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Doutor João Ribeiro, tenha compaixão 

Senhor, me tire desta prisão 

Estou ficando toda amarelada, 

de tomar comprimido e dormir no chão. 

Daí a pouco vem a sobremesa 

De banana podi dentro da bandeja. 

Aí, depois, vem o macarrão... 

Parece cola de colar caixão. 

Daí a pouco vem a batatinha... 

Parece chumbo de matar galinha [...]. 

[Em] João Ribeiro vai ganhar... 

Uma passagem pra sair deste hospital. 

Não é de carro, nem de trem e nem de avião 

É algemado num camburão. 

 

Canção criada por usuária do CAPS II - Novos 

Tempos, como relato de sua vida ao longo dos 

15 anos que ficou internada no antigo Hospital 

Psiquiátrico Drº João Ribeiro, em Campina 

Grande - PB. 

____ 

 

[...] aconteceu uma coisa [...]. Mas, pra mim 

faz muitos anos. Quando... eu não sei. Eu sei 

que aconteceu... aconteceu. Mas, eu sei que 

aconteceu [...]. Mas, eu não sei do mês... nem 

sei o ano em que aconteceu. Pode fazer dez 

anos, mas pra mim eu digo que aconteceu, 

mas, quando, eu não sei. Se foi bom [...], se foi 

ruim... se foi bom eu digo também, mas eu sou 

uma pessoa esquecida assim. 

 

Usuária do CAPS II - Novos Tempos 
____ 

 

O CAPS foi dança... [...] toda quarta-feira eu 

vinha e [...] desabafava com o que eu estava 

sentindo. Eu não ficava tão perturbada. 

 

Usuária do CAPS II - Novos Tempos 
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OFICINAS DIALÓGICAS E SUA FUNÇÃO TERAPÊUTICA: UM ESTUDO SOBRE OS 

EFEITOS DA FALA EM CONTEXTO DE REFORMA PSIQUIÁTRICA 

 

Bruno Henrique Soares
*
 

 

 

 

RESUMO 

 

Entre os anos 2013 e 2014, estudantes de Psicologia da Universidade Estadual da Paraíba 

deram início ao ciclo de 25 Oficinas Terapêuticas Dialógicas com grupo de usuários do 

Centro de Atenção Psicossocial II - Novos Tempos, da cidade de Campina Grande-PB. Quase 

dois anos depois de seu término, houve o retorno à instituição com objetivo de apreender, em 

usuários participantes, a função terapêutica proveniente destas intervenções. O estudo ocorreu 

com base no desenho de Técnica de Documentação Direta a partir de Pesquisa de Campo do 

tipo Exploratório. A coleta de dados ocorreu com aplicação de entrevista semiestruturada a 

quatro usuárias e suas quatro Técnicas de Referência, com dados tratados pelo software de 

análise lexical Iramuteq, identificando posicionamento e estruturação de palavras no material, 

cujas visualizações de gráficos auxiliaram à compreensão dos conteúdos existentes nos 

ambientes do texto. Estes foram interpretados à luz de publicações do Ministério da Saúde e 

do Conselho Federal de Psicologia acerca das orientações à atuação em Políticas Públicas de 

Saúde Mental, bem como das contribuições de teorias psicanalíticas. Os testes Análise 

Hierárquica Descendente e Análise Fatorial de Correspondência apontam a fala nas oficinas 

com função terapêutica principal de servir enquanto veículo à expressão e manutenção da 

subjetividade em âmbitos individual e social nos contextos intra e extra CAPS. O acesso ao 

contexto de Reforma Psiquiátrica mostra a necessidade de diálogos constantes voltados à 

Saúde Mental e Luta Antimanicomial, fomentando alcance de práticas que tragam 

possibilidades de atuação e pesquisa que melhor respondam às demandas na comunidade. 

 

Palavras chave: Saúde Mental. Clínica Ampliada. Intervenção Psicossocial. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Ao longo das últimas quatro décadas, a problemática suscitada pela Reforma 

Psiquiátrica convida estudantes e profissionais das áreas „Psi‟ ao estabelecimento de diálogos 

em nível multi, inter e transdisciplinar, com a finalidade de repensar as práticas em Saúde 

Mental na contemporaneidade. Em Psicologia, fala-se no desenvolvimento de trabalhos a 

partir de perspectivas dialógicas que envolvam os eixos social e clínico ampliado, 

principalmente em modelos de equipamentos de Saúde Mental em caráter substitutivo, na 

tentativa de superar moldes hospitalocêntricos, cuja tônica se pautava na violação da 

dignidade e dos direitos humanos daqueles em estado de sofrimento psíquico. 

                                                 
*
 Aluno de Graduação em Psicologia na Universidade Estadual da Paraíba – Campus I.  

E-mail: brunno_hennrique@hotmail.com 
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 A partir desta perspectiva, entre os anos de 2013 e 2014, estudantes do curso de 

Psicologia da Universidade Estadual da Paraíba deram início a um ciclo de 25 Oficinas 

Terapêuticas junto a um grupo de usuários do Centro de Atenção Psicossocial II - Novos 

Tempos, da cidade de Campina Grande-PB. A proposta, quanto à realização das oficinas, 

suscitou-se a partir dos componentes curriculares Extensão I e II, no segundo e terceiro anos 

da graduação em Psicologia, cuja ênfase de trabalho pautou-se na perspectiva de Clínica 

Ampliada, sob orientação e supervisão da Professora MS. Márcia Candelaria da Rocha e 

participação de sete estudantes extensionistas, ao longo do projeto. Assim, buscou-se a 

abertura de espaço à expressividade dos usuários participantes, apresentando disparadores 

temáticos, como desenhos e objetos, para que através da fala ou de qualquer outra forma de 

comunicação, suas histórias fossem contadas e seus conflitos ressignificados. Após 10 

oficinas, deu-se a devolutiva aos usuários e Técnicos de Referência responsáveis pelos 

Projetos Terapêuticos dos participantes, acerca do ciclo que se fechara. No entanto, houve a 

renovação do projeto de extensão, cujo desenvolvimento expressou-se em mais 15 oficinas 

dialógicas, até dezembro de 2014. 

Passando-se quase dois anos de seu término, houve a compreensão da necessidade de 

retorno à instituição, em caráter de pesquisa de campo, com objetivo de apreender, em 

usuários participantes das oficinas dialógicas entre outubro de 2013 e dezembro de 2014, a 

função terapêutica proveniente destas intervenções. Para atingir este objetivo, buscou-se 

conhecer como usuárias e suas respectivas Técnicas de Referência se aperceberam neste 

processo, bem como os principais elementos que se constituíram enquanto norteadores do 

tratamento, relacionados também às oficinas. 

   Deste modo, espera-se que os avanços nesta modalidade de estudo apontem aos 

possíveis novos direcionamentos práticos e teóricos, testando os acertos e erros de apostas 

interventivas, enquanto tentativa de responder às demandas de sofrimento trazidas pelos 

usuários. Assim, sob esta ótica, compreende-se a indispensabilidade de problematizar o papel 

da Psicologia no âmbito da Saúde Mental, cuja prática conceba o humano enquanto ser 

biopsicossocioal, e discutir a utilização de oficinas terapêuticas dialógicas como instrumento 

de operacionalização viável. Ademais, espera-se que este estudo mantenha acesas as luzes 

emitidas pelo compromisso social, elemento basilar ao desenvolvimento da profissão, 

enquanto ciência e prática. 

 

2 REFORMA PSIQUIÁTRICA NO BRASIL E IMPLANTAÇÃO DOS 

EQUIPAMENTOS SUBSTITUTIVOS EM SAÚDE MENTAL 
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Em 1970, deu-se início ao Movimento Sanitário no Brasil, cujo objetivo se 

centralizava em mudanças na atuação e gestão dos meios de acesso à saúde pública. 

Contemporaneamente, no ano de 1978, a Reforma Psiquiátrica surgia enquanto luta pelos 

direitos dos pacientes psiquiátricos, com a união de profissionais da área, familiares, pacientes 

que sofriam em decorrência de várias internações sem êxito no tratamento e sindicalistas. 

Criticavam-se os moldes de tratamentos adotados, como o modelo hospitalocêntrico, com 

inspiração nos avanços alcançados através da revolução em Saúde Mental, na Itália (MELLO 

et al., 2007). 

A Reforma Psiquiátrica, no Brasil, ocorreu a partir de um movimento histórico e 

ideologizado por grupos que dominavam os setores políticos, sociais e econômicos da época. 

Este movimento teve como principal finalidade a reforma manicomial e dos padrões de 

entendimento do que seria a loucura, vigentes naquele modelo. O Brasil seguiu um modelo no 

qual predominava a assistência psiquiátrica hospitalar e a exclusão social do „doente mental‟, 

pois os poderes públicos, bem como a sociedade, acreditavam que assim estariam primando 

pela segurança. Posteriormente, os poderes públicos passaram a investigar a precariedade da 

assistência psiquiátrica, o que suscitou a exigência da reforma. Surgiram, então, projetos de 

lei que fomentaram a discussão (GONÇALVES, 2001). 

