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1. ABRINDO AS PORTEIRAS OU INTRODUÇÃO 
 
 Este trabalho é um recorte da pesquisa intitulada - A clínica da reforma psiquiátrica: 
práticas dos profissionais ‘psi’ nos serviços substitutivos de saúde mental do Vale do Rio dos Sinos. 
O objetivo desta foi a análise das fragilidades constatada nas equipes técnicas em termos de 
associarem os dispositivos de atenção em saúde mental indicados pela legislação vigente2 às 
práticas de cuidado por elas exercidas no cotidiano do trabalho da rede pública. Um desdobramento 
que partiu de um projeto de pesquisa anterior. 
          Deste modo, buscamos nos aproximar das formas de cuidado identificadas como práticas 
clínicas operadas pelos profissionais ‘psi’ pertencentes a equipes de alguns CAPS da rede pública 
do Rio Grande do Sul em dois diferentes serviços substitutivos: um Centro de Atendimento 
Psicossocial II (CAPS II) e um serviço residencial terapêutico (SRT).  
 A região  eleita,  a 1a Coordenadoria Regional de Saúde (CRS) é composta pelos municípios 
do Vale do Rio dos Sinos, Porto Alegre e região metropolitana. Das 24 cidades que compreendem a 
1ª CRS, optou-se por dividir os municípios em duas regiões: a região metropolitana e a região do 
vale dos sinos, iniciando pela segunda pois é onde situa a universidade financiadora da pesquisa. 
Por motivo de forças maiores ao nosso interesse, não foi possível realizar a etapa na região 
metropolitana, portanto, estaremos aqui explorando os dados da etapa da região vale dos sinos. 
 Iniciadas as contratações com cada gestor municipal, coordenadores dos serviços indicados 
e mesmo com a UNISINOS3, restringimos o convite aos cinco municípios do Vale que tinham 
psicólogos e psiquiatras nos CAPS e à capital. Destes apenas os representantes de um dos 
municípios do Vale não compareceram e as negociações com a gestão de Porto Alegre não 
evoluíram em tempo de viabilizarmos a inclusão dos CAPS da capital. Ao final vinte dos 
profissionais de quatro municípios convidados à investigação participaram da pesquisa. 
 A partir disto, a investigação estruturou-se em torno de algumas problematizações das 
práticas cotidianas de atendimento nos serviços sendo que, este artigo, se deterá mais 
especificamente sobre o material relacionado às concepções da clínica e práticas dela decorrentes, 
elencando dois pontos: (1) O que fragiliza as equipes em suas práticas cotidianas nos serviços 
substitutivos, mantendo a referida lacuna entre aparato legal e realidade das ações?; (2) Quais as 
práticas clínicas que se aproximam de um modelo de atenção psicossocial requerido por um serviço 
substitutivo? 
 
2. METODOLOGIA  
 

A fim de dar conta a reconhecer a pluralidade de vetores que compõem a produção de 
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subjetividade e conseqüentemente modulam nossa forma de estar no mundo, optou-se pelo método 
da pesquisa-intervenção (ROCHA, 2003; PAULON, 2005; BARROS & LUCENO, 2005). Este 
recorte epistemológico propõe um olhar diferenciado da relação pesquisador-pesquisado, no qual a 
pesquisa em si é construção de realidade e conhecimento. Neste contexto, entendemos que o sujeito 
não é dado a priori, e é em relação entre os seres e as coisas que são produzidas as realidades e as 
significações que servem de objeto de estudo científico. Portanto, reconhecemos a interferência 
gerada no encontro entre pesquisador-pesquisado utilizando a emergência de elementos deste para 
intervir. A pesquisa-intervenção molda-se como uma prática desnaturalizadora quando, ao entrar em 
contato com o campo/objetivo, seus questionamentos possibilitam uma reinvenção social. Alguns 
autores como Szymanski & Cury (2004) denotam que tal metodologia exige elementos psicológicos 
a fim de cuidado e análise com a relação estabelecida. 

