transtorno, gerando sofrimentos emocionais e da alma.
Mesmo após duas décadas de andanças e de trabalho profissional com arte e
com cuidado de pessoas, ao lado de pessoas, percebo injustiças e segregação
velada de trabalhadores por pseudo hierarquias, as quais, muitas vezes, não
valorizam seres humanos essenciais para o processo de reabilitação psicossocial.
A reforma psiquiátrica é um marco importante na ruptura de um modo arcaico
de cuidado para um novo modo que amplia a gama de saberes e, teoricamente,
horizontaliza o cuidado, deslocando-o para o patamar das relações.
Para tanto, ainda existe uma lacuna entre ideais e práticas limitadas por
instituições, formações e valores engessados, que desconhecem a legitimidade de
pessoas trabalhadoras (ou não) que não lidam com a lógica dos saberes técnicos
“psi”. Com isto, este trabalho e a titulação dele decorrente carregam todos os
envolvidos no processo de produção de vida, cujos saberes são demasiadamente
complexos para se conformarem em um molde ou em uma categoria, mas
constituem-se em múltiplos e potentes Universos Subjetivos Singulares e Universos
Subjetivos Plurais.
É inegável o quanto avançamos no cuidado a partir da reforma psiquiátrica,
mas, no momento atual, necessita-se do desprendimento de marcos e avançar rumo
à transcendência. Para tal, vislumbrar possibilidades que ainda não são visíveis ao
sistema e empreender no sensível, a partir dos elementos da vida cotidiana como
potenciais em saúde é necessário.
Vivemos em um sistema em que valores estão se perdendo e estruturas
rígidas permanecem engessadas e burocratizadas, o que estabelece limites para dar
conta de demandas humanas emergentes e crescentes. Em decorrência de
múltiplos fatores como violência, preconceito, hierarquias, o ser humano tende a se
isolar, privando-se do contato físico e restringindo suas relações. Com isto,
observam-se fragilizações emocionais e serviços que não conseguem dar conta das
reais necessidades humanas, as quais vão além de uma prescrição.
Com resultados que revelam potencialidades no processo de autocuidado de
Universos Subjetivos Singulares e autogestão de Universos Subjetivos Plurais,
paralelamente pode-se perceber um sistema truncado em que existem limitações na
Rede de Atenção Psicossocial por conta da falta de investimento humano para o
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reconhecimento de potencialidades nas comunidades para manutenção do cuidado
e da prevenção em saúde mental.
Deste ponto de vista, em conformidade com as diretrizes da reforma, todo
cidadão possui sua responsabilidade no cuidado, na educação e na construção de
políticas a partir dos fóruns competentes como os órgãos fiscalizadores das ações
públicas.
Por considerar tais potências, a presente tese, fruto de grande investimento
pessoal em tempo e acionamentos de múltiplos sujeitos, partilha resultados com
vistas para mobilizações no pensamento comum sobre saúde mental, intuindo a
ressignificação desta terminologia.
Pensar saúde remetendo-se a potencialidade de ações e aspectos de saúde
de fato, contrapõe a supervalorização da patologia ou da medicalização como
solução para “todos” os problemas da vida.
Na vida existem infinitas possibilidades de realização pessoal, as quais
podem ser valorizadas e percebidas a partir das relações com o mundo, com
pessoas e elementos nele presentes. Através das trocas, se pode crescer em
aprendizado, emoções e alegrias.
Com outro/s sujeito/s, como exemplo bíblico através da parábola que refere
um feixe de varinhas mais resistente que uma varinha, o ser humano se torna mais
resistente e pode perceber significados em sua vida e no outro que sozinho não
conseguiria.
Portanto, salienta-se a TESE de que a pessoa, uma vez envolvida pelo
modo psicossocial de cuidado através das oficinas, pode ressignificar sua
vida e suas relações interpessoais, havendo, consequentemente a ampliação
do seu universo relacional. A valorização do outro e o sentimento de alteridade
passam a fazer parte do seu cotidiano, movendo-a a valorização das amizades
e prática de trocas sociais – dando, recebendo e retribuindo – fortalecendo-se
como sujeito, podendo tornar-se cuidador a partir da sua expertise por
experiência.
A sustentação desta tese se dá pela análise dos resultados, os quais
certamente contribuirão para avanços na compreensão do ser humano como
complexo Universo Subjetivo Singular. Com isto, pensar no sujeito tendo em vista
primeiramente sua existência enquanto pessoa, com histórias, vivências e saberes,
consiste em se estar inteiro enquanto ser humano para conviver, cuidar e ser
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cuidado por humanos, antes de nos remetermos a qualquer “lente”, seja de status
social, saber técnico, ou de qualquer que seja a ordem.