Neste mesmo período surge, pela primeira vez, em São Paulo, um Centro de Atenção 

Psicossocial (CAPS), junto à eclosão de denúncias de maus tratos e desumanidade dentro dos 

hospitais psiquiátricos do país. Iniciou-se, assim, um modelo inovador de aplicação clínica, 

como proposta de substituição ao modelo clássico até então adotado. Posteriormente, em 

1989, foram criados, em Santos, os Núcleos de Atenção Psicossocial, com funcionamento de 

24 horas. Estas instituições assemelham-se às conhecidas residências terapêuticas, com 

atendimento voltado àqueles que saíam dos hospitais. Deste modo, a partir da eficiência e 

viabilidade dos novos modelos de atuação, levou-se ao congresso a proposta de 

regulamentação dos direitos das pessoas com transtornos mentais, além da extinção dos 

hospitais psiquiátricos, um ano após a instituição do Sistema Único de Saúde (MELLO et al., 

2007). 

No entanto, ainda de acordo com Mello et al. (2007), apenas a partir de 1992 foi 

aprovada a substituição progressiva do modelo anterior por uma ampla rede integrada de 

atenção à Saúde Mental. Também houve a regulamentação de normas que regem a 

implantação de serviços de atenção baseada no sucesso dos CAPS e NAPS, assim como suas 

diretrizes de fiscalização. Somente em 2001, sancionou-se a lei do deputado Paulo Delgado, 

cuja tramitação no congresso durou 12 anos para regulamentar a modalidade de assistência 
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em Saúde Mental com o oferecimento de tratamentos dentro da própria comunidade do 

usuário, estabelecendo seus direitos. Então, foram criadas linhas específicas de financiamento 

pelo Ministério da Saúde, para abertura de unidades de serviço com acesso direto, assim como 

mecanismos de fiscalização, além do lançamento do programa De Volta pra Casa. Esta série 

de medidas objetivou o estabelecimento de um modelo assistencial comunitário, reduzindo os 

hospitais existentes ao mesmo tempo em que se ampliava as novas unidades substitutivas. 

Assim, no ano de 2001, ocorreu a III Conferência Nacional de Saúde Mental que contou com 

o engajamento de 23 mil brasileiros, entre funcionários, familiares, usuários e profissionais de 

saúde: 

 

(A conferência) Consolida a reforma psiquiátrica como política do governo, confere 

ao CAPS o valor energético pra mudança do modelo de assistência, defende a 

construção de uma política de saúde mental para os usuários de álcool e outras 

drogas, e estabelece o controle social como a garantia de um novo avanço no Brasil. 

(MELLO, 2007, p.43). 

  

Em relação à eficiência e agilidade de instituição do novo modelo, a cidade de 

Campina Grande-PB é considerada uma referência na reorganização dos serviços disponíveis 

e implantação de novos aparelhos. Realizou, a nível regional, um encontro cuja pretensão era 

avaliar a situação da assistência psiquiátrica junto a outros municípios. Sua mudança nos 

moldes de assistência psiquiátrica ocorreu em um ano, iniciativa bastante benéfica aos 

usuários (MELLO et al., 2007). 

 

3 INSERÇÃO DOS CAPSs NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE MENTAL: 

AVANÇOS E DESAFIOS 

 

Várias dificuldades se impuseram para que o CAPS abarcasse todos os diferentes 

públicos que necessitassem da assistência, a exemplo dos provenientes de manicômios 

judiciários, lugares onde havia violência, maus tratos e exclusão. Com o tempo, interligaram-

se aos Centros de Atenção Psicossocial e o tratamento destas pessoas ocorreu também em 

residências terapêuticas, ambulatórios e centros de convivência, o que viabilizou a construção 

de novas práticas profissionais para realização do tratamento com estas novas demandas. 

Assim, no contexto da Reforma Psiquiátrica que se instituía no país, os CAPSs 

tiveram papel essencial e estratégico enquanto aparelhos substitutivos dos leitos psiquiátricos 

de grandes hospitais dedicados a tal assistência. Ficou-lhe designado o acolhimento e atenção 

àquelas pessoas com sofrimento mental, com acompanhamento que prima pela preservação 
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dos laços familiares e comunitários, além do empoderamento destes enquanto autores da 

própria trajetória de tratamento (MELLO et al., 2007). 

 Já em relação aos usuários de álcool e outras drogas, programas de prevenção e 

tratamento eram tratados pela esfera judicial nacional, pois, erroneamente, associava-se o uso 

de drogas, em geral, à criminalidade. Assim, a partir de 2002, o governo reconheceu tal 

problema como grave risco de saúde pública. Posteriormente, fez-se necessária a construção 

de uma rede específica que cuidasse da reabilitação e reinserção social destas pessoas. Diante 

desta necessidade, denominou-se uma nova unidade de saúde destinada a este tratamento, o 

CAPS-ad, instituição específica para a realização destas atividades. 

 A Reforma Psiquiátrica no Brasil, algumas vezes, é percebida enquanto forma de tirar 

pacientes dos hospitais e inserir na sociedade, esta que não se encontra estruturada para cuidar 

da realidade cotidiana daquele com sofrimento mental. Deste modo, Gonçalves (2001) aponta 

que o esperado da Reforma Psiquiátrica não deve se restringir à retirada de pessoas dos 

hospitais, mas à ampliação das perspectivas de resgate da cidadania, o que requer atenção 

especial, já que a sociedade nem sempre está pronta para concedê-la. Espera-se que traga 

autonomia e ressocialização do indivíduo, tanto com sua família, quanto com a comunidade. 

 Assim, em decorrência dos intensos movimentos sociais e da busca por melhorias da 

assistência de Saúde mental e dos hospitais psiquiátricos no Brasil, surgiram equipamentos 

substitutivos eficazes, em prol da diminuição das internações, bem como uma mudança do 

modelo assistencial, de acordo com o Manual de Saúde Mental do SUS (2004). Segundo este, 

a portaria nº 336/GM, de 19 de fevereiro de 2002, regulamenta os CAPSs como serviço 

substitutivo e como parte integrante do Sistema Único de Saúde, além de reconhecer e 

ampliar o funcionamento e a complexidade deste serviço. Portanto, os CAPSs partem do 

objetivo de substituir o modelo manicomial, atendendo pessoas que sofrem de transtornos 

severos e persistentes em um dado território, oferecendo cuidados clínicos e favorecendo o 

exercício da cidadania e da inclusão social dos usuários e de suas famílias, diuturnamente, 

dependendo da especialidade da Unidade. Diante do contexto da Reforma Psiquiátrica, 

segundo Azevedo e Miranda (2011), a assistência àqueles com sofrimento psíquico passou 

por mudanças, deslocando a preocupação da loucura em si para o sujeito real, que possui 

direitos, anseios, que faz parte de uma família e que está inserido em uma comunidade. 

Como serviço substitutivo, o CAPS, através de equipe multidisciplinar, foca não 

apenas o atendimento individual do usuário, mas na “coletividade de seus relacionamentos 

afetivos, sociais, familiares e comunitários” (AZEVEDO; MIRANDA, 2011, p.340). Os 

autores destacam, ainda, o papel indispensável da família para a reabilitação do indivíduo. 



12 

 

4 OFICINAS TERAPÊUTICAS: UMA APOSTA DIFERENCIADA DE 

ACOLHIMENTO AOS USUÁRIOS DO CAPS 

 

A característica principal do CAPS consiste em integrar o sujeito em um ambiente 

social e cultural concreto. Através do atendimento à população da sua área de abrangência, 

este visa o gerenciamento de projetos terapêuticos, a promoção do cuidado clínico e 

reinserção social, prestando atendimento diário, bem como mantém atualizada a lista de 

pacientes que utilizam medicamentos de Saúde Mental naquela região, prestando suporte e 

supervisão à rede básica. Vale ressaltar que o CAPS deve ter um espaço próprio e adequado 

para atender sua demanda específica, tendo, no mínimo, consultórios para atendimentos 

individuais, salas para atividades grupais, espaço de convivência, oficinas, refeitório, 

sanitários e área externa para recreação e esportes (BRASIL, 2004). 

 Segundo Azevedo e Miranda (2011), o projeto terapêutico do CAPS propõe a 

utilização de atividades e dinâmicas diversificadas, pensadas em conjunto pelos atores/autores 

que compõem o serviço, incluindo os familiares e a comunidade. Estas atividades devem 

privilegiar as aspirações, anseios e preferências dos usuários e familiares, respeitando a 

subjetividade destes e ao mesmo tempo valorizando a participação e responsabilidade dos 

mesmos. 

Dentre as atividades coletivas, destacam-se as oficinas terapêuticas. Estas, a partir de 

atividades artísticas para a valorização do potencial criativo, imaginativo e expressivo do 

usuário, possibilitam a projeção de conflitos internos e externos, além do fortalecimento da 

autoestima e da autoconfiança, bem como a diversificação de saberes e a expressão da 

subjetividade do sujeito. Estas oficinas podem ser vistas como modalidade de intervenção por 

possibilitarem ao usuário a fala, a expressão e o acolhimento, em direção a sua reabilitação 

(AZEVEDO; MIRANDA, 2011). 

