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RESUMO 

Baseados na Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão no Sistema Único de 

Saúde, o HumanizaSUS, nos pressupostos que norteiam os  CAPS - Centros de Atenção 

Psicossocial, os quais propõe os Serviços Residenciais Terapêuticos (SRTs), como estratégia 

de sociabilidade, a experiência do Estágio Supervisionado do Curso Psicologia da 

Universidade Metodista de Piracicaba teve como  objetivo desenvolver um trabalho de 

Acompanhamento Terapêutico para promover a autonomia dos moradores da Residência 

Terapêutica de uma cidade do interior de São Paulo. A estratégia utilizada foi a criação de 

espaços de escuta para os moradores e cuidadoras, “conversas” semanais, caminhadas, 

acompanhamento nas atividades diárias e planejamento de atividades relativas à manutenção 

da casa. Isto proporcionou o reconhecimento das potencialidades destes sujeitos e, produziu 

um movimento em direção ao cuidado de si, melhora na comunicação e um espaço de 

socialização, no qual, (re)constroem-se laços sociais resgatando singularidades. Tal RT ainda 

não se configura como uma moradia, pois os sujeitos apenas foram “colocados” numa casa, e, 

portanto, o acompanhamento terapêutico, inserido na lógica da Clinica Ampliada, torna-se 

essencial para a reinserção destes sujeitos. Assim, entendemos que o referido Programa de 

Estágio e a interlocução entre Universidade, Serviços Públicos e Comunidade configuram 

singular potência instituinte.  

Palavras-chave: Atenção Psicossocial; Saúde Mental; CAPS; Acompanhamento Terapêutico; 

Residência Terapêutica. 
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PREPARANDO-SE PARA UMA VISITA! 

O profissional que se predispõe a intervir no campo da Atenção Psicossocial é 

imediatamente convocado a uma reflexão da concepção saúde-doença e seus meios teórico-

técnicos, a organização das relações intrainstitucionais, de suas relações com a clientela seus 

agentes bem como os efeitos de suas ações em termos terapêuticos e éticos (COSTA-ROSA, 

LUZIO, YASUÍ, 2003). A partir desse pressuposto, e falando de um lugar marcado pela 

Psicanálise e pela Análise Institucional, inicia-se o percurso deste trabalho.  

Pensar no que é saudável e na sua negação não é uma tarefa fácil, por isso, Canguilhem 

(2002), referencia-nos: afirma que as normatizações estão presentes em todos os contextos da 

vida, das quais o ser humano não escapa, mas também não permanece indiferente às condições 

que lhe são impostas. Pelo contrário, espera-se do sujeito uma reatividade, um movimento de 

preservação da vida, que nem sempre corresponde a um script social. Por isso, as questões 

sociais, econômicas e culturais nunca estarão apartadas do indivíduo, mas serão constituintes 

de sua subjetividade e determinante no processo saúde-doença. 

No campo da Saúde Mental, a psiquiatria é a abordagem mais divergente das teorias 

psi, no que se refere tanto à etiologia quanto ao tratamento do sofrimento psíquico. Ela é 

marcada por um olhar normatizador, que torna o sujeito doente e desviante: o sintoma é 

interpretado como uma desordem a ser suprimida, por isso se utiliza do conceito de distúrbio. A 

psicanálise vem romper com essa leitura. Para ela não se pode compreender os sintomas 

simplesmente como manifestações fenomênicas do corpo, mas como uma linguagem que fala o 

corpo: é a verdade do sujeito – do inconsciente – que presentifica-se. (SILVEIRA, 2010) 

Com isso demarcamos uma diferença estrutural: enquanto a Psicanálise se utiliza da 

análise de discurso (do dito e do não dito), a Psiquiatria faz sua leitura sintomática (na montagem 

de quadros nosológicos). Com um discurso capitalista, pulveriza os sintomas e os trata – através 

de psicofármacos – na tentativa de suprimi-los, que, para a Psicanálise significa calar o 

sofrimento, aprisioná-lo. Essa ainda é uma realidade, uma prática constante nos equipamentos de 