Igualmente, este estudo revela uma interface de saberes que fazem parte da
existência humana, mas ficam velados por um sistema que, por sua complexidade e
organização, massifica modos de comportamento e manifestação do ser humano.
Com isto, todo comportamento que foge tal padrão, destina-se a ficar ocultado, ser
ignorado ou visto pela lente do estigma. Com estritas possibilidades, saberes
pautados na sensibilidade, na amizade e nas trocas sociais, tende a se tornar
invisíveis.
Considerando as potências dos saberes revelados pelas vivências no campo,
o que pode ser escrito e descrito torna-se pequeno, mesmo recorrendo-se a
linguagem poética. Deste modo, se faz necessário ressaltar os limites desta tese
para manifestar o que realmente foi vivenciado em campo, considerando a gama de
sentimentos e emoções provocadas por todos os sentidos ao estímulo de gestos,
olhares, cheiros, sabores.
Vivências intensas e ressignificadoras foram experimentadas, e com isto,
suscitaram questionamentos como: Que variáveis poderão surgir a partir de estudos
similares com outros grupos, em outras localidades e culturas? Qual investimento
necessário para que as potências desveladas neste estudo possam ser otimizadas
em políticas de cuidado? Quando o ser humano poderá atentar para tais questões
como “saúde mental”?
Com as revelações de dádivas, trocas e potencialidades possibilitadas por
esta tese, reforçar a luta para que não se retroceda nenhum passo no que se refere
ao cuidado em liberdade com respeito e valorização do sujeito, é o mínimo que se
pode esperar, de modo que toda pulsação dos resultados apresentados possa
contribuir instrumentalmente para assegurar a manutenção do conquistado e para
avanços.
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APÊNDICE B
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
FACULDADE DE ENFERMAGEM
PROGRAMA DE PÓS – GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(Resolução 466/12 do Ministério da Saúde)
Pesquisa: Trocas sociais no cotidiano de egressos das oficinas terapêuticas do CAPS II em Pelotas –
RS.
Pesquisador responsável: Izamir Duarte de Farias Tel. (53) 81155896 / 84180058
E-mail: izamironline@hotmail.com
Orientadora: Drª. Luciane Prado Kantorski E-mail: kantorski@uol.com.br
Co-orientadora: Drª. Ana Paula Müller Andrade E-mail: psicopaulla@yahoo.com.br
Eu, Izamir Duarte de Farias, pesquisador doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em
Enfermagem da Universidade Federal de Pelotas, estou desenvolvendo a pesquisa com o objetivo geral de
analisar as trocas sociais presentes no cotidiano de egressos das oficinas terapêuticas do CAPS II na
cidade de Pelotas – RS.
Desta forma, convido-o(a) para colaborar com esta pesquisa, por meio do consentimento de entrevista e
do consentimento para acompanhá-lo(a) em suas atividades cotidianas, o que deverá ser combinado e ocorrera
de acordo com sua permissão e ciência, por um período de aproximadamente seis meses.
Como benefícios para a sociedade e para o meio científico, o conhecimento adquirido por intermédio da
pesquisa poderá subsidiar o fortalecimento de políticas públicas relacionadas com a atenção psicossocial bem
como, a devolução imediata dos dados para o município de origem, poderá fortalecer estratégias para otimização
dos CAPS, da RAPS e da AUSSMPE.
Pode-se vislumbrar como benefício direto para os envolvidos, a oportunidade para reflexão sobre a
atenção em saúde mental, sobre o processo de reabilitação psicossocial e sobre o processo de desconstrução
do preconceito e do estigma acerca da pessoa com transtorno mental.
Considerando que toda pesquisa envolvendo seres humanos abarca riscos, mesmo quando utilizadas
metodologias não invasivas pelo aspecto físico, o fato de envolver perguntas subjetivas que podem evocar
lembranças emotivas das vivências dos sujeitos, pode gerar desconfortos e/ou instabilidade emocional.
Estes riscos, se por ventura ocorrerem a partir da abordagem durante a coleta de dados, sempre que
solicitado pelo participante ou avaliado pelo pesquisador, poderão ser minimizados com a interrupção da
entrevista.
Outro risco de acionamentos desconfortáveis pode ocorrer pela presença do pesquisador nos locais de
convívio do participante, o que poderá ser minimizado mediante solicitação, a qualquer momento, da interrupção
do acompanhamento.
Como suporte, o pesquisador dispõe de acesso direto a equipes interdisciplinares dos CAPS a que está
vinculado para imediata atenção aos participantes, caso seja necessário.
Pelo presente instrumento, declaro que fui esclarecido (a), de forma clara e detalhada, livre de qualquer
constrangimento ou coerção, dos objetivos, da justificativa e benefícios do presente projeto de pesquisa,
assinando este termo em duas vias, sendo que uma ficará comigo e outra de posse do pesquisador.
Fui igualmente informado (a):