Nas oficinas terapêuticas são estimuladas habilidades corporais, atividades produtivas 

e exercício coletivo da cidadania, através de oficinas expressivas (corporal, verbal, musical e 

artística), oficinas geradoras de renda e oficinas de alfabetização, como sugere o Ministério da 

Saúde (2004). Seguindo o paradigma da reforma psiquiátrica no Brasil, que preconiza a 

reabilitação psicossocial, estas oficinas promovem a ressignificação do sujeito, na reinserção 

social, funcionando, então, como facilitadoras da produção psíquica de seus usuários 

(CEDRAZ, 2005). 

 As oficinas terapêuticas utilizadas nos CAPSs privilegiam o andamento do tratamento 

do usuário, não apenas nos parâmetros médicos, mas no plano subjetivo e constitutivo do 
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sujeito. Tais oficinas são uma das mais variadas formas de manter contato direto dos 

participantes com suas fraquezas e dificuldades relacionais, na manifestação de sentimentos, 

no desenvolvimento de atividades produtivas, na construção do exercício coletivo da 

cidadania (BRASIL, 2004). 

 É importante enfatizar que as oficinas não são atividades recreativas sem fundamentos 

teóricos ou metodológicos. Assim, devem atender aos pré-requisitos de metas ou propostas, 

visando à atuação eficaz de seus eventos, não devendo ser administrada como uma simples 

atividade de ocupação ou passatempo, que desperdice seu papel fundamental na reconstrução 

do sujeito e sua autonomia diante de seus conflitos. Um dos compromissos da equipe 

profissional da unidade é fixar seu empenho em manter relações profícuas com os usuários 

através de um método solidário e de fácil manejo, para que não se estabeleçam situações 

demasiadamente hierarquizadas e/ou de autoritarismo (CEDRAZ, 2005). 

As oficinas trazem uma visão de como a “loucura” pode ser vista e vivenciada, com 

um novo conjunto de ações e ideias trazidas pela inovação da Reforma Psiquiátrica, cujo 

investimento faz-se urgente sob perspectivas de atualizações e reinterpretações das práticas, 

para que sua eficácia se torne produtiva e crescente no amparo das diversas formas de 

sofrimento mental. 

Contudo, uma intervenção de responsabilidade está relacionada a uma grande 

mobilização do governo, usuários, profissionais e familiares em prol do aperfeiçoamento das 

estruturas e desenvolvimento das atividades realizadas com o público alvo, conscientizando 

que os usuários são cidadãos merecedores de respeito e cuidados, a fim de serem entendidos 

em suas singularidades e potencialidades. 

 

4.1 Psicanálise, expressividade e movimento catártico: oficina terapêutica dialógica 

enquanto veículo do processo de ressignificação subjetiva 

 

 A Psicanálise é compreendida como método de exploração dos conteúdos do 

Inconsciente, esclarecendo o funcionamento subjetivo do sujeito. Nessa perspectiva, Freud 

(1989 [1937]) aponta que, através do discurso, o processo de atualização dos conteúdos 

reminiscentes proporciona a ressignificação, meta almejada na execução das oficinas 

terapêuticas onde há a lida com afetos que emergem em fragmentos. Através da 

ressignificação, busca-se o efeito reconfortante pela via da verbalização e da expressividade. 

 Assim, complementando o pensamento postulado inicialmente por Freud, Lacan 

opera, com maior ênfase, no recorte psicanalítico da palavra, ao apontá-la como veículo 
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através do qual “[...] o Inconsciente encontra sua articulação essencial” (DOR citado por 

GOMES, 2009). Tendo em vista a necessidade da palavra, ressalta-se que é pela via da 

verbalização que a intervenção oficinas terapêuticas dialógicas se pautam, trazendo aos 

usuários a possibilidade de expressividade, contando com um espaço que permite a 

ressignificação de conteúdos a partir da fala. 

 Considerando a importância da inserção do indivíduo na sociedade, Gomes (2009) 

ressalta que comunicação e sociedade são conceitos indissociáveis na Psicanálise. Seguindo 

raciocínio semelhante, Birman citado por Campos (2007) destaca que há a necessidade da 

construção através da expressividade, movimento em que o indivíduo se estende ao outro 

através da linguagem elucidando as próprias questões. 

 

5 METODOLOGIA 

 

Diante da problemática trazida pela sugestão de pesquisa, compreendeu-se a 

necessidade de seu desenvolvimento com base no desenho sugerido pela Técnica de 

Documentação Direta a partir de Pesquisa de Campo do tipo Exploratório, em caráter 

qualitativo. Segundo Marconi e Lakatos (2008), utiliza-se este desenho a fim de alcançar 

informações e/ou conhecimentos acerca de um problema, possibilitando a descoberta de 

novos fenômenos ou relações entre eles. Assim, acredita-se nesta práxis enquanto ferramenta 

que viabilizou melhor apreensão da função terapêutica proveniente destas intervenções, em 

oficinas, na população entrevistada. 

Desta maneira, sua realização ocorreu em uma unidade de Centro de Atenção 

Psicossocial II, localizado na cidade de Campina Grande-PB, com a população alvo dividida 

em dois grupos. O primeiro, composto por quatro usuárias do CAPS, enquanto o segundo 

grupo composto por suas respectivas Técnicas de Referência (TRs). Ademais, cita-se a 

utilização de critérios de inclusão e de exclusão que auxiliaram o processo de seleção da 

população participante. Enquanto critérios de inclusão à participação das usuárias do CAPS, 

compreendeu-se a necessidade do registro de presença em oficinas terapêuticas, com 

participação mínima em cinco encontros e capacidade de verbalização clara. Em relação às 

TRs, enfatiza-se a indispensabilidade de ter acompanhado, continuamente, as usuárias 

participantes das oficinas, entre outubro de 2013 e dezembro de 2014, além da assistência 

contínua, entre 2015 e 2016. 

Já os critérios de exclusão, quanto à participação das usuárias do CAPS, consideram-

se o não comparecimento em oficinas, presença inferior a cinco encontros e dificuldade de 
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verbalização clara. Em relação às TRs, menciona-se o não acompanhamento contínuo das 

usuárias participantes das oficinas, entre outubro de 2013 e dezembro de 2014 e o não apoio 

assistencial frequente destas, entre 2015 e 2016. 

Desta forma, quatro usuárias responderam à entrevista, como demonstram os dados 

sociodemográficos dispostos na tabela abaixo: 

 

DADOS 

 

 

USUÁRIAS 

 

Idade 

 

Escolaridade 

 

Profissão 

 

Renda 

familiar 

 

Tempo de 

utilização do CAPS 

1 47 Fund. Incompleto Artesã R$ 260,00 11 anos 

2 44 Alfabetização --------- R$ 200,00 7 anos 

3 55 Ensino Médio --------- R$ 400,00 8 anos 

4 47 Fund. Incompleto --------- R$ 300,00 11 anos 

 

Além das quatro usuárias participantes, suas respectivas TRs também responderam à 

entrevista, como demonstram os dados sociodemográficos abaixo dispostos:
*
 

 

DADOS 

 

 

TRs 

 

Idade 

 

Escolaridade 

 

Profissão 

 

Renda 

mensal 

 

Tempo de atuação 

no CAPS 

1 36 Ensino Técnico Técnica em 

Enfermagem 

R$ 1.800 12 anos 

2 46 Ensino Superior Psicóloga R$ 8.000 8 anos 

3 34 Ensino Superior Pedagoga R$ 1.500 3 anos 

4 34 Ensino Superior Pedagoga R$ 1.500 3 anos 

 

Ao considerar a população e os critérios de inclusão e exclusão para composição da 

amostra, concebeu-se a importância da utilização de entrevista semiestruturada, inicialmente 

em sua versão piloto, como instrumento indispensável à coleta de dados e apreensão acurada 

do conteúdo trazido por cada sujeito participante da pesquisa. 

Sob esta perspectiva, os dados trazidos por usuárias e TRs, em entrevistas, foram 

tratados através do software de análise lexical Iramuteq (Interface de R pour les Analyses 

Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires), em sua versão 0.7.2.0, no qual foram 

inseridos os dados brutos das falas das participantes para identificar o posicionamento e a 

estruturação de palavras no material, de modo que indicadores e visualizações de gráficos 

                                                 
*
 Cada usuária e sua respectiva TR receberam o mesmo número de identificação. 
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auxiliaram à compreensão dos conteúdos existentes nos ambientes do texto. Assim, segundo 

Camargo e Justo (2013), por tratar-se de dados essencialmente linguísticos, este software se 

mostra relevante em estudos sobre pensamentos, crenças e opiniões advindas de conteúdo 

simbólico evocado em relação a algum fenômeno. 

Estes dados foram interpretados à luz das Políticas Públicas de Saúde Mental, cujas 

diretrizes de funcionamento dos serviços CAPSs se encontram no respectivo manual, 

publicado pelo Ministério da Saúde (2004), além das normativas do Conselho Federal de 

Psicologia para o trabalho do psicólogo neste âmbito. Acrescenta-se, ainda, a interpretação 

dos dados a partir das teorias psicanalíticas, com discussão enriquecida também com 

contribuições advindas de áreas afins, como a Filosofia e a literatura de Intervenções 

Psicossociais. 

