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INTRODUÇÃO – apresentando o tema do estudo 

As duas últimas décadas foram marcadas por profundas mudanças no sistema de 

saúde brasileiro. Essas alterações, estreitamente vinculadas às mudanças político-

administrativo-institucionais do país, passaram por uma conjuntura de transição conflituosa 

e contraditória, com avanços e recuos. A Constituição de 1988 criou o Sistema Único de 

Saúde – SUS – acontecimento de suma importância para o setor saúde, no qual aspectos 

fundamentais, como a descentralização, a participação popular, a universalidade do 

atendimento e a saúde, como direito de todos e dever do Estado, ganharam um arcabouço 

jurídico-legal. 

Apesar dessas significativas conquistas, o SUS entrou em uma situação de grande 

paralisia, em virtude de uma enorme crise de financiamento e diante dos embates político-

ideológicos presentes no cenário brasileiro, só conseguindo avançar em sua estruturação a 

partir dos anos 90, com a aprovação de leis que deram maior sustentação ao Sistema. 

(Noronha & Levcovitz, 1994). 

Ao longo da década de 90, importantes passos foram dados na consolidação do 

SUS. Porém, no geral, ainda hoje, a insatisfação é uma das marcas presentes no cenário da 

saúde. Ora são os gestores municipais lamentando o financiamento escasso ora os 

trabalhadores mal remunerados, com condições inadequadas de trabalho e, principalmente, 

uma população usuária a cada dia mais necessitada e demandando mais dos serviços de 

saúde. 

Entretanto, se formos analisar essa crise, veremos que as causas e propostas para a 

resolução dos problemas têm sido uma tarefa de grande complexidade. Essa crise abrange, 

em escala mundial, em sua quase totalidade, o setor público e o privado, os países da 
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América Latina, como o Brasil, e países do Primeiro Mundo como os Estados Unidos. São 

milhões de usuários queixando-se da pouca resolubilidade dos serviços, do desinteresse dos 

profissionais e do acolhimento ainda precário, uma situação de muita insegurança vivida por 

pessoas do mundo inteiro, todos os dias. Apesar do incremento financeiro que sofreu o 

setor saúde, os serviços não conseguem satisfazer às demandas da população, nem prestar 

assistência à saúde resolutiva, eficaz e acolhedora. (Mendes, 1998; Merhy, 1998) 

Segundo análise feita por Merhy (1998, p. 3), o mais interessante  

“[...] e paradoxal desta história toda, é que não são raros os estudos e 
reportagens que mostram os avanços científicos – tanto em termos de 
conhecimentos, quanto de soluções – em torno dos problemas que afetam a 
saúde das pessoas e das comunidades, e a existência de serviços altamente 
equipados para suas intervenções, o que nos estimula a perguntar, então, que 
crise é esta que não encontra sua base de sustentação na falta de 
conhecimentos tecnológicos sobre os principais problemas de saúde, ou mesmo 
na possibilidade material de se atuar diante do problema apresentado.” 

 
Na realidade, é uma situação de crise que tem retratado a política neoliberal para o 

setor saúde onde se “despreza a complexidade do atuar em saúde e a necessária 

multidisciplinaridade deste agir”.(Merhy, 1998, p. 2) 

Em contrapartida, desenvolve-se hoje no Brasil, um grande debate em torno da 

construção de projetos alternativos que possibilitem tirar o setor saúde da situação 

lamentável em que o mesmo se encontra. Na realidade, existem várias propostas sendo 

experienciadas pelo país afora, visando a um modelo mais democrático e participativo de se 

organizar os serviços de saúde. Entre elas figuram: o Programa de Saúde Família – PSF 

(Brasil, 1994), Vigilância à Saúde (Mendes, 1996); Ações Programáticas (Schraiber, 1995), 

Modelo em Defesa da Vida – MDV 1 (Carvalho & Campos, 1999). 