Da garantia de receber resposta a qualquer pergunta ou esclarecimento referente à pesquisa e da
utilização do gravador ou do diário de campo;

Da liberdade de retirar meu consentimento, a qualquer momento, e deixar de participar do estudo, sem
que isto me traga prejuízo algum;

Da segurança de que não serei identificado;

Do compromisso de acesso às informações coletadas, bem como aos

resultados obtidos;

Da divulgação dos resultados nos meios científicos.
Eu, ____________________________________ aceito participar da pesquisa intitulada : “Trocas
sociais no cotidiano de egressos das oficinas terapêuticas do CAPS II em Pelotas - RS”.
Pelotas, ____ de ______________de 2016.

_____________________________
Participante da Pesquisa

______________________________
Pesquisador
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APÊNDICE C
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
FACULDADE DE ENFERMAGEM
PROGRAMA DE PÓS – GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM
Roteiro da entrevista
Data da entrevista: ___/___/2016_______________________________________________
Identificação do participante:___________________________________________________
Número da entrevista: _______ Horário início: ________Horário término: _______________
1- Dados do participante:
Nome:____________________________________________________________________
Data de nascimento: ___/___/______

Idade:______________ Sexo: (M)

(F)

Tempo de tratamento no CAPS:_________
CAPS no qual realizou o tratamento:____________________________________________
Número de oficinas que participou:________ Nome das oficinas que participou:__________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Questões norteadoras:

1. O que o/a levou a buscar tratamento no CAPS?
2. Como é sua vida depois de ter se tratado no CAPS? Ele contribuiu para sua
vida? Se sim, de que modo você vê essas contribuições?
3. Como você vê hoje a contribuição da(s) oficina(s) terapêutica(s) enquanto
esteve no CAPS? Existe algo que você tenha praticado nela(s) que ainda faz
parte da sua vida? Fale sobre isso.
4. Fale das suas atividades cotidianas, sua vida social, lazer ou o que você
julgar relevante na sua vida depois de ter se tratado no CAPS.
5. Fale um pouco sobre como é seu cotidiano (lazer, atividades laborais, família,
amizades, atividades socioculturais).
6. Tem algo mais que você deseja falar sobre sua vida antes de ter passado
pelas oficinas terapêuticas no CAPS e atualmente?
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APÊNDICE D
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
FACULDADE DE ENFERMAGEM
PROGRAMA DE PÓS – GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM
Roteiro para observação

Segue abaixo as etapas para observação dos participantes da pesquisa
intitulada “Trocas sociais no cotidiano de egressos das oficinas do CAPS II em
Pelotas – RS”.