Saúde (Mental) marcados por uma história/modelo manicomial, legitimada por políticas 

higienistas e segregacionistas, e que se reeditam nos dias de hoje através da medicalização e 

outras práticas iatrogênicas.
5
 

Na história recente do Brasil, o Sistema Único de Saúde (SUS), criado em 1988, firma 

seus pilares nos princípios da universalidade, integralidade e equidade no acesso aos cuidados 
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de saúde. A posteriori, outros conceitos foram incorporados na política do SUS, com destaque 

para o de Clínica Ampliada: ações não limitadas às práticas objetivas, que pressupõe certa 

regularidade e repetição, tampouco entregue a uma especialidade ou campo de saber. 

Conceito este que se inscreve nos princípios da Reforma Psiquiátrica, vislumbrando novas 

formas de cuidado para as pessoas que apresentam sofrimento psíquico.  

Os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial)
6
, criados no Brasil como equipamentos 

estratégicos dessa reforma, visam atuar próximo ao contexto do sujeito, no seu território, 

buscando alianças sociais que complementem e ampliem os recursos existentes. Além disso, 

deve articular-se com todos os outros dispositivos no campo da Saúde Mental, da saúde em 

geral e no âmbito das Políticas Públicas, o que chamamos de intersetorialidade.
7
  

Um desses dispositivos são os Serviços Residenciais Terapêuticos (SRTs), espaços 

para usuários que perderam o vínculo familiar, que tenham ou não histórico de internações, e 

necessitam de serviços residenciais. Os SRTs devem estar pautados no processo de 

reabilitação social, reinserindo o usuário na rede de serviço de saúde e na comunidade, 

objetivando a progressiva inclusão social de cada morador, considerando suas singularidades, 

os quais devem ser assistidos em graus de complexidade que dependerá da autonomia e 

dependência de cada um.
 8

 Tratam-se de "espaços de morar” que, articulados a uma rede de 

atenção psicossocial, tem por função reabilitar o indivíduo na sociedade e devolver a 

autonomia nas tarefas diárias, nas negociações e discussão das questões ligadas ao morar, 

como desavenças, crenças, barulho e etc. Neste sentido, o “cuidador” tem um importante 

papel na promoção da autonomia e no respeito à singularidade dos usuários – por muito 

tempo negado dentro dos hospitais psiquiátricos –, que exige a  busca constante de novas 

formas de cuidar, já que seu trabalho dentro da residência pressupõe auxilio nas atividades 

diárias (pagamento de contas, tarefas domésticas, etc.) 

Existem alguns recursos que subsidiam a efetivação do processo reinserção social do 

sujeito e sustentam a função do cuidador. Dentre eles, está o Benefício de Prestação 

Continuada (BPC), destinado a pessoas com renda inferior a um quarto de salário mínimo e 

que estejam impossibilitadas de levar uma vida independente. Tal recurso é assegurado pela 

Lei Orgânica da Assistência Social, a LOAS, (Lei Federal nº 8742/1993) que responde pela 

habilitação, reabilitação e proteção social de pessoas com “deficiência” em situação de 
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pobreza. (LOAS, 1995)  

Além deste auxilio, há também o Programa De Volta Para Casa, criado pelo 

Ministério da Saúde, em 2003, que consiste no pagamento mensal de auxílio-pecuniário ao 

beneficiário ou seu representante legal. Este Programa tem como pressuposto a reintegração 

de pessoas egressas de longas internações psiquiátricas e que apresentam alienação 

institucional, estando em consonância com a Lei Federa nº 10.216, de 06 de abril de 2001, 

que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de “transtornos mentais” e 

redireciona o modelo assistencial em Saúde Mental. O programa contribui para a formação de 

uma rede de cuidados e recursos assistenciais, promove o convívio social e o retorno ao 

exercício da cidadania e o gozo dos direitos civis e políticos. (BRASIL, 2003). 