                                                        
1 Originalmente elaborado pelo Laboratório de Planejamento (LAPA) do Departamento de Medicina 
Preventiva e Social da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. 
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Os modelos acima citados, frutos da busca de alternativas para a organização da 

assistência à saúde e derivados do processo de Reforma Sanitária, procuram desenvolver 

dispositivos que possam fortalecer a democracia, a resolubilidade, a melhoria da qualidade 

da relação usuários/trabalhadores de saúde e possibilitar o envolvimento de uma população, 

cada vez mais atuante e consciente de seus direitos.  

Associado a essas questões torna-se indispensável um trabalho de criação, de 

invenção de novas formas de se lidar com a gestão2 e com a gerência dos serviços de saúde. 

(Mendes, 1993; Campos, 1997; Cecílio, 1997; Merhy&Onocko, 1997). 

Um dos grandes desafios, no atual momento, é inventar modos de gerenciar os serviços 

de saúde capazes de produzir responsabilidades e autonomia, tanto no que diz respeito aos 

trabalhadores de saúde como aos usuários desses serviços e, ao mesmo tempo, não deixando as 

instituições à mercê das diversas corporações profissionais. (Campos, 1997).  

Quando analisamos o quadro na área da saúde mental, vemos que ele expressa 

também o atual momento de reflexão e busca de algo novo, capaz de responder às questões 

e aos problemas mais graves do setor. 

Na realidade, temos mais certeza em relação ao que não queremos, do que aquilo 

que queremos, quando tratamos a questão da saúde mental. Recusamos tratamentos 

puramente manicomiais, eletrochoques, celas fortes, isolamento e segregação para os 

portadores de sofrimento mental. Entretanto, algumas dúvidas são colocadas de modo 

bastante incisivo: como transformar esta realidade que ainda paira na maioria dos 

                                                        
2 É importante destacar que, na bibliografia da área de administração, não se colocam diferenças entre os 
termos gestão, gerência e administração, sendo estes tomados como sinônimos. Contudo, a partir da Norma 
Operacional Básica 96 – NOB96, é efetuada uma distinção entre gestão e gerência, que aqui utilizamos para 
o desenvolvimento deste estudo, ou seja, estamos utilizando a terminologia gestão enquanto uma visão 
macro da política de saúde e gerência de serviços, enquanto uma tarefa de direção, administração e 
organização de serviços de saúde.  (Motta, 1999; Brasil, 1982a, 1982b, 1996) 
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serviços de saúde mental em nosso país? Como tratar sem excluir, sem isolar? Como 

tratar sem retirar o indivíduo do convívio social e familiar? 

Aliada à questão do gerenciamento dos serviços de saúde mental, os aspectos acima 

são muito atuais e carecem de estudos e pesquisas no mundo da psiquiatria, da psicologia, 

da enfermagem e demais áreas de conhecimento que lidam com a saúde mental. 

O que se evidencia são profissionais ainda mal preparados para cuidar e conviver tão de 

perto com a loucura, um financiamento ainda precário e inadequado aos novos serviços, uma 

sociedade muito preconceituosa, excludente e também famílias impotentes e amedrontadas. 

É todo um mundo novo a ser construído, com seus primeiros passos já ensaiados. A 

expectativa que se coloca neste estudo e em outras produções, na área da saúde mental e da 

administração dos serviços, é contribuir com esse processo. Afinal, estudar a gerência dos 

serviços substitutivos é tão novo e necessário como a luta antimanicomial. 

Ao tomar essas questões, faz-se necessário olhar como o trabalho em saúde se 

constitui. O mesmo, além de possuir, em seu interior, várias categorias profissionais se 

interligando e comunicando diariamente num equipamento de saúde, cada qual com seus 

conhecimentos específicos e também complementares, desenvolve atividades que buscam 

uma crescente integração, visando sempre ao bem-estar do usuário. Cabe ressaltar que uma 

das características do trabalho em saúde é certamente o empenho coletivo. 