 
Exige conhecimentos teóricos e metodológicos tanto da prática de pesquisa como 
da profissional e, principalmente, a consideração dos usuários/participantes como 
pessoas que são foco de cuidado, co-construtores de significados e não "objetos" ou 
"sujeitos" de uma pesquisa. (SZYMANSKI & CURY, p. 361-362, 2004) 
 

Neste tipo de aproximação, é importante estar atento aos movimentos construídos pelo 
exercício do próprio ato de pesquisar, tornando das situações geradas, dispositivos de produção de 
conhecimento e intervenção. Desse modo, segundo Rocha (2003) têm se recorrido a metodologias 
coletivas que favoreçam a discussões e a produção coletiva, o que enfraquece com as hierarquias 
burocráticas; ampliando as condições de um trabalho compartilhado. 

 
 

3. A PRODUÇÃO DA PESQUISA DE CAMPO 
 
Para a realização da pesquisa foram traçados alguns dispositivos a fim de dar conta de seu 

objetivo, estes constituem três etapas de campo, distribuídas da seguinte forma: distribuição e 
preenchimento da técnica dos incidentes críticos, observações do dia-a-dia dos serviços e discussão 
a partir dos conteúdos levantados pelo instrumento. A seguir, apresentamos, com maiores detalhes, 
o desenvolvimento de cada etapa da pesquisa. 

O Incidente crítico é uma ferramenta que possibilita a expressão de situações vivenciadas, 
segundo  Flanagan (1973) a sua utilização deve ser adaptada para o contexto a qual se insere. Para 
este recorte solicitamos aos profissionais que elegessem situações que entendiam como melhor 
situação, aquela que, pelas condutas assumidas, aproximava-se dos ideais da reforma psiquiátrica 
brasileira e, as piores, aquelas mais os distanciavam disso.  

Apesar de atingir com a aplicação do instrumento dados interessantes para o debate 
temático, consideramos, nesta perspectiva de pesquisa-intervenção, construir com os sujeitos 
envolvidos o dados e conhecimentos deste campo. O incidente critico passou a ser um dispositivo 
para a emergência das concepções de clinica. O grupo de profissionais foi convocados, após o 
preenchimento individual do instrumento, a se reunir em pequenos grupos, relatar o que haviam 
eleito como incidente. Seqüencialmente, os pequenos grupos elegeram dois incidentes críticos que 
exemplificassem - na concepção dos participantes - uma melhor e uma pior situação apresentando-
os logo após ao grande grupo.  

 Assim, a cada incidente discutido nos pequenos e no grande grupo, pudemos observar as 
discussões geradas, identificando os pontos polêmicos e os critérios de eleição dos fatores críticos 
de cada uma das situações [melhor/pior], desencadeando coletivamente as primeiras análises dos 
conteúdos pesquisados. 

Todas as equipes cujos representantes participaram da 1ª etapa acima descrita foram 
observadas. Estas visitas foram contratadas com as equipes através de seus coordenadores, sempre 
coincidindo com a observação da reunião de equipe. Para a análise das observações utilizamos os 
diários de campo como ferramenta que enunciou os acontecimentos, cenários e implicações do 
pesquisador na situação de campo. 



           Após a realização do primeiro encontro com os participantes da pesquisa na qual foi 
realizada a aplicação e discussão das cenas geradas pelo incidente crítico; somada aos analisadores 
provenientes das observações e participação nas reuniões de equipe dos CAPSs, o grupo de 
pesquisadores elaborou uma síntese do material levantado. A etapa de devolução parcial consiste no 
segundo encontro com os participantes da pesquisa no qual foram explicitados os dados parciais da 
pesquisa e construídos categorizações dos mesmos. 

A partir dos dados brutos oriundos do IC fizemos um levantamento da incidência, isto é, 
mapeamos o aparecimento de temáticas e suas repetições.  

Num panorama geral, pudemos visualizar quais os principais atravessamentos explicitados 
no mapeamento, para então, pensar em uma sistematização destes. Deste levantamento foi gerado 
três grandes categorias: Modelo de gestão, Relações de equipe e Práticas terapêuticas.  