Nesta perspectiva de retorno à vida comum, em sociedade, pode-se dizer que o 

Acompanhamento Terapêutico (AT) se configura como uma “clínica singular” 
9
 por se ater, 

justamente, à singularidade do sujeito. Já para a equipe do CAPS, se configura como uma 

prática extensiva aos diversos lugares internos ou externos à instituição, além de servir como 

um meio de auxiliar os profissionais na condução dos casos clínicos e na formação do Projeto 

Terapêutico Individual (PTI).
10

 O AT, compreendido aqui como dispositivo, contribui para o 

processo de desinstitucionalização do sujeito, tornando viável a reconstrução do seu laço com 

a comunidade, pois a terapêutica se baseia “na potência do encontro da loucura com a cidade, 

possibilitando uma clínica em movimento” (OLIVEIRA, SILVA e VILELA, 2010, p. 05).  

Ainda, de acordo com Tykanori (1996), a reabilitação do sujeito exige dos 

profissionais uma modificação das atitudes relacionadas ao manejo clínico, ou seja, faz-se 

necessário o direcionamento das ações para a construção de “projetos de vida capazes de 

promover a reprodução social e a prover qualidade de vida”, para aqueles que ocupam o 

status de doente. (Tykanori,1996 p.46). Para que o sujeito recupere sua autonomia o 

profissional atua através do “empréstimo de poder contratual”, que visa promover a ampliação 

da margem de tolerância e solidariedade a partir da autoridade dos profissionais diante da 

sociedade. Isto catapulta o sujeito do lugar de incapaz e oferece o manejo necessário para 

                                                           
9
  Considerando que “Clínica é uma ética”, ou seja, olhar para todas as experiências sociais e 

subjetivas do indivíduo que visam à instalação do humano (cf. CASTRO, E. O. apud FIGUEIREDO L. C. M., 

1995, p.115), queremos apenas destacar, com o adjetivo “singular”, o foco na ação singularizante, 
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devem ser singulares e não generalizadas e massificadas. 
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(re)estabelecer o contato com a sociedade.   

 

  TOC TOC: Ô DE CASA!  

Inicialmente, é necessário destacar que o planejamento da intervenção realizada no 

Estágio Supervisionado na área de Clínica (Abordagem Analítica) em Serviços de Saúde 

Pública (2010/2011), do Curso Psicologia da Universidade Metodista de Piracicaba, foi 

realizado após um mergulho institucional no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS II), 

localizada em uma cidade de médio porte do interior de São Paulo, com a finalidade de 

(re)conhecer as práticas institucionais e as necessidades dos profissionais. Após tal 

investigação, notou-se que o Serviço Residencial Terapêutico do município, conhecido como 

Residência Terapêutica (RT) apresentava-se como uma demanda que excedia a abrangência 

da atuação da equipe do CAPS II, devido ao déficit de recursos humanos e ao grande 

contingente de atividades realizadas na unidade. 

 Diante dessa realidade, a oferta desse Estágio foi se configurando em direção à RT. As 

ações realizadas tiveram como principais objetivos: desenvolver um trabalho de 

Acompanhamento Terapêutico, visando resgatar minimamente a autonomia dos moradores; 

proporcionar a apropriação do espaço onde vivem, uma vez que, apesar da saída do hospital 

psiquiátrico, ainda permaneciam num lugar de “institucionalizados”; e a criação de um espaço 

de reflexão para as cuidadoras, no qual pudessem repensar a prática cotidiana e construir 

novas formas de cuidado. 

 

UMA CASA (APARENTEMENTE) SEM LUZ 

Inicialmente, foram realizadas visitas domiciliares com o intuito de observar e analisar 

os mecanismos instituídos na Residência Terapêutica e suas operações, e, concomitantemente, 

a construção vínculos entre os estagiários e moradores para se caracterizar as demandas.  