1) Convite para participar da pesquisa e assinatura do CLE.
2) Observação do participante nos encontros decorrentes de atividades coletivas
promovidas pela AUSSMPE.
3) Acompanhamento do participante em deslocamento da sua casa para
AUSSMPE ou para atividade coletiva em outro local.
4) Acompanhamento do participante em atividade coletiva em locais públicos.
5) Acompanhamento do participante em atividades cotidianas como pagamento
de contas, fila de banco, deslocamento de ônibus, etc.
6) Acompanhamento do participante com sua família, em casa ou em outros
locais.
7) Acompanhamento do participante em deslocamento pelo seu bairro e/ou nas
imediações da comunidade na qual está inserido, em local de trabalho, etc.
8) Participação em atividades sugeridas pelo participante como festividade na
família, no bairro ou em locais que frequenta.
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CARTA DA LUTA ANTIMANICOMIAL DE PELOTAS
"O cuidado em liberdade é o cuidado que eu preciso"

Nós aqui presentes na 1ª Conferência Livre de Saúde Mental, que integra a
programação da Semana da Luta Antimanicomial no município de Pelotas, vimos
reiterar que a Luta Antimanicomial é um Movimento de reinvindicação pelos direitos
das pessoas em sofrimento psíquico, de combate aos estigmas e preconceitos que
por vezes violentam o direito do cuidado em liberdade, com ideias e práticas de
isolamento quanto ao sofrimento mental, que inviabilizam o processo de
empoderamento e emancipação das pessoas nestas situações, principalmente
quando o modelo de saúde é manicomial e pelo sistema social que preconiza o
capital e interesses políticos em detrimento das pessoas.
A Luta Antimanicomial está fundamentada na concepção de cidadania, a qual
considera que as pessoas em sofrimento psíquico tem o direito fundamental à
liberdade, o direito a viver em sociedade, além do direto a receber cuidado e
tratamento, sem que para isto tenham que abrir mão de seu lugar de cidadãos,
conforme está prevista na Lei 10.216/01 e de acordo com os princípios e diretrizes
do SUS.
Este ano, o movimento da Luta Antimanicomial em Pelotas tem como tema “Que
Rede de Atenção Psicossocial RAPS queremos?” devido a situação atual da Rede e
diante da conjuntura política atual, onde se tem verificado o desmonte das políticas
públicas que interferem diretamente nos direitos sociais e por conseguinte, tem
afetado a saúde mental, com riscos e retrocessos, oriundos da contra-reforma, tais
como a carta do Conselho Federal de Medicina, Associação Brasileira de Psiquiatria
encaminhada ao Ministério do Desenvolvimento Social, Ministério da Saúde, aos
governadores estaduais e todos os gestores de saúde, para investimento em leitos
nos manicômios e não em hospitais gerais, dentre outras coisas, com apoio da
Federação Nacional dos Médicos - FENAM, Associón Psiquiátrica de América Latina
– APAL, Federação Nacional das Associações em Defesa da Saúde Mental –
FENAEMD-SM na data de 25 de abril deste ano.
Deste modo, é necessário o fortalecimento das forças de lutas de resistência, como
foi esta Conferência, no sentido de enfrentar a estereotipização ainda impregnada
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na saúde e na sociedade quanto a pessoas em sofrimento psíquico, com vistas a
garantir e seguir avançando na consolidação da Reforma Psiquiátrica, na
implementação e consolidação do modo de atenção psicossocial, reafirmando o
direito do cuidado em liberdade. Leia-se, cuidado em redes em uma perspectiva
psicossocial, articulada no e com o território, como um modelo construído de forma
democrática por diversos(as) atores(as) sociais envolvidos neste processo.
A presente Conferência é também um efeito desse movimento que iniciou
(in)felizmente a partir do assassinato de Cláudio Adão Lima de Souza, usuário da
saúde mental em uma situação de crise na Cohab Tablada. Várias forças
incomodadas se reuniram em março deste ano na Associação de Usuários(as) dos