Estaremos aqui centrando nossa discussão no que compreende às práticas terapêuticas, 
contudo, já alertamos que este isolamento em três eixos não retira dos mesmos sua processualidade 
imanente. 

Trazemos agora, uma situação ocorrida durante a pesquisa, que nos elucida a este 
entendimento “embricado” de clinica, gestão e equipe. Ao queixarem-se da ausência ou eventual 
fragmentação operada pelo delineamento da equipe, os trabalhadores de outras áreas de 
conhecimento refletem, e nos fazem refletir, sobre a perspectiva interdisciplinar do modelo 
antimanicomial. Eles não entendem o corte que fazemos na especificidade psi, e querem também 
participar da pesquisa. Através deste questionamento crítico em relação aos sujeitos da pesquisa, os 
profissionais expressaram a produção de novas práticas sociais para lidar com o sofrimento 
psíquico, numa perspectiva interdisciplinar, julgando uma medida empobrecida realizar a pesquisa 
apenas com psiquiatras e psicólogos. Nasce movimento afirmativo de uma nova clínica que está 
sendo construída neste processo de reforma psiquiátrica, que clinica é essa? 

 
4. PONTOS PARA PENSAR: QUE CLÍNICA É ESSA? 

 
  Com o apogeu da modernidade e o modelo individualista de relacionar-se, a clínica 

psicológica caminhava no sentido a dar conta deste ser unidirecional, contudo com as modificações 
sociais, deram visibilidade a inter-relação e ecologia da constituição da subjetividade. Neste 
sentido, pensar em clínica psi remete a considerar a instituição da Psicologia e quais seus impasses. 
Entendemos, portanto que a clínica psi é uma molécula na qual instituísse elementos que lhe dão 
existência, e no âmbito da clínica interdisciplinar da reforma psiquiátrica compõe um diferencial 
que a re-inventa. “Pensar no trabalho que nós, psicólogos, temos desenvolvido, é pensar neste lugar 
instituído e naturalizado, percebido como ahistórico, neutro e objetivo que nós, muitas vezes, temos 
ocupado e fortalecido: o do saber-poder” (COIMBRA & LEITÃO, 2003). 
  A clínica a qual denominamos tradicional relaciona-se a este lugar instituído de se fazer psi: 
um espaço de escuta individualizada no qual através da interpretação e elaboração de um terapeuta 
faz-se um percurso clínico. Além desta, outras mudanças nas práticas requeridas pelos serviços de 
atenção psicossocial começam a ser percebidas pelos profissionais que neles atuam e que, por este 
motivo, serão aqui desenvolvidas.  
 A escuta à singularidade, um dos pilares que dão sustentação a reforma psiquiátrica, se 
territorializa na atualidade como uma condição para o êxito do tratamento. Esta atitude política que 
valoriza o louco é explicitada em  cartilhas do Ministério de Saúde Brasileiro (2004a, 2004b, 2007) 
e  na literatura sobre a clinica da reforma psiquiátrica no Brasil (TENÓRIO, 2002; LANCETTI, 
1990). Através desta considera-se possível acolher o sujeito na sua diferença. Diante disso, as 
dificuldades de aderência ao tratamento não são tomadas como uma mera resistência mas, como a 
expressão de que a acolhida ao usuário deve  levar em conta a invenção das equipes, e assim 
conectar-se com a singularidade de cada usuário. Nos IC pudemos ver o quanto estabelecer uma 
escuta que valorize o vinculo depende da mobilidade da equipe. Também aponta que este 
posicionamento é um plano almejado pelos profissionais psi, que o caracterizaram como 
experiências efetivas de reforma psiquiátrica.  



 Um modo no qual possa ser operada a clínica tange ao olhar de modo diferenciado ao 
sujeito, a exemplo extraímos dois relatos de IC. 