Assim, a coleta dos dados ocorreu após contatar usuárias participantes das oficinas 

terapêuticas, bem como as respectivas TRs. Então, junto a esta população, discutiu-se a 

possibilidade de aplicação da entrevista (apêndices A e B) e do registro de áudio, com 

apresentação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE (apêndice C), do 

Termo de Autorização para Gravação de Voz (apêndice D), além do Termo de Autorização 

Institucional (apêndice E) para viabilização da coleta de dados. Buscou-se, deste modo, 

assegurar às participantes alguns princípios éticos como os de sigilo e anonimato, com 

utilização dos dados única e exclusivamente para esta pesquisa, além do direito de ter acesso 

às informações coletadas ou de desistir do processo a qualquer momento sem qualquer forma 

de ônus, conforme a Resolução 466/12 CNS/MS, responsável pelas diretrizes acerca de 

pesquisas com seres humanos, em Saúde. 

 Ainda no mesmo respaldo, considera-se que esta pesquisa ofereceu riscos mínimos 

àquelas que consentiram suas participações. Por se tratar de um estudo em Psicologia, cujo 

processo de coleta de dados se deu através de entrevista, existiu a evocação de afetos, 

sentimentos ou lembranças que podem causar ansiedade ou outra forma de desconforto 

subjetivo, já que parte da população entrevistada falou sobre sua experiência de vida ao longo 

do tempo em que recebe(eu) tratamento psicológico em um serviço de Saúde Mental. No 

entanto, reafirmou-se o compromisso ético de zelar pelo bem-estar das participantes, 

interrompendo a entrevista, quando necessário, para oferecer acolhimento no formato escuta 

psicológica, deixando-as à vontade para participar ou não da pesquisa, bem como desistir do 

processo a qualquer momento. 

 Já em relação aos benefícios, cita-se a possibilidade das participantes obtê-los de 

modo direto, a exemplo da autorreflexão acerca do próprio histórico terapêutico pelo qual 
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cada pessoa passou, bem como de modo indireto, contribuindo ao aprimoramento de novas 

práticas em Psicologia no serviço em que a participante da pesquisa recebe/recebeu 

atendimento. 

 

5.1 Pesquisa-ação, psicologia e compromisso social na esfera da Saúde Mental 

 

 No íntimo da práxis científica e profissional, sugere-se o Compromisso Social 

enquanto principal ética da Psicologia. Deste modo, compreende-se que este posicionamento 

sinaliza, aos psicólogos, o desafio de (re)pensar as configurações de pesquisas e exercícios 

profissionais direcionados ao cotidiano de determinada realidade. Ademais, concorda-se com 

o pensamento de Bock (Org.) (2009) ao mencionar que o psicólogo, na sua condição de 

sujeito, revela-se como elemento central na discussão do compromisso social da Psicologia. 

Nesta perspectiva, considerando o contexto de Reforma Psiquiátrica, pode-se advogar 

acerca da urgência de pesquisas científicas que promovam um metaolhar direcionado ao 

aperfeiçoamento de atuações profissionais, com objetivo de suscitar discussões que possam 

operar no advento contínuo de novas práticas, em Saúde Mental, no contexto CAPS. 

 Assim, considera-se que o desenvolvimento de oficinas terapêuticas dialógicas, junto a 

usuários do CAPS II, caracterizou-se enquanto um fazer ético e compromissado socialmente, 

cuja operacionalização das atividades se destacou pelo viés da ação. Ademais, cita-se que esta 

ação, em extensão, apresentou potencial de pesquisa, na medida em que produziu saberes e 

conhecimentos aos extensionistas acerca do contexto acessado. 

 Deste modo, com base na experiência passada de extensão que redundou 

empiricamente em um estudo científico, chama-se atenção à pertinência da realização de uma 

pesquisa que tenha, por si só, o poder de produzir efeitos no pesquisado, caracterizando-se 

enquanto pesquisa-ação. Acredita-se, enquanto resposta à/ao questão/compromisso ética(o) 

levantada(o), que a contribuição de pressupostos da Pesquisa-ação melhor respondam às 

necessidades metodológicas deste estudo, já que esta perspectiva científica 

 

[...] pode se constituir como um meio de formação e mudança participativa. [...] 

buscamos sustentação para a pesquisa-ação enquanto uma ação deliberada de 

mudança, ou seja, uma nova inscrição do pesquisador, uma outra postura diante do 

conhecimento e um novo lugar de/para os que estão na prática. 

(BAPTISTA; CAIADO; JESUS, 2010, p.139). 

 

 

Portanto, a partir da dialética em que ação vira pesquisa e pesquisa vira ação, sugere-

se a importância desta nova inscrição do pesquisador em campo, cuja participação ativa no 
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processo de coleta e análise de dados, bem como no processo de devolutiva dos resultados e 

promoção de mudanças, em determinada realidade local, se faz necessária. 

 

6 DESCRIÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 Para alcançar os resultados abaixo descritos, realizou-se a criação de dois corpus 

textuais, a partir da divisão do material de verbalizações transcritas de usuárias e de técnicas 

de referência, respectivamente. Na sequência, foram inseridos no software com função de 

executar análise lexical de cada corpus da amostra. 

Deste modo, de acordo com Camargo e Justo (2013), tal procedimento viabiliza a 

realização do teste de Análise Hierárquica Descendente (CHD), proposto por Reinert, em que 

segmentos de texto (trechos de falas) são classificados de acordo com seus respectivos 

vocabulários e seus conjuntos repartidos em formas reduzidas. Assim, esta análise objetiva a 

obtenção das categorias de Unidades de Contextos Elementares (UCE), indicando 

vocabulários semelhantes entre si e diferentes das UCE de outras classes, as quais encontram-

se nomeadas de categorias neste trabalho. Ademais, acrescenta-se a segunda forma de 

apresentação destes resultados no formato de Análise Fatorial de correspondência (AFC), 

feita a partir da CHD de cada corpus textual com a construção de um gráfico com eixos e 

quadrantes que exibem as palavras associadas às suas respectivas categorias. 

 Após a inserção do corpus textual no software, referente às falas das usuárias com 

respostas às questões da entrevista, indicam-se os seguintes dados de saída que subsidiaram a 

construção de sua CHD e da AFC: 

 

DADOS TOTAL 

Número de textos 4 

Número de segmentos de textos 164 

Número de formas distintas 1008 

Número de ocorrências 5500 

Média das formas por segmento 33.53 

Número de categorias 5 

Retenção de segmentos de texto 110 (67.07%) 

 

 Nesta perspectiva, a partir da CHD foi gerado um dendograma que organizou as falas, 

relacionadas à função terapêutica das oficinas, em cinco categorias: 
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Figura 1 – Dendograma das categorias relacionadas à função terapêutica das oficinas, segundo as 

usuárias 

 

 

Fonte: Categorias geradas a partir da inserção de corpus textual das usuárias no Iramuteq 

 

 Na figura acima, observa-se que o dendograma apresenta as partições feitas no corpus 

até que as categorias finais fossem alcançadas. Assim, o corpus Usuárias teve sua primeira 

partição em dois sub-corpus, os quais indicam a existência de dois grupos principais de 

funções terapêuticas das oficinas, para as respectivas respondentes. 

O primeiro deles é composto pelas categorias 1 (Percepção da proposta/ 17,3%) e 4 

(Religiosidade/ 20%), as quais passam pela segunda partição que dá origem à categoria 5 

(Auto percepção/ 27,3%). Neste grupo, observa-se a existência da circularidade de falas que 

sugerem a promoção das oficinas enquanto espaços à emergência de fatores afetivos e 

emocionais, através da fala, como balizadores do processo terapêutico em que ocorrem alívio 

da tensão psíquica e reflexão, destacando-se estes segmentos textuais: 

 
Aqui a gente desabafa as coisas com o outro e, em casa, a gente não... não. Às vezes, 

não tem gente pra gente desabafar. E, aqui, tem... pra gente desabafar. Mesmo a 

gente fazendo a oficina, mesmo tendo dez pessoas, a gente desabafa. 

(Categoria 1, Usuária 2). 

 

Né que a gente seja melhor do que ninguém não. [...] a gente tem que ser humilde de 

espírito, né? 

(Categoria 4, Usuária 1). 
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[...] nos dias em que vocês vinham, eram outras coisas diferentes. Eram [...] outros 

trabalhos, [...] dinâmicas. A gente brincava, a gente pensava. 

(Categoria 5, Usuária 4). 

 

 O conteúdo dos segmentos supracitados abre possibilidade à verificação da literatura 

psicanalítica que, desde seus primórdios, corrobora a função catártica da fala. Assim, Breuer e 

Freud (1995 [1893]) obtiveram relatos de uma paciente que descrevia o método da fala como 

uma talking cure, referindo-se a este, em tom de brincadeira, também como o processo em 

que ocorre chimney-sweeping. Neste ensejo, acrescenta-se que “o objetivo maior [...] da rede 

substitutiva é acolher e resgatar a subjetividade de cada um e, ao mesmo tempo, possibilitar a 

construção de redes relacionais e de convivência social.” (CONSELHO FEDERAL DE 

PSICOLOGIA, 2013, p.68). 