Na direção que se vinha trabalhando, de que é fundamental o estabelecimento de 

alternativas mais criativas e articuladas para o desenvolvimento das ações em saúde, não 

resta dúvida quanto à importância do trabalho coletivo e de todos os atores envolvidos: do 

Governo, da sociedade civil, dos trabalhadores e usuários. 
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Nas instituições de saúde mental, faz-se necessário ressaltar a importância de um 

trabalho multiplicador, que faça crescer o indivíduo produzindo subjetividade3, pois só se 

recupera a capacidade de um portador de sofrimento mental possuir autonomia, se 

conseguirmos criar nos serviços verdadeiras parcerias em busca de uma nova ordem social, 

cultural e humana. (Guattari & Rolnik, l996; Baremblitt, l998; Bichuetti, l999) 

Uma das alternativas apontadas na direção acima é construir, nas instituições da área 

da saúde mental, espaços de gerência coletiva, de troca, pois assim estaremos construindo 

novas possibilidades, novas subjetividades e condições para a reinserção social dos usuários. 

Nesse sentido, é importante atentarmos ao fato de que, aliado a um projeto de gerência 

de serviços, sempre há a articulação a um determinado modo de se organizar a assistência. Ou 

seja, deve-se levar em conta como é tomado o problema que será objeto de intervenção, quais 

instrumentos, conhecimentos e trabalhadores; qual tecnologia estará disponível e será utilizada 

no cotidiano para viabilizar esta assistência e ainda como serão geridos cotidianamente esses 

recursos/tecnologias. Finalmente, é indispensável definir qual projeto técnico-político irá orientar 

o trabalho, juntamente ao projeto assistencial que se tem em curso, portanto, deve haver sempre 

um projeto de gerência articulado coerentemente. (Merhy et al., 1991) 

Tendo em vista esse processo que se encontra em andamento na área da saúde, em 

nosso país, acreditamos ser relevante a necessidade de se estudar e implementar uma gerência 

nos serviços de saúde mental, capaz de responder a questões importantes como a implementação 

das propostas da Reforma Psiquiátrica, proporcionando ao portador de sofrimento mental um 

tratamento humano, digno e integrado às condições sociais e familiares. 

                                                        
3 Aqui estamos tomando subjetividade como interioridade, como processos e experiências vividas por alguém, 
sempre com o componente social envolvido. “A subjetividade é essencialmente social, e assumida e vivida por 
indivíduos em suas experiências particulares.” (Guattari & Rolnik, 1996, p. 33) 
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O pressuposto deste estudo é creditar à gerência a potência de dar ao serviço 

substitutivo de saúde mental uma organização e dinâmica capazes de produzir no portador 

de sofrimento mental uma vida mais humana, mais digna e cidadã, permitindo-lhe participar 

do mundo em sociedade, não com o traço da estranheza e periculosidade, como geralmente 

lhe é atribuído, mas como alguém portador de uma diferença. 
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II. A GERÊNCIA COLETIVA ENQUANTO POSSIBILIDADE 
TERAPÊUTICA NOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL – 
construindo o objeto de estudo 

2.1. A gerência – definindo e buscando suas raízes 

Controlar e gerenciar grande número de trabalhadores é, na realidade, uma atividade 

muito mais antiga do que podemos imaginar. Antecede, e muito, à Revolução Industrial, 

também chamada de início do capitalismo industrial.  

Quem não se lembra das multidões de homens que trabalharam na construção das 

gigantescas pirâmides do Egito, nas monumentais edificações dos gregos, na Antigüidade, na 

Muralha da China, no Coliseu em Roma, entre outras. Em todas essas construções, foram 

consumidos anos, séculos de esforço humano, trabalho braçal. Contava-se apenas com algumas 

poucas engenhocas, construídas pelos próprios trabalhadores; o grosso do trabalho era 

executado pelo braço forte do homem antigo.Trabalhadores que tinham uma marca que os 

diferenciavam do homem moderno eram, em sua grande maioria, população escrava. 