 A partir do empoderamento das falas dos moradores e o consequente reconhecimento da 

demanda, ocorreu à intervenção: construção de espaços de escuta, através de “conversas” 

individuais ou em grupo; caminhadas nas ruas do bairro; acompanhamento nas atividades 

cotidianas (ir à padaria, à igreja, participar do almoço, etc.); e planejamento de atividades 

relativas à manutenção da casa (atividades domésticas e pintura do muro lateral da casa, 

sugerida por um dos moradores). Durante a intervenção, também fora realizado o 

Acompanhamento Terapêutico individual de um dos moradores numa oficina de geração de 
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renda, vinculada ao CAPS II. A atividade escolhida pelo morador, confecção de papel 

reciclado, foi auxiliada por um dos estagiários.  

 No que diz respeito às cuidadoras, devido à sobrecarga de trabalho diário, o espaço de 

reflexão e escuta foi realizado em curtos espaços de tempo durante os encontros. Nestes 

momentos podiam explicitar suas dificuldades e discutir com os estagiários sobre o trabalho 

que os mesmos estavam realizando. 

 Os encontros realizados pelos estagiários na Residência Terapêutica eram semanais, às 

terças-feiras, por cerca de quatro horas, com algumas atividades realizadas aos finais de 

semana. O mergulho institucional e as intervenções ocorreram durante seis meses. No 

entanto, é importante apontar que o acompanhamento terapêutico individual na oficina de 

trabalho era realizado semanalmente às segundas-feiras, por três horas e meia. Esta 

intervenção foi realizada apenas por um dos estagiários, com duração de dois meses. 

 Os registros dos dados eram realizados no diário de campo e relatados pelos estagiários 

no momento da Supervisão de Estágio na referida Universidade, momento em que eram 

devidamente orientados pela professora supervisora – que acolhia as necessidades dos alunos, 

auxiliava na interpretação dos dados colhidos e no redirecionamento da intervenção, de 

acordo com os acontecimentos no campo de estágio.  

 

  E EM NOSSA SALA RASGA-SE UMA AMPLA JANELA! 

  Nas primeiras visitas, com a perspectiva de conhecer as histórias de vida de cada 

morador, identificamos a composição Residência Terapêutica: masculina, composta por oito 

moradores, ex-internos de hospitais psiquiátricos, os quais permaneceram, em média, trinta 

anos internados; os moradores apresentam idades de sessenta e sete anos, o mais velho, e o 

mais novo com vinte e seis. Pelo menos dois moradores estão na RT desde sua abertura, em 

2002.  

  Em relação ao espaço físico onde vivem, trata-se de uma casa, composta por três 

quartos, dos quais um comporta três moradores, outro é dividido por mais dois e o terceiro 

abriga apenas um. Há também uma antessala, que se tornou um quarto improvisado, onde 

dormem mais dois moradores. Este último dormitório é questionável, pois a privacidade dos 

moradores está comprometida: a todo o momento pessoas circulam ou executam alguma 

atividade nesse espaço. Os outros cômodos da casa se resumem em uma cozinha, dois 

banheiros, uma sala, um quintal, uma dispensa e uma varanda. 

 O cuidado da casa e dos moradores fica sob responsabilidade dos cuidadores, dentre os 
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quais estão: uma enfermeira que permanece em período integral, dando assistência aos 

moradores; uma empregada, responsável pelos serviços domésticos; um grupo de enfermeiros 

escalados para permanecer na residência durante a noite. É importante destacar que todos são 

funcionários da prefeitura do município.  

 A organização geral da casa, como a compra de alimentos, roupas, materiais de higiene 

e limpeza, questões relativas ao convívio entre os moradores e liberdade de circulação dos 

mesmos na comunidade, fica sob a responsabilidade da Prefeitura e da coordenadora de Saúde 

Mental do município.  O controle exercido sobre os moradores fica evidente em alguns 

detalhes dentro da casa: cartazes fixados na parede da sala afirmando a proibição de visitas 

que não sejam permitidas pela respectiva coordenadora ou plaquinhas nos móveis indicando 

patrimônio público. Todos estes elementos parecem fazer alusão a uma unidade de saúde, 

comprometendo a apropriação dos moradores do lugar onde vivem, a promoção da autonomia 

e o processo de desinstitucionalização, os quais se propõe este serviço.  Se a implantação das 

RTs prevêm a reabilitação em espaços de moradia, quais os pressupostos que nortearam a 

instalação da referida residência, uma vez que parece funcionar como um 

serviço/equipamento de saúde propriamente dito?   