 Já o segundo grupo é composto pelas categorias 3 (Repercussões do percurso 

terapêutico/ 16,4%) e 2 (Contexto sócio familiar/ 19,1%). Neste caso, identificam-se falas 

cujo contexto sugere família e tratamento enquanto fatores indissociáveis, como apontam os 

segmentos: 

 
[...] Aí eu tava querendo, assim... não só querendo tirar minha vida, mas do próximo, 

né? Dava vontade de furar as pessoas. [...] as pessoas que eu gostava mais eram as 

que eu mais tinha vontade de enfiar a faca. Eu tinha vontade de sair correndo. Tinha 

noite d‟eu ir dormir duas horas, fumando cigarro só pensando em fazer o mal. [...] 

Se eu pegar assim... um lápis [...], uma caneta ou se estiver com alguma coisa já vem 

aquela maldade de... da... do meu pensamento [...]. Sobre a vontade de matar as 

pessoas, melhorou agora. 

(Categoria 3, Usuária 2). 

 

[...] e ela e eu ainda estava na fase de recuperação e eu já ia escrevendo. Eu nem 

sabia o que fazia e escrevi também pra ela. 

(Categoria 3, Usuária 4). 

 

[...] às vezes, eu entro em crise, sabe? Quero entrar em crise, aí meu filho: „Mainha 

não fique assim, não! Mainha, não fique assim [...]‟. 

(Categoria 2, Usuária 1). 

 

[...] a vontade era grande. Aí, eu falei pra minha irmã de criação [...], eu pedi pra 

minha filha pra me amarrar de noite. Aí, ela pergunta o porquê. Aí, eu disse. 

(Categoria 2, Usuária 2). 

 

 Sobre o contexto trazido por este grupo de categorias, a literatura de Políticas Públicas 

de Saúde Mental lembra a importância do serviço substitutivo manter posição dialogante com 

atores que compõem a rede de laços sociais do usuário, a exemplo da família. Esta, segundo o 

Manual de Saúde Mental no SUS do Ministério da Saúde (2004), é muitas vezes considerada 

o elo mais próximo que o usuário estabelece com o mundo, justificando sua inclusão no 

Projeto Terapêutico também como uma parceira no tratamento, acrescentando-se as 
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possibilidades de acompanhamentos em grupos de famílias ou através de atendimento 

individualizado a esta. 

 A seguir, na figura 2, vislumbra-se o gráfico de AFC referente às palavras chave 

acerca da função terapêutica das oficinas, nos discursos trazidos pelas usuárias, em que 

segundo Camargo e Justo (2013), organiza em plano cartesiano os diferentes vocábulos que 

representam o posicionamento das categorias no corpus textual, o que possibilita a 

visualização daquelas que se complementam e concentram seus corpus, bem como daquelas 

que se distanciam do centro com desdobramentos mais específicos. Assim, considera-se que 

todas as categorias dizem respeito aos principais elementos norteadores do tratamento, 

relacionados também às oficinas terapêuticas dialógicas. 

 Neste caso, aprecia-se o gráfico de AFC na perspectiva em que a linha do eixo 

horizontal divide as categorias a partir da noção de percepção dos meios, cujo bloco superior 

(quadrantes 1 e 2) indica a concentração da apreensão do meio externo, com composição a 

partir das categorias 4 (Religiosidade) e 2 (Contexto Sócio Familiar), cujos endereçamentos 

das falas são feitos aos ambientes e/ou atores de convívio próximo. Enquanto isso, o bloco 

inferior (quadrantes 3 e 4) indica a concentração da apreensão do meio interno, com 

composição a partir das categorias 5 (Auto Percepção) e 3 (Repercussões do Percurso 

Terapêutico), com endereçamentos das falas das usuárias voltados a si próprias. 

 Já a linha do eixo vertical divide as categorias a partir da noção de percepção das 

relações, cujo bloco esquerdo (quadrantes 1 e 3) indica a concentração da apreensão em nível 

individual, com composição a partir das categorias 4 (Religiosidade) e 5 (Auto Percepção), 

com falas auto direcionadas das respondentes. E o bloco direito (quadrantes 2 e 4) indica a 

concentração da apreensão em nível social, com composição a partir das categorias 2 

(Contexto Sócio Familiar) e 3 (Repercussões do Percurso Terapêutico), cujos segmentos 

textuais apontam às falas direcionadas principalmente àqueles junto aos quais se mantém 

convívio social. 

 Ademais, como demonstrado na figura 2, observa-se que todas as categorias dialogam 

entre si, com destaque à categoria 1 (Percepção da Proposta) que se localiza no centro do 

gráfico com maiores pontos de ligação entre os quadrantes dos eixos horizontal e vertical, 

cujos discursos das respondentes estão relacionados à expressividade através da fala. 
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Figura 2 – AFC das categorias relacionadas à função terapêutica das oficinas, segundo as usuárias 

 

Fonte: Gráfico gerado a partir da inserção de corpus textual da fala das usuárias no Iramuteq 

 

 No que se refere aos dados das TRs, após a inserção do corpus textual no software 

com respostas às perguntas da entrevista, indicam-se os seguintes dados de saída que 

subsidiaram a construção de sua CHD e da AFC: 

 

DADOS TOTAL 

Número de textos 4 

Número de segmentos de textos 158 

Número de formas distintas 1035 

Número de ocorrências 5481 

Média das formas por segmento 34.68 
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Número de categorias 5 

Retenção de segmentos de texto 120 (75.95%) 

 

Desta forma, a partir da CHD foi gerado um dendograma que organizou as falas, 

relacionadas à função terapêutica das oficinas, em cinco categorias: 

 

Figura 3 – Dendograma das categorias relacionadas à função terapêutica das oficinas, segundo as TRs 

 

 

Fonte: Categorias geradas a partir da inserção de corpus textual da fala das TRs no Iramuteq 

 

Na figura acima, observa-se que o dendograma apresenta as partições feitas no corpus 

até que as categorias finais fossem alcançadas. Então, de modo semelhante ao corpus 

Usuárias, o corpus Técnicas de Referência teve sua primeira partição em dois sub-corpus, os 

quais também indicam a existência de dois grupos principais de funções terapêuticas das 

oficinas, para as respectivas respondentes. 

O primeiro deles é composto pelas categorias 2 (Atenção Integral/ 18,3%) e 1 

(Percepção da Proposta/ 14,2%), as quais passam pela segunda partição que dá origem à 

categoria 4 (Oficinas no Projeto Terapêutico/ 20,0%). Neste grupo, observa-se a existência da 

circularidade de discursos que sugerem a pertinência da agregação/conexão da proposta das 

oficinas terapêuticas dialógicas às outras modalidades de atendimentos do Projeto Terapêutico 
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também endereçadas às usuárias, a exemplo do cuidado de caráter intensivo, medicamentoso, 

individual, em grupo e às suas respectivas famílias. Destacam-se, então, estes segmentos 

textuais: 

 

Acompanhamento familiar e acompanhamento em oficina... o projeto terapêutico 

dela foi trabalhar em oficinas [...] exatamente essa questão do uso dessa medicação, 

porque ela queria tomar a medicação toda quando ela tinha uma raiva. Quando ela 

brigava, ela tomava a medicação toda. 

(Categoria 2, TR 2). 

  

[...] ela, então, nesse momento de crise, [...] ficou no intensivo. Daí, eu comecei a 

trabalhar a questão dela participar das oficinas. 

(Categoria 2, TR 3). 

 

 [...] diante do transtorno mental, né, algumas pessoas não conseguem assim... [...] 

como é que eu posso dizer... falar... se expressar. E, dentro da proposta de vocês, 

eles conseguiram se expressar. 

(Categoria 1, TR 3). 

 

Ela sempre trazia: „eu posso conversar?‟, „eu posso falar?‟, „eu posso falar?‟. E eu 

sempre trazia: „Pode. Deve! É nessas oficinas que você vai conseguir expressar‟. 

(Categoria 1, TR 4). 

 

„Não. Não uma questão de obrigação, mas uma questão de tente hoje. Vamos ver o 

que vai acontecer se no final você gostar‟, pra gente tentar exatamente inseri-la 

naquele momento, naquele contexto. Ela se adaptou mais pelo... pelo momento de 

reflexão que vocês faziam. No final é que acontecia, culminava com uma atividade 

né. [...] eu observei que ela assim interagiu melhor, conseguiu permanecer mais 

algumas vezes na oficina, ela participou do grupo com assim... com um pedido meu 

eu dizendo: „vamos tentar‟. É... se tivesse continuado o grupo com vocês eu acredito 

que teria sido melhor. Mas, infelizmente, ela não consegue aderir às oficinas 

terapêuticas, as atuais. Ela não consegue, pois ela não consegue... infelizmente [...]. 

(Categoria 4, TR 3). 

 

 Considerando estes segmentos de falas das TRs, a literatura de Políticas Públicas de 

Saúde Mental reitera a responsabilidade compartilhada entre Técnicas(os) e Usuárias(os) 

acerca do monitoramento conjunto quanto aos desdobramentos do Projeto Terapêutico, 

também construído em parceria. Desta maneira, as(os) TRs são responsáveis pelo 

acompanhamento da frequência das(os) usuárias(os) no serviço, bem como pelo contato com 

suas famílias por uma via que privilegie o diálogo (BRASIL, 2004). Então, dentro do respeito 

das possibilidades de cada usuária, indica-se que as oficinas terapêuticas dialógicas 

integraram seus Projetos Terapêuticos como uma das apostas das TRs enquanto espaço à 

fomentação de trocas que poderiam culminar no favorecimento de vínculos e interação 

humana, com a fala das usuárias enquanto uma das ferramentas de abertura ao protagonismo 

em suas próprias vidas. Ademais, sobre o exercício da subjetividade, a psicanálise indica que 

“Algo mais está [...] envolvido na vida mental do indivíduo [...] de maneira que, desde o 
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começo, a psicologia individual, nesse sentido ampliado mas inteiramente justificável das 

palavras, é, ao mesmo tempo, também psicologia social.” (FREUD, 1976 [1921], p.91). 