Serviços de Saúde Mental para a construção de encaminhamentos referentes a esta
situação, que culminou na constituição de um grupo autônomo de articulação em
saúde, no acionamento do Conselho Municipal de Saúde, da Comissão Municipal de
Saúde Mental, do Grupo Condutor Municipal de Saúde Mental, no Seminário de
Saúde, com um momento específico para discussão da saúde mental em Pelotas,
realizado em 7 de abril na câmara municipal de Pelotas e que do mesmo, foi
indicada a realização de uma audiência que colocasse em questão a Rede de
Atenção Psicossocial.
Desta forma, esse coletivo reunido nesta Conferência Livre de Saúde Mental
reconhece as potencialidades já existentes e aponta propostas e moções para
fortalecimento da rede, extinção progressiva do Hospital Espírita de Pelotas com
data de fechamento conforme o direcionamento da Lei 10.216 de 2001, bem como
de práticas manicomiais da Rede de Atenção em Saúde – RAS em defesa dos
serviços públicos e da cidadania, quais são:
- realizar reuniões distritais onde o CAPS poderiam se reunir com as Unidades
Básicas de Saúde e Estratégias de Saúde da Família para discussão de casos e
acompanhamento de usuários(as);
- que os Técnicos de Referência realizem contato direto com os profissionais das
UBS e ESF para realizar a referência e contra-referência, a fim de faciltar o acesso
dos(as) usuários(as);
- fazer protocolo para reutilização de receitas de medicamentos a fim de diminuir a
necessidade de consulta psiquiátrica, salvo para reavaliações;
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- organizar o atendimento a crise em Pelotas tanto para adultos como crianças e
adolescentes;
- oferecer atendimento psiquiátrico ambulatorial a crianças e adolescentes;
- ativar leitos para atenção em saúde mental nos Hospitais Gerais do município
quando necessário;
- repensar o Modelo de Atenção Psicossocial de Pelotas pois o mesmo ainda segue
o modelo manicomial
- implementar o NASF e fortalecimento do modelo de atenção psicossocial em
saúde mental;
- co-responsabilização das equipes de saúde multiprofissionais para com
o(a)usuário(a);
- enfrentar as práticas manicomiais em serviços de território;
- resolver o problema da falta de refeições dos(as) usuários(as) nos CAPS, que tem
sido barreira ao acesso;
- investir em educação permanente para qualificação em serviço dos profissionais
que estão na rede para o atendimento aos(as) usuários(as) em situação de crise ou
não, principalmente o serviço SAMU, um dos pontos da RAPS;
- a educação permanente em saúde como forma de problematização e revisão dos
processos de trabalho em saúde e fluxos na articula da RAPS, fomentando a cogestão e autonomia para a produção o cuidado e da vida, de acordo com as
territorialidades;
- investir em espaços de convivência que valorizem as trocas sociais, a família, a
cultura, e todos os aspectos que possam culminar como uma das estratégias de
prevenção ao sofrimento e produção da vida;
- enfrentar a precarização do trabalho na relação com a saúde mental pela melhora
das condições de trabalho, melhor remuneração, garantindo plano de carreira e
vínculos trabalhistas que viabilizam a permanência em serviço, dado que a
rotatividade de trabalhadores(as) interfere no processo terapêutico;
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- viabilizar a autonomia do(a) trabalhador(a) no investimento em qualificação
profissional de acordo com o seu campo de atuação;
- garantir o papel da Universidade no fortalecimento da RAPS e pactuações com
município em consonância com as políticas públicas transversais, como de saúde,
educação, cultura, assistência social, habitação, entre outras;
- enfrentar o problema do acesso a medicação nos pontos de cuidado, tendo em
vista que contribui no processo terapêutico, conforme a singularidade de cada
situação, que esteja disponível na rede de acordo com o Relação Nacional de
Medicamentos - RENAME ;