"Foi encaminhado a mim, um paciente com história de várias tentativas de 
suicídio, até então considerado “crônico” pela equipe. Até então, era nova na 
equipe e os relatos sobre o paciente eram taxados como um “caso sem solução”, 
devido ao seu humor deprimido grave, desesperança considerada “contagiante”. 
Seus tratamentos  eram basicamente grupo de medicação e outros grupos 
terapêuticos, já há algum tempo, sem relativa melhor. Considerei importante 
atendê-lo individualmente, além do espaço grupal que já ocupava. Com o passar 
dos messes, à  medida que foi escutado, ele pode lidar com o desejo de morte, 
sendo melhor enfrentado. Há três anos de tratamento não houve mais tentativas" 
(Incidente Critico -01) 

 
 A co-responsabilização no tratamento é um outro pilar que tem sustentado a clinica operada. 
Os dados apontam que um dos indicativos de sucesso na prática da saúde mental é quando, desde o 
ingresso do usuário no serviço, há nos procedimentos a co-responsabilização do usuário e da 
equipe, isto é, o direito e dever do tratamento. Nas diferentes atividades pautadas como estratégias 
comuns aos serviços consultados, observa-se a construção de resgate da autonomia via co-
responsabilização: na prática do acolhimento, na manutenção de terapeutas de referência e nas 
intervenções grupais. Estas ferramentas têm disparado o elo entre os profisssionais e a equipe, 
gerindo tanto a co-responsabilidade do profissional quanto do usuário. Lembramos que a utilização 
destas ferramentas precede a reforma psiquiátrica, contudo, o emprego destas ferramentas tem sido 
outro. 
 Vamos situar num destes dispositivos da clinica, as intervenções grupais. Os profissionais 
referem estes grupos como instrumentos fundamentais dentre suas práticas clínicas e, em muitas das 
situações narradas, apontam, inclusive como a ferramenta principal para marcar um modo de cuidar 
diverso àquele que viam ou utilizavam em espaços asilares. Contudo, esta  prática ao estar atrelada 
a concepção de co-responsabilização do usuário tem exigido uma postura diferencial tanto do 
coordenador (a) quanto do usuário (a). Constatamos isso, por exemplo,  na produção de 
modalidades grupais que compartilham com os membros do grupo o papel de coordenação. Neste 
sentido, vamos pensando que relações de poder estão sendo construídas   nesta clinica associada ao 
movimetno de critica ao instituído, potencializadora de novas formas de arranjar o saber e a prática. 
 Na tensão gerada entre o saber instituído e o sujeito em constante processo de subjetivação, 
a vida escapa e exige dos profissionais e re-invenção do método. Tal experiência de revisão teórica 
a partir do olhar a determinado grupo ou individuo tem se mostrado como uma realidade cotidiana 
da(de) reforma.  
 O campo de atuação profissional que se mostrou delimitado ao longo da história da 
psicologia em áreas de saber específicos e díspares parece não ter mais sentido numa clínica que 
volta-se à autonomia e singularidade do sujeito. A atuação não se limita aos espaços físicos do 
serviço e, ao se propor a acompanhar o usuário, circula pela cidade e pela gestão do serviço. Os 
profissionais traçaram os atravessamentos que confluem para o sucesso e fracasso do tratamento 
que ampliam as noções de uma clínica centrada na relação paciente-profissional, o gerenciamento 
do serviço e da equipe, entendendo que as relações intersetoriais compõem também o território da 
clínica. 
 

“ (...)foi ter realizado conjuntamente com a equipe a discussão do projeto 
terapêutico de um usuário da saúde mental e posteriormente, conversado com o 
mesmo. Havíamos combinado todo a atendimento. O usuário havia ficado 
motivado com as combinações. No dia seguinte, aparece o mesmo, acompanhado 
da sua mãe e mais um “político” que havia prometido cuidar do mesmo. Não 
preciso nem dizer que o usuário e sua mãe abandonaram o tratamento.” 
 