 Já o segundo grupo é composto pelas categorias 3 (Repercussões do Percurso 

Terapêutico/ 23,3%) e 5 (Implicação Profissional/ 24,2%). Neste caso, identificam-se 

segmentos de falas cujo contexto sugere atuação profissional das TRs e as usuárias enquanto 

partes que formam vínculo junto ao serviço substitutivo, viabilizando a emergência do 

tratamento, como apontam os discursos: 

 

Era uma paciente assim... que era considerada grave [...]. Ela faz, mais ou menos, 5 

anos se eu não me engano que está no serviço [...]. De início, [...] a gente marca logo 

a consulta, né. Faz o acolhimento [...] e, a partir do acolhimento, a gente dependendo 

do caso [...] agiliza na questão das [...] consultas médicas. Então, ela mesmo [...] 

tendo sido encaminhada da emergência, [...] a gente fez essa consulta e foi prescrito 

as medicações e as terapias, né. Inclusive, ela ficou no intensivo na época. [...] 

depois, [...] ela teve uma... ela foi evoluindo bem, né. Foi aceitando mais o 

tratamento e aí a gente determinou no caso duas vezes na semana. [...] hoje, ela 

encontra-se quinzenalmente. [...] foi maravilhosa essa oficina que vocês fizeram, né. 

Inclusive, nossa equipe toda a gente comentou, em reunião [...]. Inclusive, eles ainda 

hoje perguntam: „[...] e aquela oficina daqueles meninos? Como é que vai ser?‟. 

(Categoria 3, TR 1). 

 

Em virtude da [...] saída de médicos, da saída de pessoas assim... do quadro do 

grupo que ela tava inserida, ela já se distanciou um pouco né. 

(Categoria 3, TR 4). 

 

O CAPS é tudo pra mim. Eu... eu trabalho no trauma e costumo dizer às meninas, 

sabe, que Saúde Mental, ela... ensina muito a gente. 

(Categoria 5, TR 1). 

 

Pela oportunidade que eu tive de ajudar, eu usei... eu usei como uma terapia pra 

mim. Você tá entendendo? Todos os dias, quando eu venho aqui pra o CAPS eu 

digo: „hoje eu vou fazer a minha terapia‟. [...] cada pessoa que entra aqui eu tento 

transforma-la também na... no que eu me transformei, quando eu entrei aqui. [...] e 

eu transformei no meu trabalho, assim. 

(Categoria 5, TR 3). 

 

 Nas falas acima, observa-se a circulação de diferentes formas do estabelecimento de 

vínculos, tanto às TRs (implicação profissional) quanto às usuárias (repercussões 

terapêuticas), ditos que, por vezes, incluem as oficinas dialógicas neste movimento. Desta 

maneira, recorre-se à literatura psicanalítica que trabalha a noção de vínculo a partir do 

conceito de identificação. Nesta perspectiva, faz-se uso da acepção que corresponde à forma 

reflexiva do verbo „identificar‟, obtendo-se a expressão identificar-se. Como sugere Nasio 

(1999), o sujeito passa pelo processo de identificação com algo ou alguém quando ele se 

confunde com estes, dirigindo-se ao outro não apenas para assimila-lo, mas para assimilar-se 

a ele, até tornar-se idêntico. No entanto, ressalta-se que este processo ocorre sob a emergência 
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de um impulso espontâneo e irrefletido, banhado pelo estabelecimento de um “elo de amor”, 

desenvolvendo-se, em segundo momento, o que a psicanálise nomeia de transferência. 

A seguir, na figura 4, vislumbra-se o gráfico de AFC referente às palavras chave 

acerca da função terapêutica das oficinas, nos discursos trazidos pelas TRs. Deste modo, 

considera-se que todas as categorias dizem respeito aos principais elementos norteadores do 

tratamento, relacionados também às oficinas terapêuticas dialógicas. 

Neste caso, aprecia-se o gráfico de AFC na perspectiva em que a linha do eixo 

horizontal divide as categorias a partir da noção de percepção de vínculo, cujo bloco superior 

(quadrantes 1 e 2) indica a concentração da apreensão do vínculo junto à equipe do CAPS, 

com composição a partir das categorias 1 (Percepção da Proposta), 4 (Oficinas no Projeto 

Terapêutico) e 5 (Implicação Profissional), cujas falas referenciam a influência dos atores, de 

convívio próximo e que trabalham no CAPS, acerca do tratamento das usuárias. Enquanto 

isso, o bloco inferior (quadrantes 3 e 4) indica a concentração da apreensão do vínculo junto 

aos contextos e circunstâncias extra CAPS, com composição a partir das categorias 2 

(Atenção Integral) e 3 (Repercussões do Percurso Terapêutico), cujos endereçamentos das 

falas das TRs estão voltados aos contextos e eventos sociais vivenciados pelas usuárias, com 

repercussão em seus respectivos tratamentos. 

 Já a linha do eixo vertical divide as categorias a partir da noção de percepção de 

atuação terapêutica, cujo bloco esquerdo (quadrantes 1 e 3) indica a concentração da atuação 

das usuárias no próprio processo, com composição a partir das categorias 1 (Percepção da 

Proposta), 4 (Oficinas no Projeto Terapêutico) e 2 (Atenção Integral), com falas das 

respondentes que indicam a parcela de iniciativa e participação advindas das próprias 

usuárias, bem como de suas respectivas famílias. E o bloco direito (quadrantes 2 e 4) indica a 

concentração da atuação da equipe do CAPS na condução do tratamento, com composição a 

partir das categorias 5 (Implicação Profissional) e 3 (Repercussões do Percurso Terapêutico), 

cujos segmentos textuais apontam às falas direcionadas principalmente à influência e 

responsabilidade exercidas por aqueles que atuam no CAPS, em relação ao tratamento das 

usuárias, sejam da equipe de técnicos ou de equipes que se disponham a agregar ao serviço, a 

exemplo das oficinas dialógicas que ocorreram a partir de um trabalho de atuação em 

extensão universitária. 
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Figura 4 – AFC das categorias relacionadas à função terapêutica das oficinas, segundo as TRs 

 

Fonte: Gráfico gerado a partir da inserção de corpus textual da fala das TRs no Iramuteq 

 

 Observa-se, a partir dos dados supracitados, novas possibilidades de inscrições do 

sofrimento mental, diferente de momentos não muito longínquos da história, em que os 

diagnósticos da chamada “loucura” esteve sob o controle da atenção hospitalocêntrica e 

manicomial, causando o que Moffatt (1984) chamou de amputações nas pessoas, cuja 

reverberação se encontrava na retirada do direito às vestimentas, alimentação, fala e do 

sentimento de pertencer à sociedade. Ainda segundo o autor, o próprio corpo de cada sujeito 

era a última propriedade ou instrumento que restava enquanto veículo à comunicação de 

mensagens que demonstravam seus sentimentos de vida no hospício, passando por atitudes e 

deformações corporais e até mesmo processos de somatização, com agravação dos quadros. 
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 Em relação a este procedimento manicomial de controle do outro, cita-se o que 

Foucault (2013) nomeou de docilização dos corpos, noção que já se apresentava de maneira 

incipiente quando o mesmo autor debateu o processo de higienização social, em A história da 

loucura: 

 

É evidente que o internamento, em suas formas primitivas, funcionou como um 

mecanismo social, e que esse mecanismo atuou sobre uma área bem ampla, dado 

que se estendeu dos regulamentos mercantis elementares ao grande sonho burguês 

de uma cidade onde imperaria a síntese autoritária da natureza e da virtude. Daí a 

supor que o sentido de internamento se esgota numa obscura finalidade social que 

permite ao grupo eliminar os elementos que lhe são heterogêneos ou nocivos, há 

apenas um passo. O internamento seria assim a eliminação espontânea dos “a-

sociais”; a era clássica teria neutralizado, com segura eficácia – tanto mais segura 

quanto cega – aqueles que, não sem hesitação, nem perigo, distribuímos entre 

prisões, casas de correção, hospitais psiquiátricos ou gabinetes de psicanalistas. 

(FOUCAULT, 2012, p.79). 

  

 Ainda nesta perspectiva, recorre-se à Nietzsche (2010), o qual complementa a fala de 

Foucault ao associar o entorpecimento da dificuldade de captar novas nuances à miopia 

crônica que, ao se deparar com horizontes mais amplos, escolhe se agravar até a cegueira. 

Assim, diferente destes paradigmas manicomiais de séculos passados, os aparelhos 

substitutivos advindos da Reforma Psiquiátrica inserem o usuário em novo campo, o do 

reconhecimento de suas dimensões subjetivas, humanas e sociais. Neste ensejo, faz-se 

relevante trabalhar a „cura‟ a partir de outros vieses, a exemplo da perspectiva sugerida por 

Herrmann (1984) em que „estar curado‟ significa „curar si mesmo‟, atingindo momento 

semelhante ao de uma fruta que amadurece ou de um queijo bem curado, que atinge o ponto. 