 Nesta perspectiva, algo importante a ser citado é o fato dos moradores não possuírem 

acesso livre a casa; necessitam pedir a chave do portão às cuidadoras para sair (ir até o CAPS, 

passear ou comprar alguma coisa); os armários e geladeira são trancados com cadeados, 

limitando acesso aos conteúdos armazenados nestes espaços (alimentos e utensílios de 

cozinha). A justificativa para esta medida é de que um dos moradores causava desordem nos 

armários durante a noite. Nada decidido por consenso entre os moradores, mas controlado 

pela coordenadora. Os cuidadores, nesse caso, atuam, de acordo com Baremblitt (2002), como 

“agentes terceiros da repressão”.  

  No reconhecimento da situação dos moradores constatou-se que eles permaneciam 

numa condição de alheamento/aleijamento em relação ao espaço onde residem, pois no 

processo de implantação da RT não houve a mediação necessária para a apropriação do novo 

contexto pelos sujeitos. Ao passo que não consideram esse espaço como o de uma – e de suas 

– casa, mas um continuum do hospital psiquiátrico, permanecem ainda tutelados, inseridos na 

lógica manicomial e anulados como sujeitos. Além disso, todos os moradores consumiam 

medicamentos psicotrópicos – alguns, chegavam a tomar 21 comprimidos por dia. Outro 

morador, com histórico de alcoolismo, era privado do acesso à rua como suposta 

intervenção/indicação terapêutica. Essas e outras práticas de controle se caracterizavam no 
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que Foucault (2006) denominou de biopoder, ou seja, um poder exercido sobre outro através 

do corpo e legitimado por saberes médicos e higienistas. 

 Diante disso e amparados pelo princípio de que os SRTs são dispositivos auxiliares na 

reabilitação e inclusão social, os estagiários propuseram um trabalho de Acompanhamento 

Terapêutico (AT), na tentativa de resgatar a autonomia dos moradores dentro e fora da 

residência. 

 O contrato terapêutico consistia em encontros semanais e as atividades planejadas 

envolviam o estabelecimento de uma “rotina” mais consistente, através da realização de 

tarefas domésticas, do desenvolvimento de regras de convivência, bem como atividades e 

passeios externos para a reapropriação do espaço da cidade
11

. Tais ações respeitariam as 

limitações e os objetivos de cada morador. 

Durante o período em que os estagiários desenvolveram o trabalho de 

Acompanhamento Terapêutico dos moradores, foi possível notar alguns movimentos em 

direção cuidado de si. Alguns dos moradores passaram a se preocupar com as vestimentas, em 

fazer a barba e com o cuidado dos dentes. Este fenômeno, segundo Lacan (1998), acontece 

através do investimento (olhar) do Outro, pois é a partir dele que o sujeito se constitui. Nesse 

sentido, o resgate do cuidado de si se materializa no processo de apropriação do espaço onde 

vivem, considerado a “casa” como representante simbólica das subjetividades compartilhadas. 

Além disso, foram propiciadas condições de socialização através de conversas em grupo ou 

de pequenas “pausas para o cafezinho”. Tais ocasiões proporcionaram o início do 

(re)estabelecimento da comunicação entre os moradores, uma vez que, apesar de viverem sob 

o mesmo teto, pouco se comunicavam. Desta forma, construiu-se um terreno fértil para a 

(re)construção das relações afetivas e do resgate da singularidade dos sujeitos envolvidos. 

 Foi possível observar que a atividade de pintura de um dos muros da casa, além de 

proporcionar o início do resgate e reconhecimento das potencialidades e capacidades dos 

moradores, pois alguns deles desempenhavam trabalhos da mesma natureza antes de serem 

internados em hospitais psiquiátricos, também desencadeou um processo de rompimentos dos 

estereótipos que legitimavam o lugar de impotência a eles atribuído – observado através da 

reação dos cuidadores, que perceberam o empenho e o interesse dos moradores em executar 

as atividades propostas. A proposta de realizar a pintura do muro lateral da casa surgiu através 

do desejo de um morador com histórico de trabalhos braçais em construção civil. Esta 

proposição foi adotada e estendida para os demais moradores, já que muitos deles também 
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haviam desempenhado atividades semelhantes. Após algumas discussões e combinações, 

todos concordaram e esta atividade configurou o fechamento do estágio na Residência 

Terapêutica. 