O trabalho executado pelo homem antigo continha uma diferenciação fundamental 

em relação aos dias de hoje, pois as obras não tinham o objetivo do lucro, elas eram 

projetadas com finalidades bastante particulares, fossem elas religiosas, para fazer a divisa e 

proteção do território, ou outras. (Braverman, l987) 

Diferentemente, o trabalho moderno, na forma como o conhecemos na atualidade, 

conformado principalmente a partir do século XIX, tem a seu encargo uma dupla função: 

produzir um determinado produto que apresenta um valor de uso4 e fazer crescer o lucro do 

dono. Nesse sentido, além da transformação da finalidade do trabalho, há a introdução de 

                                                        
4 Valor de uso expressa a utilidade do produto e permite sua colocação no mercado para ser consumido. 
(Campos, 2000) 
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novos instrumentos de trabalho, assim como a conformação que este assume, para atingir 

novas finalidades. Assim, o proprietário, ao exercer ou delegar o papel de gerente, o faz em 

defesa de seu patrimônio e de seu capital. 

Na realidade, um grande marco do início do capitalismo é a forma como o 

empregador trata seus funcionários. Braverman (l987, p. 62), com muita precisão, assim 

define essa questão, reconhecendo que o patrão trata “o tempo dos trabalhadores 

assalariados como propriedade dele, tanto quanto a matéria-prima fornecida e os 

produtos saídos de sua oficina”. 

Baseado nesse e em outros conceitos que, aos poucos, foram se sedimentando ou se 

modificando, desenvolveu-se a primeira etapa do capitalismo industrial. O primeiro estágio 

da Revolução Industrial caracterizou-se pelo empenho dos empreendedores em acumular 

capital, expandir fábricas e multiplicar equipamentos. A partir do momento em que o 

mercado passou a não conseguir mais absorver a preços lucrativos os artigos manufaturados 

pela indústria e começou a haver sobra destes, os donos dos meios de produção passaram a 

adotar novas formas de conduzir o trabalho nas fábricas. 

Cresceu, a partir daí, a necessidade dos negócios tornarem-se os mais eficientes 

possíveis, a fim de diminuir os custos e conseqüentemente aumentar os lucros.  

Em seu livro, Trabalho e Capital Monopolista, Braverman (l987, p. 62) assim 

descreve essa fase:  

“[...] as primeiras fases do capitalismo industrial foram assinaladas por um 
continuado esforço por parte do capitalista para desconsiderar a diferença 
entre a força de trabalho e o trabalho que pode ser obtido dela, e para comprar 
trabalho do mesmo modo como ele adquiria suas matérias-primas: como uma 
determinada quantidade de trabalho, completa e incorporada no produto.”  

 
Na verdade, a implantação do processo de gerência capitalista, no final do século 

XIX e início do século XX, encontrou inúmeras dificuldades, firmando-se a partir de uma 



A gerência coletiva enquanto possibilidade terapêutica nos serviços de saúde mental – construindo o objeto de estudo 11 

 
 

 

hierarquia rigorosa, muita disciplina, controle e coerção. Era fundamental, para o sucesso 

do gerenciamento, que os trabalhadores estivessem reunidos sob um mesmo teto ou, pelo 

menos, em locais próximos.  

Com o prosseguimento do processo de industrialização, surgem novas formas de 

relações sociais, de antagonismos e a divisão de classes torna-se cada vez mais acentuada, 

marcando definitivamente a diferença e o poder de quem detinha os meios de produção. 

Acentuam-se, assim, a divisão social do trabalho e as diferenças entre as classes sociais. 

Marx (1983) denomina a divisão do trabalho de divisão social do trabalho, pois, 

além desse fenômeno ocorrer em sociedade, é um grande divisor de águas entre o homem e 

os demais animais. Enquanto cada animal produz de acordo com a necessidade e 

características de sua espécie, o homem vive e produz de acordo com a espécie humana e as 

demais espécies da natureza. Ele é capaz de tecer como uma aranha, construir casas como 

um João-de-barro; mas, nenhuma outra espécie animal, nem mesmo em conjunto, é capaz 

de reproduzir o que o homem faz.  

Além disso, outro fator que marca a diferença entre o homem e os outros animais é 

sua capacidade de construir mentalmente seu objeto, pois, por mais habilidosa que seja uma 

abelha ao construir sua colméia, ela é incapaz de fazê-la em seu psiquismo.  