- ampliação da força de trabalho via concurso público de todas as áreas
descobertas, como por exemplo, artes, terapia ocupacional, nutrição, dentre outras;
- alterar a forma de acesso a serviços e transporte público pelo Código Internacional
de Doenças - CID 10, que rotula e estigmatiza as pessoas, inviabilizando a sua
autonomia e da equipe multiprofissional de saúde, que reforça a tutela e não
emancipa, sendo este um dos principais preceitos da Reforma Psiquiátrica;
- incluir no debate de saúde mental as identidades de gênero, para a
despatologização das identidades trans, incluindo trabalhadores(as), gestores(as) e
usuários(as) nessa luta, dado que a identidade não é doença;
- ampliar a articulação com a Promotoria Pública que viabilize o acesso
considerando a Política Nacional de Saúde Mental sem que as arbitrariedades
produzam mais violências;
- evitar a fragmentação do cuidado na infância e adolescência, enfim, em todas os
momentos da vida;
- qualificar a atenção a crise revendo como a segurança pública tem participado
desses processos, de modo a não atrapalhar o manejo da SAMU, colocando em
risco a vida da pessoa em surto e de seus entes ou assassinando pessoas;
- criar estratégias de atenção e cuidado aos familiares de pessoas assassinadas na
atenção a crise e nos mais diversos contextos sociais;
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- articular o cuidado em rede Intersetorial, bem como o fortalecimento da
transversalização das políticas públicas socio-assistenciais, considerando escolas,
feiras, igrejas, ONGs, OCIPs, entre outras;
- garantir serviço de atenção em saúde mental 24 horas;
- ampliar a reinserção social na educação e no trabalho e geração de renda;
- efetivar leitos em hospitais gerais, tais como o Hospital Escola – HE / UFPel,
Hospital Santa Casa de Misericórdia de Pelotas, Hospital Universitário São
Francisco de Paula, Hospital Beneficência Portuguesa;
- co-reponsabilizar a gestão com a dinâmica de movimentação na política de saúde
mental para além dos serviços substitutivos;
- co-responsabilizar a Atenção Básica no acolhimento e oferta de cuidado sem
necessariamente transferir esse cuidado para outro setor, como o CAPS,
considerando que existe um diretriz nacional de Atenção Básica em Saúde Mental;
- que a gestão seja parte e apoiadora dos processos de tentativas de aproximação e
articulação da e na RAPS e RAS;
- ampliar a articulação do consultório na rua com Unidades Básicas de Saúde e
Centros de Atenção Psicossocial, com a RAPS e RAS;
- garantir assistência as pessoas em situação de rua sem apologizar e produzir
violência, considerando o desmonte da rede de proteção sócio-assistencial.
- Fomentar junto ao consultório de rua o envolvimento junto ao movimento nacional
de população de rua.
- fomentar a articulação permanente entre Unidades Básicas de Saúde, Agentes
Comunitários de Saúde, centros de Atenção Psicossocial e outros pontos da RAPS
e RAS;
- enfrentar o aprisionamento hoje, instaurado em Pelotas, no modelo manicomial;
- intensificar a qualificação das equipes e pontos da RAPS conforme a diretrizes dos
Centros de Atenção Psicossocial na atenção a crise, em todas as situações,
principalmente as de sofrimento psíquico grave e persistente;
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- efetivar o dispositivo de acolhimento conforme prevê a Política Nacional de
Humanização da Gestão e Atenção do SUS que vem sendo banalizado, além da
fragilidade conceitual e prática;
- articular ações que atentem para o campo social na perspectiva de geração de
trabalho e renda;
- considerar a continuidade dos processos de economia solidária que vem se
desenvolvendo no município;
- envolver a saúde mental no processo de construção e realização das Conferências
de Saúde;
- garantir acessibilidade como atributo essencial nos ambientes do CAPS para a
qualidade de vida no acesso ao serviço para pessoas com limitações de mobilidade
considerando a lei 10.048/2000.