 Diante disso, é necessário apontar a diferença entre o conceito de desospitalização e 

desinstitucionalização. O primeiro refere-se apenas à retirada dos sujeitos dos hospitais 

psiquiátricos, inserindo-os em serviços substitutivos, o que, muitas vezes, não garante o 

rompimento pressupostos manicomiais. Já o segundo, diz respeito ao movimento de 

transformação cultural acerca da loucura, invertendo a lógica da exclusão do diferente, para a 

construção de seu espaço dentro da sociedade. (ROTELLI,1988).  

 O Acompanhamento Terapêutico, nos Serviços Residenciais Terapêuticos aparecem 

como instrumento fundamental para a concretização do processo de desinstitucionalização e 

da reintegração do sujeito à vida em comunidade.  

O acompanhamento de um dos moradores na oficina de trabalho – reciclagem de 

papeis – era considerado uma tentativa, de antemão, fracassada. De acordo com os 

profissionais, este morador apresentava-se muito agitado, já não participava das atividades 

livres, e, constantemente, envolvia-se em conflitos com outros usuários do CAPS II e 

moradores da RT. Várias tentativas de outros profissionais em direção ao desenvolvimento de 

um trabalho com esse morador foram realizadas, mas nenhuma bem sucedida. É importante 

ressaltar que o discurso desses profissionais era pautado nas suas incapacidades, dificuldades 

e de seus comprometimentos cognitivos e motores. Diante disso, é possível perceber que o 

morador estava, pela equipe, destituído de potência e sua identidade reduzida à reprodução do 

papel de doente mental e incapacitado. A ausência do “empréstimo de poder contratual”
12

, ou 

seja, o “empoderamento” do sujeito e a construção conjunta de novos sentidos e maneiras de 

se representar na sociedade, pode esclarecer o fracasso das tentativas anteriores realizadas 

pela equipe.  

A estagiária o acompanhou desde o início, propondo-se a aprender e realizar junto 

com ele a nova atividade, reconhecendo os seus progressos a cada semana. Além disso, 

procurava dar sentido àquela atividade, apresentando o caminho que o papel rasgado trilhava 

até chegar num produto.Aos poucos, os “comprometimentos” na coordenação motora, que 

antes aparecia como um impedimento para o desempenho do trabalho foram, ao longo do 

tempo, diminuindo de intensidade. Após algumas semanas, ele conseguiu realizar o trabalho 

de maneira mais rápida e autônoma, uma vez que o próprio escolhia o lugar onde trabalhar e 
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organizava os materiais. Com isso, houve a valorização das suas capacidades e a abertura para 

novas possibilidades. Ele, que antes não se interessava por nenhuma atividade livre do CAPS, 

também passou a participar, ainda que irregularmente, da Oficina de Bijuteria. 

 Assim, torna-se imprescindível a constante reflexão acerca dos conceitos de normal e 

patológico, uma vez que se corre o risco de adotar um padrão ideal como direcionamento das 

ações realizadas nos serviços de Saúde Mental, reproduzindo uma lógica de exclusão dentro 

dos dispositivos destinados a reabilitação e reinserção social. Ainda nesta perspectiva, pode-

se afirmar que o estabelecimento de um vínculo e o empréstimo de poder contratual são 

componentes essenciais à recuperação da autonomia. 