Ainda segundo o criador da obra O Capital, Marx (1983), a divisão social do 

trabalho sempre existiu, sendo uma de suas formas mais primitivas a divisão do trabalho por 

sexos. A divisão técnica do trabalho surge com o advento do capitalismo industrial, com o 

objetivo de aumentar a produção, baratear e desvalorizar o custo do trabalho. Com isso, o 

lucro torna-se maior e o gerenciamento é facilitado, pois, à medida que se diminui o valor 

do trabalho do homem, ele se torna mais dominável. Assim, tem-se a própria divisão de 

classe impressa e reproduzida na estrutura do trabalho. 
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Segmentando o trabalho e fazendo uma busca insistente, visando a encontrar um dia de 

trabalho-padrão, Taylor, criador da Administração Científica e grande expoente da Teoria Geral 

da Administração, acabou por dominar o mundo do trabalho por todo o século XX. Ele buscou 

incansavelmente a padronização do mundo do trabalho através de métodos científicos.  

O objetivo de Taylor com a administração científica, segundo Silva (1974), era 

identificar um sistema que fosse capaz de utilizar a pesquisa – o método científico – como 

critério para se estudar as grandes questões ligadas à organização do trabalho.  

Conforme citação anterior, é importante destacar que, além de tratar da questão do 

gerenciamento, outra preocupação fundamental de Taylor era a organização do processo de 

trabalho, insistindo sempre na necessidade de se ter um dia de trabalho padronizado, assim 

como a necessidade de se obter um homem/operário-padrão. Na verdade, a grande tarefa da 

administração científica, preconizada por Taylor, era a adaptação do trabalho às 

necessidades e exigências do capital, reduzindo ao máximo o desperdício de tempo e de 

energia no trabalho.  

Taylor via na aplicação da administração científica uma forma eficiente de controle do 

trabalho e de definição e hierarquização rígida dos papéis dentro de uma organização.  

O gerenciamento, segundo esses princípios, precisava ser capaz de demonstrar uma 

imensa potencialidade para aumentar a produtividade e os ganhos econômicos, propiciando 

assim o máximo de prosperidade ao empregador, através do estabelecimento de práticas e 

padrões de trabalhos baseados em métodos científicos. 

Taylor define as características da gerência moderna e as classifica em três princípios: 

1. Dissociação do processo de trabalho das especialidades dos trabalhadores; 
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2. Processo de trabalho dependente da capacidade de gerenciar (cabe à boa gerência usar 

toda a sua sabedoria e esperteza para usurpar dos trabalhadores todos os seus 

conhecimentos sobre seu trabalho); 

3. Utilização do monopólio do conhecimento (a partir da usurpação do trabalhador) para o 

controle de cada fase do processo de trabalho e seu modo de execução. (Braverman, 

1987) 

Na realidade, a grande e poderosa arma do gerenciamento, segundo os princípios do 

Taylorismo, resume - se na estratégica divisão do cérebro e da mão. 

Fayol, um engenheiro-industrial francês, nascido em 1841, obedecendo a essa visão 

de gerenciamento e acrescentando outros elementos às idéias de Taylor, elaborou por sua 

vez, um outro sistema de teoria administrativa, conhecida como Fayolismo. Experienciou, 

durante 30 anos, em uma fábrica que explorava a indústria carbonífera e metalúrgica, sua 

teoria e seus conhecimentos. 

Partiu de Fayol o enunciado de uma regra administrativa que acabou por fazê-lo 

produzir os princípios e deveres de uma boa e competente administração: “A autoridade 

deve estar sempre representada; para todo chefe deve existir um substituto designado”. 