MOÇÕES DE REPUDIO E APOIO
Moção de repúdio ao Hospital Espírita pela práticas de violência institucional
relatadas na manhã de hoje nesta Conferência.
Moção de repúdio ao Conselho Municipal de Saúde pela não encaminhamento da
pauta de Saúde Mental solicitada em março
Moção de repúdio a Prefeita Municipal de Saúde Paula Mascarenhas pela
declaração a público no site oficial da Prefeitura e no Jornal Dário Popular de seu
apoio ao modo manicomial quanto a busca de recursos para investimento no
Hospital Espírita, manicômio de Pelotas, “inferno na terra” como foi mencionado por
uma usuária e tantos outros que fizeram denúncia pública sobre o tratamento neste
hospital;
Moção de repúdio ao Conselho Federal de Medicina, Associação Brasileira de
Psiquiatria,

devido

ao

posicionamento

contrário

a

Reforma

Psiquiátrica,

desrespeitando os movimentos sociais desde a década de 70 que soma quase meio
século, o direito dos(as) usuários(as) constitucionalmente garantido na Carta Magna
brasileira de 1988, também desrespeitando a Lei 10.216 de 2001 e a Política
Nacional de Saúde Mental, para investimento no modelo manicomial e não na
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atenção psicossocial, a qual comprova de diversas formas como o modo de cuidado
que prima pela vida, conforme a as histórias de vida das pessoas assistidas nesta
perspectiva e resultados de vários estudos pelo Brasil e mundo.
Moção de apoio ao Ministério Público Federal pela Nota Técnica nº 05/2017 de 3 de
maio de 201, da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão

do

Ministério

Público Federal, que reforça e defende a Rede de Atenção Psicossocial no cuidado
a pessoas com em sofrimento psíquico.
Por fim, orientamos que estas propostas sejam inclusas na Conferência Municipal de
Saúde de Pelotas.
Assinamos esta Carta, todos(as) os(as) participantes da 1ª Conferência Livre de
Saúde Mental de Pelotas, a total de 178 pessoas conforme lista anexa a esta Carta,
cidadãos e cidadãs, muitos(as) vinculados(as) e/ou representantes das seguintes
institucionalidades com responsabilidade social, quais são:
Associação de Usuários(as) dos Serviços de Saúde Mental de Pelotas,
Grupo Autônomo de Articulação em Saúde,
Coletivo Povaréu Sul,
Comissão de Organização da Semana da Luta Antimanicomial
Grupo de Estudos em Enfermagem e Saúde Mental e Enfermagem em Saúde
Coletiva da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Pelotas - UFPel,
cursos de Terapia Ocupacional, Psicologia, Enfermagem e Filosofia da UFPel,
cursos de Serviço Social, Enfermagem e Psicologia da Universidade Católica de
Pelotas – UCPel,
Centros de Atenção Psicossocial – CAPS Escola
Centros de Atenção Psicossocial – CAPS Zona Norte
Centros de Atenção Psicossocial – CAPS Baronesa
Centros de Atenção Psicossocial – CAPS Fragata
Centros de Atenção Psicossocial – CAPS Conviver de Rio Grande
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Centros de Atenção Psicossocial – CAPS AD III 24 horas e Rede AD
Centros de Atenção Psicossocial – CAPSi
Centros de Atenção Psicossocial – CAPS Porto
Unidade de acolhimento adulto UA
Residencial Terapêutico
Atenção Básica – UBS Fragata
Equipe de Redução Danos
Equipe de Consultoria na rua
Grupo Condutor Municipal de Saúde Mental
Grupo Condutor Regional de Saúde Mental
3ª Coordenadoria de Saúde Regional
Grupo Vocal Los Lok@s
Grupo Vocal Esperança
Conselho Municipal de Saúde
Centro de Pesquisa sobre Bullyng – CPB
Câmara de Vereadores de Pelotas
Casa do trabalhador (as)
Usuários (as), Trabalhares (as) e Gestores (as) em Saúde Mental
Gestão da Saúde Mental
Secretaria Municipal de Saúde

Instituto Nacional do Seguro Social INSS
RádioCom
Universidade Federal de Rio Grande FURG
Universidade Federal de Pelotas UFPEL
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Fora Temer! Fora Osmar Terra! Fora Ana Amélia Lemos! Fora todos(as) os(as)
políticos que tem se posicionado contrário aos direitos sociais construído ao longo
deste meio século no país, em todas esferas governamentais, seja municipal,
estadual e nacional.
Pelotas, 15 de Maio de 2017.
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Nota de esclarecimento sobre o Mental Tchê
Informamos que segundo o Decreto nº 4.631 de 19 de maio de 2017, é transferida a
realização do 13º Mental Tchê para o mês de maio de 2018.
No referido documento expõe-se ainda que o evento seja oficial do Município e
realizado anualmente desde 2005, porém a crise financeira que assola nosso
Município dificulta a promoção do evento no nível em que era realizado nos últimos
anos.
Mais ainda, que no ano de 2016 não foi encaminhado nenhum projeto para captação
de recursos a fim de viabilizar a realização do evento em 2017, assim a
Municipalidade optou em direcionar os poucos recursos existentes para a compra de
medicamentos e outros serviços essenciais para a comunidade.
A Prefeitura Municipal, governo “desenvolvimento com transparência”, através deste
comunicado esclarece que o evento titulado como XIII MENTAL TCHÊ – “OUVINDO
VOZES, CONTANDO CAUSOS, RASTILHANDO CIDADANIA NO MAR DE
DENTRO!”, a ser realizado no município de São Lourenço do Sul, no dia 27 de maio
de 2017, na Associação Atlética Banco do Brasil – AABB, está sob total
responsabilidade e promoção da Coordenação Colegiada do Fórum Gaúcho de
Saúde Mental.
Portanto, o evento citado não será realizado como evento oficial do município de
São Lourenço do Sul, ao contrário das edições anteriores, não havendo por parte da
municipalidade qualquer conotação de intervenção na referida programação.
No mesmo sentido desconhece qualquer pedido de autorização e/ou concessão
de uso do nome oficial do evento, bem como do logotipo de identificação do evento.