Seguindo a reflexão, o autor ainda ressalta que os pontos variam de um queijo para outro, 

assim como de uma pessoa para outra, resultando no alcance das potencialidades do queijo, 

bem como da pessoa. 

 Desta forma, apreende-se do dendograma com categorias da CHD, dos discursos das 

usuárias, a função terapêutica da fala enquanto veículo à expressividade e o auto 

direcionamento do tratamento, com emersão da autonomia. Ademais, acrescenta-se os dados 

trazidos pelo dendograma com categorias da CHD, referente às falas das TRs, que abordam o 

reconhecimento da viabilidade de inserção das oficinas dialógicas aos respectivos Projetos 

Terapêuticos destas usuárias. 

 Nesta perspectiva, traz-se à discussão o que Herrmann (2001) chama de zona 

intermediária, a partir da psicanálise, bem como o que Bock (org.) (2009) problematiza 

enquanto subjetividade social, no tema Psicologia e compromisso social, ambos destacando a 

subjetividade como um sistema que se expressa simultaneamente nas esferas intrapsíquica e 
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social, de forma dialética. Assim, observam-se estes desdobramentos principalmente no 

dendograma com categorias da CHD, das falas de usuárias, com o contexto sócio familiar 

enquanto componente que atravessou seus ditos ao longo das oficinas dialógicas, cujo „falar 

sobre‟ repercutiu em seus tratamentos. Isto também se observa na AFC dos ambientes textuais 

de seus discursos, com destaque às suas percepções dos meios interno e externo e das relações 

nos níveis individual e social. 

 Portanto, fala-se na corrente de pensamento da Psicologia que está pautada na 

libertação daqueles que se encontram na posição de oprimidos, bem como daqueles que se 

encontram na condição de opressores, a partir da práxis psicossocial também aplicada à Saúde 

Mental. Assim, fala-se que a libertação, “O respeito à autonomia e à dignidade de cada um é 

um imperativo ético e não um favor que podemos ou não conceder uns aos outros.” (FREIRE 

2014, p.58). Corroborando esta reflexão, a AFC dos ambientes textuais dos discursos das TRs 

destaca a percepção de atuação das usuárias no próprio processo terapêutico, além das 

próprias profissionais, o que sugere existência de autonomia das usuárias entrevistadas para se 

aperceberem e atuarem nas relações de vínculos e circunstâncias intra e extra CAPS, fatores 

que repercutem na evolução do tratamento. 

 Ademais, cita-se o material do dendograma com categorias da CHD, referente às falas 

das TRs, que traz a identificação profissional daqueles que atuam no CAPS, com alguns 

discursos também associados à prática das oficinas dialógicas levadas pelos extensionistas, 

enquanto importante parcela que repercute no tratamento das usuárias. Desta forma, a respeito 

da conduta daqueles que atuam junto à subjetividade do sujeito em grupo através da fala, o 

texto A perspectiva futura da terapêutica psicanalítica lembra: 

 

O sucesso que o tratamento pode ter com o indivíduo, deve ocorrer, igualmente, com 

a comunidade. [...] Desejaria, portanto, deixá-los ir com a segurança de que, ao 

tratarem seus pacientes psicanaliticamente, estarão cumprindo com o seu dever, em 

mais de um sentido. Os senhores não estarão trabalhando, apenas, a serviço da 

ciência; [...] estarão, não apenas dando aos seus pacientes remédio mais eficaz para 

os seus sofrimentos, de que dispõem hoje em dia; estarão contribuindo, com a sua 

parcela, para o esclarecimento da comunidade [...]. 

(FREUD, 1970 [1910], p.133 e 135). 

 

Apreende-se, aqui, a pedra angular sobre a qual repousa a função terapêutica das 

oficinas, através do espaço à fala: o esclarecimento daqueles que compõem a comunidade 

acerca dos fenômenos de suas próprias subjetividades, expandindo este termo às suas últimas 

consequências. 
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Ainda sobre a AFC dos ambientes textuais dos discursos das TRs, acrescenta-se o 

destaque aos dados que demonstram a existência de implicação profissional daqueles que 

atuam no CAPS, com inclusão dos estudantes responsáveis pelas oficinas dialógicas, criando-

se elos entre quem atende e quem é atendido. Esta implicação, segundo o Manual de Saúde 

Mental no SUS do Ministério da Saúde (2004), surge a partir de atuações da equipe técnica 

que almejam manter a organização, desenvolvimento e manutenção do ambiente em que a 

terapêutica ocorre. Isto sinaliza que a permanência do usuário no CAPS não depende apenas 

de seu comprometimento psíquico junto ao tratamento, mas também das formas de 

estabelecimento de vínculos terapêuticos com a equipe técnica, relações com trocas ocorrem 

em „via dupla‟. 

 A este respeito, a literatura psicanalítica traz a contribuição a partir do que André 

Green, em seu livro Orientações para uma Psicanálise contemporânea, nomeia de 

Terceiridade, chamando atenção às construções simbólicas que se dão a partir dos encontros 

entre os sujeitos, seja em seu seio familiar, setting terapêutico ou nas demais formas de 

relações, como em oficinas terapêuticas. Ao atentar à discussão do Terceiro, o autor menciona 

uma metáfora para demonstrar a simbologia da emergência de um terceiro que existe entre 

quem atende e quem é atendido, situação comparada a um objeto que é cortado em dois, ao 

mesmo tempo constituindo um sinal de reconhecimento quando os portadores destas metades 

podem juntar os dois pedaços (SOARES, 2014). 

 Desta forma, avança-se na apreensão de que a fala é o elemento que se posiciona na 

construção deste Terceiro, onde o corpo não se encontra mais enquanto último instrumento de 

expressividade reprimida, de modo opressivo. Portanto, a escuta daqueles que falam se 

caracteriza enquanto posição de reconhecimento radical do saber que cada sujeito falante 

carrega acerca de si mesmo, de sua própria história. 

 Neste contexto de discussão dos dados da realidade, concorda-se com Neiva (2010) 

quanto à reiteração da importância de uma ação que se desdobra em pesquisa, a qual redunda 

em nova ação que pode sugerir ideias de mudança, transformação e até mesmo de libertação, 

referente às representações deturpadas de „loucura‟ criadas historicamente pela sociedade, 

bem como pelos próprios usuários que nela se encontram inseridos. 

 

7 CONCLUSÃO 

 

 A partir dos resultados alcançados neste estudo, elucida-se a necessidade de diálogos 

constantes voltados à Saúde Mental e Luta Antimanicomial, a fim do alcance de práticas que 
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tragam possibilidades de atuação e pesquisa que melhor respondam às demandas na 

comunidade. Nesta perspectiva, reitera-se a indispensabilidade do diálogo acontecer não 

apenas sobre o CAPS enquanto objeto de estudo, mas dentro do CAPS, junto aos atores da 

sociedade que fazem parte da unidade de Saúde Mental, seja enquanto profissionais atuantes 

ou usuários e seus familiares. Assim, identificou-se o formato de oficina terapêutica dialógica 

como proposta possível e viável de atuação que consegue servir de veículo à expressão que 

ocorre pela fala, a qual pode transportar conteúdos passíveis de intervenção, sejam de ordem 

emocional-afetiva ou nas dimensões individual e social. 

Além disto, a pesquisa atingiu seus objetivos, sinalizando a importância de buscar nos 

próprios sujeitos da sociedade as possíveis respostas às inquietações teóricas, o que pode 

viabilizar o melhor conhecimento da realidade local, com o acréscimo de afinar abordagens 

que melhor se encaixem no fazer proposto pela Reforma Psiquiátrica. No entanto, apesar 

deste êxito, chama-se atenção à limitação ocasionada pela variável tempo, a qual se expressa 

na existência de quase dois anos entre a finalização das oficinas terapêuticas dialógicas, 

desenvolvidas em extensão universitária, e a realização da coleta dos dados. Neste intervalo, 

compreende-se a ocorrência de eventos, a exemplo dos usuários que receberam alta ou que 

passaram pelo processo de desligamento dos atendimentos por outros motivos, o que 

impossibilitou o acesso a estes e às suas respectivas experiências nas oficinas e no período 

pós-CAPS. Assim, estas possibilidades apontam à necessidade de futuras investigações que 

melhor abarquem outros fenômenos também vivenciados por usuários dos aparelhos 

substitutivos e que possam estar vinculados ao processo de desligamento dos serviços CAPS, 

já que este momento simboliza uma ruptura que anuncia um momento inaugural na vida dos 

egressos ao serviço. 