 Outro ponto que merece seu devido destaque é a critica sistemática às práticas prescritivas. Tais 
criticas sustentam-se no desencontro deste tipo de abordagem com os preceito da geração de autonomia e co-



responsabilidade. A sua reprodução é vista como uma atualização de um tipo de clinica de tradição 
biomédica que não reflete a integralidade da assistência.  A crítica a estas práticas prescritivas não se limitam 
ao uso de psicofármacos indiscriminados, mas está atrelada à forma  de compreensão do paciente. Ou seja, é 
uma crítica dada à desvalorização do paciente e sua redução. Tal ação tem em sua lógica, a concepção de um 
sujeito biomédico,  centralizada  no sintoma e sua eliminação. Neste ponto, a crítica à prescrição estende-se a 
critica à formação que se distancia das políticas públicas e reproduz lógicas que não dão conta da demanda 
clínica atual. 

Assim, o tema da flexibilização teórico-prática, ao se propor repensar as tradicionais 
ferramentas de atuação, desempenharia papel significativo, desde que fosse capaz de disparar 
processos de (re)construção de tais práticas em consonância com a desinstitucionalização da própria 
clínica. 

 
 

 
5. CONSIDERAÇÕES 
 

É importante salientar com isso, que as práticas clínicas em saúde mental, ao que parece, só 
produzirão diferença em relação ao modelo manicomial na medida em que produzirem novos agenciamentos 
nos espaços de saúde mental, criando outras formas de conduta enquanto profissionais “psi”, já que somente 
com a ajuda das leis nada parece mudar de maneira mais radical.  

Neste sentido, acreditamos que concepções de clínica que envolvam a possibilidade de dar 
voz à singularidade – e, assim, ao próprio trabalho clínico em saúde mental –, a construção de 
práticas preventivas e a operacionalização de grupos terapêuticos sinalizam mudanças importantes 
rumo a uma clínica condizente com a reforma. Vimos isto, por exemplo, num incidente critico que 
fala da avaliação feita pelo próprio usuário que já teve experiências de tratamento antes da reforma 
e no CAPS, e vê na inserção do serviço o dispositivo para adquirir novas capacidades que, em 
outros modelos, não foram consideradas.  

 
(...)um depoimento de um usuário que disse que sua vida dividia-se em dois pré e 
pós CAPS. Antes históricos de internação, declaração de incapacidade, tutelas. 
Após nenhuma internação, redescoberta das capacidades (amar?, trabalhar, 
autogerir-se,...) Deixou claro que seu resgate enquanto ser foi alcançado por sua 
inserção no serviço. (IC 16) 
 

No entanto, evidenciamos uma negação do político, pois este quando aparece de forma 
explicita, é no aspecto negativo, nas experiências que atrapalharam o fazer clínico (leia-se técnico, 
especializado). A política, na concepção dos profissionais limita-se a uma classe social: governantes 
(poder legislativo). Neste espaço de normatização, de legislar sobre coisas, a prática da saúde 
mental não tem encontrado compreensão, há queixas sobre o não entendimento das especialidades 
da saúde. Isto nos mostra que a noção de clínica instituída, a exemplo de outro lugar de 
normatização social já discutido anteriormente, a academia, ainda há uma noção que não dá conta 
do modelo atual de assistência, a clinica terapêutica individual e a  excludente (manicomial). 

Observamos uma tensão gerada no encontro entre as forças de poder reguladas pelo Estado: 
gestão municipal, universidade e reforma psiquiátrica (serviços substitutivos).  Enquanto, a 
ampliação do foco da clínica torna-se necessário para a resolutividade e compreensão do sujeito, as 
práticas oriundas deste novo modelo de assistência vão desmascarando a dimensão politica do 
trabalho.  

Entretanto, mesmo frente a tais dificuldades herdadas e consolidadas por anos de práticas 
fundadas sobre essas marcas ressaltadas por Dimenstein (2000), é possível considerarmos 
mudanças e rearranjos nos tradicionais moldes psi. Embora, ainda nos deparemos com impasses e 
vícios de uma clínica arraigada à tradição psiquiátrica, as problematizações e discussões que vêm 
sendo construídas, apontam para movimentos revitalizantes nas práticas da clínica na Reforma 
Psiquiátrica.  