Rudinei Harter
Prefeito Municipal

Manifestação da prefeitura de São Lourenço sobre o Mental Tchê 2017.
Acesso
em
10
de
Setembro
de
2017,
disponível
http://www.saolourencodosul.rs.gov.br/noticias.php?ID_NOTICIA=8184

em:
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Cartaz de divulgação do show de lançamento do Grupo Musical Revolver
juntamente com Grupo Vocal Esperança em 2004.

262

263

264

Convite para o lançamento do primeiro
CD do Grupo Vocal Esperança

Convite para o lançamento do segundo
CD do Grupo Vocal Esperança
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CD gravado no ano de 2012 alusivo ao aniversário de 200 anos da cidade de Pelotas, com participação de quatro grupos musicais
da saúde mental: Los Lokos, Esperança, Revolver (CAPS Porto) e Felizarte (CAPS Escola).
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Links de alguns registros de atividades desenvolvidas pelos Grupos Esperança e Los
Lokos:
Agenda cultural da Fenadoce 2017:
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8
&ved=0ahUKEwiW0_PD0r7WAhWJhJAKHTR4Bo8QFghBMAc&url=http%3A%2F%2Fwww.
quindimculturalpel.com%2Fsingle-post%2F2017%2F06%2F08%2FAgenda-cultural-dasemana&usg=AFQjCNHlUb8P761e_bZWAam52r23e3dUNg
Grupos Esperança e Los Lokos no Teledomingo – RBS TV.
http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2014/12/musica-leva-alegria-pacientes-comdoencas-mentais-em-pelotas-rs.html
Los Lokos na Fenadce – gravação amadora:
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8
&ved=0ahUKEwiW0_PD0r7WAhWJhJAKHTR4Bo8QtwIIPjAG&url=https%3A%2F%2Fwww.
youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D6fbvtzTGD0I&usg=AFQjCNGsvK24NnCN_8SkRT14iY2m
LgZZng
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Dádivas
Izamir de Farias
Música apresentada dia 02/10/17 na defesa da tese

Os dias nem sempre são azuis
Seu olhar nem sempre tem o brilho da alegria
A noite às vezes vem o pesdelo
E no outro dia, às vezes o sol não quer brilhar
Mas sei que dias melhores virão
E sei que tens algo bom em seu coração
Saibas que tens amigos ao seu redor
Que podem fazer a vida ficar bem melhor
A dádiva de conviver
É um jeito lindo de crescer
Na bela jornada da vida
Com troca de abraços e afetos
O jeito é saber amar
E amizades poder conquistar
E com o futuro poder sonhar
E a vida valorizar
Nas coisas simples da vida
Se encontra a verdade, a beleza
Basta erguer a cabeça e perceber a natureza
O ceu, a terra, o ar e profundo respirar
Basta olhar ao redor
Pra perceber que a vida fica melhor
Do que quando olhas pra solidão
E pensas que tudo acabou
A dádiva de conviver
É um jeito lindo de crescer
Na bela jornada da vida
Com troca de abraços e afetos
O jeito é saber amar
E amizades poder conquistar
E com o futuro poder sonhar
E a vida valorizar