 

 

DIALOGICAL WORKSHOPS AND ITS THERAPEUTIC FUNCTION: A STUDY ABOUT 

THE EFFECTS OF SPEECHES IN THE PSYCHIATRIC REFORM CONTEXT 
 

ABSTRACT 

 

Between 2013 and 2014, Psychology students from Universidade Estadual da Paraíba started 

the cycle of 25 Dialogical Therapeutic Workshops with a group of users in Centro de Atenção 

Psicossocial II - Novos Tempos, in Campina Grande city, Brazil. Almost two years after its 

finishing point, there was the return to the institution with the aim of apprehending, on users 

participants, the therapeutic function of those interventions. The study was based on the 

design of Direct Documentation Technique in Exploratory Field Research. Data collection 

was performed with application of a semi-structured interview to four users and their 
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Reference Team, and data processed by Iramuteq, a lexical analysis software, identifying 

positioning and structuring of words on the material, whose views of charts helped the 

understanding of existing content in environments of the text. These were interpreted in the 

light of publications from Ministério da Saúde and Conselho Federal de Psicologia on the 

strategies to work in Public Mental Health Policies, as well as the contributions of 

psychoanalytic theories. The tests „Descending Hierarchical Analysis‟ and „correspondence 

factor analysis‟ point out the speech in workshops with the main therapeutic function of 

serving as a vehicle for expression and maintenance of subjectivity in individual and social 

contexts, into and out of the psychosocial care center. The access to the context of Brazilian 

Psychiatric Reform shows the need for constant dialogues dedicated on Mental Health and 

Anti-asylum Movement, encouraging a range of practices that bring possibilities of action and 

research that best meet the demands in the community. 

 

Keywords: Mental Health. Expanded Clinic. Psychosocial Intervention. 
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APÊNDICE A – ENTREVISTA APLICADA ÀS USUÁRIAS 

 

INSTRUMENTO 1 
Entrevista Semiestruturada 

Usuárias participantes das Oficinas Terapêuticas 

1- O que o(a) levou a procurar o CAPS II? 
 

2- Quais foram as suas impressões acerca dos primeiros encaminhamentos recebidos, no 
CAPS? 

 
3- Poderia falar, brevemente, sobre o que você achou do Projeto Terapêutico (atendimentos) 

pelo qual você passa/passou? 

 
4- Como você se percebia, no início dos seus atendimentos, no CAPS? 

 
5- Como você se sentia, no início das Oficinas Terapêuticas, feitas pelos estudantes, a partir 

de outubro de 2013? 

 
6- Como você se sentia, ao longo das Oficinas Terapêuticas, mediadas pelos estudantes? 

 
7- Como você se sente desde a finalização das Oficinas Terapêuticas, realizadas pelos 

estudantes, até o presente momento? 
 

8- Poderia falar dos positivos e negativos, acerca do desenvolvimento das Oficinas 
Terapêuticas? 
 

9- Como você está hoje, em relação à queixa inicial que o(a) trouxe ao CAPS pela primeira 
vez? 
 

10- O que é o CAPS para você? 
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APÊNDICE B – ENTREVISTA APLICADA ÀS TRs 

 

INSTRUMENTO 2 
Entrevista Semiestruturada 

Técnicas de Referência 

1- Quais foram suas primeiras impressões acerca do quadro do usuário(a) ao vê-lo(a) no 
CAPS pela primeira vez? 
 

2- Quais foram os primeiros encaminhamentos sugeridos a este(a) usuário(a)? 
 

3- Poderia discorrer, brevemente, acerca dos procedimentos adotados em relação ao Projeto 
Terapêutico deste(a) usuário(a)? 

 
4- Como foi a evolução deste usuário(a), após o início de seu Projeto Terapêutico? 

 
5- Como você percebia o usuário(a), no início das oficinas mediadas pelos estudantes, a partir 

de outubro de 2013? 

 
6- Você pode descrever os aspectos da evolução do usuário(a) ao longo das Oficinas 

Terapêuticas mediadas pelos estudantes? 

 
7- Após a finalização das Oficinas Terapêuticas mediadas pelos estudantes de Psicologia, 

como se deu a evolução de cada usuário até o presente momento? 
 

8- Quais pontos positivos e negativos você pode elencar acerca do desenvolvimento das 
Oficinas Terapêuticas? 
 

9- O que é o CAPS para você? 
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APÊNDICE C – TCLE 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO-TCLE  

 
 

Pelo presente Termo de Consentimento Livre e Esclarecido eu, 

_______________________________________, em pleno exercício dos meus direitos me 

disponho a participar da Pesquisa “SAUDE MENTAL, CLÍNICA AMPLIADA E 

COMPROMISSO SOCIAL: AVALIAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PRÁTICA, EM 

CONTEXTO DE REFORMA PSIQUIÁTRICA, NO CENTRO DE ATENÇÃO 

PSICOSSOCIAL II DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB”. 

 

Declaro ser esclarecido e estar de acordo com os seguintes pontos: 

O trabalho SAUDE MENTAL, CLÍNICA AMPLIADA E COMPROMISSO SOCIAL: 

AVALIAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PRÁTICA, EM CONTEXTO DE REFORMA 

PSIQUIÁTRICA, NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II DA CIDADE DE 

CAMPINA GRANDE-PB terá como objetivo geral Avaliar as atuais repercussões 

terapêuticas em usuários do CAPS II, participantes frequentes das 25 oficinas 

terapêuticas, entre outubro de 2013 e dezembro de 2014. 

Ao voluntário só caberá a autorização para RESPONDER PERGUNTAS no formato 

de ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA e não haverá nenhum risco ou desconforto 

ao voluntário. 

- Ao pesquisador caberá o desenvolvimento da pesquisa de forma confidencial; 

entretanto, quando necessário for, poderá revelar os resultados ao médico, indivíduo e/ou 

familiares, cumprindo as exigências da Resolução Nº. 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde/Ministério da Saúde. 

- O voluntário poderá se recusar a participar, ou retirar seu consentimento a qualquer 

momento da realização do trabalho ora proposto, não havendo qualquer penalização ou 

prejuízo para o mesmo. 

- Será garantido o sigilo dos resultados obtidos neste trabalho, assegurando assim a 

privacidade dos participantes em manter tais resultados em caráter confidencial. 

- Não haverá qualquer despesa ou ônus financeiro aos participantes voluntários 

deste projeto científico e não haverá qualquer procedimento que possa incorrer em 

danos físicos ou financeiros ao voluntário e, portanto, não haveria necessidade de 
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indenização por parte da equipe científica e/ou da Instituição responsável. 

- Qualquer dúvida ou solicitação de esclarecimentos, o participante poderá contatar a 

equipe científica no número (083) 9 8819-7173 com PROFESSORA MS. MÁRCIA 

CANDELARIA DA ROCHA. 

- Ao final da pesquisa, se for do meu interesse, terei livre acesso ao conteudo da 

mesma, podendo discutir os dados, com o pesquisador, vale salientar que este documento 

será impresso em duas vias e uma delas ficará em minha posse.  

- Desta forma, uma vez tendo lido e entendido tais esclarecimentos e, por estar de 

pleno acordo com o teor do mesmo, dato e assino este termo de consentimento livre e 

esclarecido. 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 

 

_______________________________________________ 

  Assinatura do Participante 

 

 
 
 

 
 
 

Assinatura Dactiloscópica do participante da pesquisa 
(OBS: utilizado apenas nos casos em que não seja 
 possível a coleta da assinatura  do participante da 

 pesquisa). 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



39 

 

APÊNDICE D – TAGV 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ 

 

 

Eu,______________________________________________, depois de entender os riscos e 

benefícios que a pesquisa intitulada SAUDE MENTAL, CLÍNICA AMPLIADA E COMPROMISSO 

SOCIAL: AVALIAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PRÁTICA, EM CONTEXTO DE REFORMA 

PSIQUIÁTRICA, NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II DA CIDADE DE CAMPINA 

GRANDE-PB poderá trazer e, entender especialmente os métodos que serão usados para a coleta 

de dados, assim como, estar ciente da necessidade da gravação de minha entrevista, AUTORIZO, 

por meio deste termo, a pesquisadora MÁRCIA CANDELARIA DA ROCHA a realizar a gravação de 

minha entrevista sem custos financeiros a nenhuma parte. 

Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso dos pesquisadores acima 

citados em garantir-me os seguintes direitos: 

1. Poderei ler a transcrição de minha gravação; 

2. Os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar informações para a pesquisa 

aqui relatada e outras publicações dela decorrentes, quais sejam: revistas científicas, jornais, 

congressos entre outros eventos dessa natureza; 

3. Minha identificação não será revelada em nenhuma das vias de publicação das 

informações geradas; 

4. Qualquer outra forma de utilização dessas informações somente poderá ser feita mediante 

minha autorização, em observância ao Art. 5º, XXVIII, alínea “a” da Constituição Federal de 1988. 

5. Os dados coletados serão guardados por 5 anos, sob a responsabilidade da pesquisadora 

coordenadora da pesquisa MÁRCIA CANDELARIA DA ROCHA, e após esse período, serão 

destruídos e,    

6.  Serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer momento e/ou 

solicitar a posse da gravação e transcrição de minha entrevista. 

 

  Ademais, tais compromissos estão em conformidade com as diretrizes previstas na 

Resolução Nº. 466/12 do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde/Comissão Nacional de 

Ética em Pesquisa, que dispõe sobre Ética em Pesquisa que envolve Seres Humanos.  

 

Campina Grande, ___ de ____________ de 20___. 

 

_____________________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

______________________________________________________ 

Assinatura e carimbo do pesquisador responsável 
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APÊNDICE E – TAI 

 

 