 Já em relação às cuidadoras, o espaço de escuta se configurou em acolhimentos e apoios 

pontuais das necessidades e dificuldades cotidianas. As rápidas discussões semanais 

auxiliaram na reflexão acerca do papel das mesmas na RT, uma vez que não se consideravam 

como partes constituintes do processo de reabilitação dos moradores, por isso adotavam uma 

postura de obediência “às ordens dos superiores”. Além disso, partiam do pressuposto de que 

os moradores são “coitadinhos” necessitados de ajuda e, por isso, as atitudes tomadas pelas 

cuidadoras reafirmava o lugar de tutelados, incapazes e indefesos. 

 

  FOI UM PRAZER... AS PORTAS ESTARÃO SEMPRE ABERTAS!  

  A partir da experiência desse estágio, identifica-se que a Residência Terapêutica em 

questão não fora baseada no pressuposto de reintegração social e do resgate da autonomia de 

seus moradores. Ela se apresenta como um continuum do hospital psiquiátrico, atravessada 

por relações de opressão e poder e, porque não dizer, políticas. Há, portanto, a desvalorização 

do foco principal do Serviço Residencial Terapêutico, que é implementar o processo de 

desinstitucionalização dos sujeitos que tiveram suas vidas sequestradas pela “máquina 

manicomial”, num percurso de adoecimento crônico. 

 Diante da ausência de um trabalho efetivo de (re)socialização, a interlocução entre a 

comunidade e os moradores permanece reduzida e o modo como a casa está estruturada faz 

alusão a um estabelecimento público de saúde ou, até mesmo, um “abrigo para coitados”. Isto 

contribui para legitimar o estigma da loucura estereotipada ou, não menos 

despotencializadora, de “cômicos”. Assim, pode-se afirmar que há a configuração da chamada 

“inclusão excludente”, uma vez que foram alocados num contexto em que, ainda, não 

adquiriram o status de cidadãos de direitos. 

 Os princípios norteadores da Reforma Psiquiátrica parecem ainda distantes de uma 
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efetivação exitosa, uma vez que a lógica da exclusão, constantemente reproduzida pela 

sociedade e legitimada por uma indústria cultural, nos convoca a um constante embate na 

direção da quebra de paradigmas cristalizados no campo da Saúde Mental, uma reformulação 

no olhar e no fazer em relação ao diferente, tarefa, até a pouco tempo, desempenhada pelo 

manicômio. Conforme destaca Amarante (2007), os mitos sobre a loucura que permeiam o 

imaginário social, também compõem grandes obstáculos aos avanços: a equivocada 

construção social e histórica de associar o “transtorno mental” à periculosidade e à suposta 

invalidação para partilhar da sociedade subtrai dessas pessoas sua condição humana.  

 No presente estudo, o CAPS II, referência para a RT, encontrava-se em um estado de 

deterioração em relação a sua estrutura física e ao projeto institucional. Diferente de um 

dispositivo engajado em uma mudança de paradigma para a saúde mental, os serviços 

oferecidos por esse equipamento ainda estão pautados na lógica manicomial, uma vez que se 

utilizam da medicalização e do hospital psiquiátrico como pilares de sustentação da prática 

dispensada aos usuários. No Brasil, segundo Paiva e Yamamoto (2007), a chamada “indústria 

da loucura” ainda é uma grande inimiga: embora não tão rentável como outrora, expõe um 

grande contingente de indivíduos às condições inescrupulosas de abandono e descuido já 

conhecidas, através das internações em hospitais psiquiátricos. 

 Ainda, é possível apontar que no referido CAPS II, as atividades pareciam estar mais 

voltadas para a “ocupação do tempo” do que na direção de um trabalho terapêutico efetivo. 

Segundo Marazina (1992), esta atitude dos profissionais de saúde faz parte de um processo de 

adoecimento provocado pela precária condição de trabalho (baixos salários, entraves 

burocráticos, falta de formação e espaços de reflexão, etc.) em que estão submetidos, 

dificultando a realização de projetos superadores do modelo de atenção asilar. Diante da 

impossibilidade de executar ações inovadoras e também do despreparo destes profissionais 

em relação à atuação em Saúde Mental, são ativados mecanismos de defesa egóica, com a 

função de manter distante qualquer forma de reflexão ou questionamento da prática cotidiana. 