O campo de atuação está sendo visto como algo que se metamorfoseia de acordo com a 



singularidade do usuário, neste sentido o plano terapêutico e as práticas dele constituídas vão ser 
traçadas pela realidade que se encontro o sujeito. Um exemplo que demonstra esta visão é o orgulho 
compartilhado por uma equipe quando conseguiu construir um espaço para um usuário, morador de 
rua. Embora, esta tarefa esteja instituída como prática de serviços de outra secretaria, o saber sobre 
os processo de subjetivação dos profissionais dá à clinica outra extensão, que vê na possibilidade de 
ter um espaço para morar um dispositivo de agenciamento vital, potencializador.  

 
Durante seis messes o usuário tinha dificuldade de aderência ao tratamento vindo 
ao serviço um dia por semana. Não só o usuário foi trabalhado bem como a 
família, neste caso a mãe. Hoje ele vem todos os dias ao serviço, a mãe o acolhe 
onde estiver, na praça, na rua, no CAPS. Esta mãe planeja construir um 
“puxadinho” para ele morar. Apesar de ser morador de rua, estabeleceu vínculos, 
com a mãe, com o tratamento no CAPS e com a rua. (Diário de campo trecho sobre 
discussão IC 16) 
 

Para Assui, é neste turvamento entre os limites e frontes das especificidades que a reforma propicia 
que a equipe ganhe e  invente  modos de transitar o conhecimento sobre o sujeito, transformando-se com os 
mesmos, trabalhando a produção de subjetividade. A abertura de campos de atuação, de espaços 
interventivos, enfim, abertura da clínica acima    relatada são, em parte,  a  natureza da atenção psicossocial 
que se alicerça no coletivo dos trabalhadores. 

Talvez pelo exercício de uma prática coletiva de cuidados, tenha sido tão difícil para alguns 
trabalhadores aceitar o fato de que a pesquisa focou-se na intervenção psicológica. Ora, podemos pensar que 
não somente a psicologia têm tido variações em seus modos de clinicar pois a mudança de modelo pressiona 
uma nova forma de ação, todavia, não garante a mudança na lógica do cuidado. As praticas da psicologia 
remeteram a uma valorização da diferença, a heterogeneidade, outrora vista como uma dificuldade para 
realização de grupos terapêuticos, assim como o  questionamento feito sobre a autoridade do coordenador do 
grupo, são exemplos que demonstram práticas que se inventam na produção de novos saberes sobre a saúde 
mental. As verdades sobre a incapacidade de autonomia do usuário, necessidade de intervenções autoritárias 
no trato com a loucura, a ineficácia da escuta aos psicóticos, entre outras verdades forjadas pelo paradigma 
biomédico, não condizem com a atual produção social. Na quebra de tabus sobre a loucura, a prática clínica 
se re-inventa. 

Nesse processo de reinvenção da clínica, ao mesmo tempo em que ele acontece, percebe-se a falta de 
apropriação pelas equipes, daquilo que fazem, se produzindo ali uma falta de autorização de falar em nome 
desta clínica da(de) reforma. Percebe-se a expectativa de uma nova teoria que dê conta desse fazer, que ainda 
não foi publicada, não foi socializada para que, sustentados então por elas, os profissionais legitimem tais 
práticas.  

Outro dado importante nessa discussão das práticas clínicas está ligado à desarticulação entre a 
política de saúde mental com as demais políticas públicas, tais como, assistência, educação, habitação, 
trabalho, etc. Além do sofrimento que produz nas equipes, a quebra de projetos a cada gestão, sabe-se que a 
demanda emergente pela constituição de uma rede de cuidados, requer articulação entre os gestores, 
trabalhadores e comunidade, numa equação que aponta para a direção de que, a clínica aqui discutida, 
pressupõe o suporte de mais políticas e mais públicas. 
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