Esse tecnocratismo, conforme aponta Illich (1975), contribui para uma contraprodutividade 

no campo da saúde mental, distanciando cada vez mais a pessoa e seu coletivo de uma 

sintonia que preserva as ações espontâneas e pessoais. Desses profissionais, também se 

observa e emersão de sintomas como somatizações, funcionamentos psicóticos e perversos.  

 Assim, a justificativa desses profissionais em relação à demanda elevada no serviço e às 

adversidades em efetivar uma intervenção na RT também se caracteriza como uma defesa 

diante da impotência da equipe. Embora o sofrimento dos profissionais em todo esse processo 
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seja legítimo, suas atitudes contribuem para a manutenção dos estereótipos de louco/incapaz, 

tanto para usuários do CAPS, quanto dos moradores da RT, o que leva a afirmar que nem eles 

acreditam na potência desses usuários e moradores. Perante tal situação, o que se vê é um 

movimento de antiprodução, em que as forças instituintes são capturadas pelo instituído e 

levadas à autodestruição (Baremblitt, 2002). 

 Em relação à atuação dos profissionais da RT , fica evidente a falta de preparo e 

conhecimento acerca dos princípios que embasam a proposta deste dispositivo. De caráter 

tutelar, a prática das cuidadoras resultava num híbrido de assistencialismo (caridade) e 

autoritarismo em relação aos moradores, provocando uma heteronomia em detrimento a 

autonomia. Há que se considerar que as cuidadoras também estão atravessadas por relações de 

poder e opressão em que nada contribuiu para uma ação saudável: estão submetidas ao papel 

de agentes responsáveis pela manutenção do status quo da casa, onde nada pode fugir à regra 

instituída pela “chefia”. As más condições de trabalho às quais são submetidas impossibilitam 

a efetivação de um projeto transformador, uma vez que este exige um trabalho árduo e 

desgastante, cujo reconhecimento pessoal e financeiro é quase inexistente. 

 A imersão dos estagiários na RT simbolizou uma abertura, um canal no qual os 

moradores puderam dar vazão às suas fantasias, angústias e desejos, mecanismo essencial 

para a sobrevivência psíquica. A configuração do planejamento elaborado foi realizado a 

partir da utilização do método psicanalítico, uma vez que este, baseado na associação livre, dá 

vazão ao fluxo desejante e conseqüentemente, impulsiona o movimento instituinte. Assim, o 

Desejo, mais que uma tentativa de reedição de um estado perdido, refere-se à produção de 

estados permanentemente novos, ou seja, a criação de novas possibilidades (Baremblitt, 

2002). Com isso, proporcionar condições para que os sujeitos participem da construção do 

processo de intervenção é “dar voz” ao Desejo, por anos anulado, capaz de retirá-los de um 

lugar de inferioridade e permitir a (re)invenção de sentidos para a vida. A “nova” proposta, 

agora com bases no improviso cotidiano e no respeito aos Desejos de cada um, surgiram 

espaços e ocasiões que se tornaram o setting analítico/terapêutico dessa clínica ampliada – as 

caminhas, a padaria, o quintal da casa, a casa das oficinas, a cozinha, a pintura do muro... 

Portanto, é indispensável assegurar que o presente estágio abre espaço para o 

reconhecimento da importância de se levar os estudantes para além dos muros da 

Universidade, a fim de mobilizá-los a questionar criticamente teorias e realidades, e a se 

voltarem para o conceito de saúde (mental) de modo menos fragmentado e disciplinarizado. 

Trata-se de nos catapultarmos da “zona de conforto” na qual muitas vezes estamos inseridos, 
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para questionarmos o papel da instituição educacional, bem como os serviços públicos de 

saúde e seus respectivos profissionais na manutenção e repetição dos acontecimentos que a 

nós, muitas vezes, se apresentam como naturalizados (BAREMBLITT, 2002). Devemos 

permanecer vigilantes e atentar-nos para o risco de caminhar na contramão do discurso que 

sustentamos - como promotores de saúde - produzindo o adoecimento e caindo nas 

armadilhas do instituído. 
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