(Silva, 1974, p. 65) 

Com esse princípio, Fayol lançou um dos principais fundamentos de sua teoria, que 

consiste na idéia de que é possível ensinar e administrar, além da importância dada ao 

treinamento e às reciclagens. Outra questão muito ressaltada por ele é a importância do 

raciocínio experimental na área da administração, bem como o estudo da fisiologia do 

processo de trabalho. Com isso, ele ressalta a supervalorização da setorialização e da 

especialização, como forma de se dominar o mundo do trabalho. 
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No Taylorismo, onde os mecanismos de controle eram ainda primários, apesar de muito 

rigorosos e com pouca experiência, o mesmo se caracterizava essencialmente pela acumulação 

de capital, com ausência total de mecanismos redistributivos do lucro. Para se conseguir grande 

produtividade, a mão-de-obra era utilizada de forma intensiva e o tempo de trabalho era o maior 

possível conseguido dos trabalhadores. A remuneração salarial era pequena e estável e a 

hierarquia muito rígida, com uma divisão acentuada do processo de trabalho. 

Para fundamentar a discussão acerca das principais características do Taylorismo e de 

seus sucessores, utilizamos as idéias de Joffily (l993) e Médici & Silva (l993).  

Já o Fordismo, sucessor do Taylorismo, obedecendo aos mesmos princípios do seu 

antecessor, os da acumulação capitalista, traz em seu bojo uma preocupação com a motivação 

do trabalhador, como forma de atração da mão-de-obra ao processo de produção. 

Aproveitando, ao máximo, o tempo do trabalhador para a produção, dando 

continuidade à idéia de aproveitamento intenso da capacidade produtiva dos trabalhadores, 

o Fordismo, preserva a forma hierárquica de organizar o processo de trabalho, abrandando 

um pouco a rigidez e o controle.  

Nesse período, em torno da década de 40/50, os salários estiveram em ascensão e 

ganharam acréscimos de produtividade e outros benefícios. Os sindicatos ganharam força 

junto às categorias e aumentaram seu poder de negociação junto aos patrões. 

A partir dos anos sessenta, num movimento de se buscar a flexibilização do trabalho, 

sem, contudo, abandonar as questões fundamentais já apontadas por Taylor e por Fayol, e 

“atualizadas” pelo Fordismo, surgiu o movimento denominado Toyotismo, com o foco na 

administração flexível. 

Com algumas concessões, modernizações e adaptações necessárias ao mundo 

contemporâneo, sem com isso perder a lógica que perpassa a visão capitalista, mudanças 
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foram se fazendo presentes no modo de compreender a gerência/administração dos serviços 

e organizações. Sempre com o objetivo de aumentar o lucro e a acumulação, transformações 

foram executadas no modo de gerenciar os processos e os trabalhadores aí inseridos, visando um 

melhor funcionamento das instituições, fossem elas públicas ou privadas. 

Tendo em vista a existência de um mercado mais seletivo e exigente, com um 

espantoso avanço de tecnologias, o Toyotismo busca, através da flexibilização, adaptar 

rapidamente sua mão-de-obra às condições que o meio e o momento exigem. 

Utilizando-se, sempre, o máximo da capacidade produtiva de seus trabalhadores, a 

administração flexível traz a inovação de olhar para a criatividade do trabalhador, deixando-o 

criar e inovar, desde que não interfira nem modifique o fundamento do processo em questão. 

Nesse período pós-década de 60, no Japão, Europa, Estados Unidos e no Brasil, um 

pouco mais tarde, cerca do final da década de 70 e início de 80, os salários deixaram de crescer, 

estagnando-se. Os trabalhadores passaram a ganhar mais benefícios, compondo o que passou a 

ser denominado de salário indireto. O trabalho em equipe ganha um papel de destaque e as 

relações de trabalho são menos hierarquizadas, sempre em pauta com a proposta do consenso. É 

importante ressaltar que, junto a esse movimento, os sindicatos foram enfraquecidos e houve um 

grande estímulo à fragmentação e ao individualismo, crescendo com isso o corporativismo. 

(Joffily, l993; Médici & Silva, l993). 

A administração flexível trouxe, ao mundo do trabalho, grandes questionamentos e a 

necessidade das organizações públicas e privadas se adaptarem ao momento político e 

econômico por que passou o mundo.  

A modernidade vivenciou grandes transformações, em todos os aspectos que 

influenciam a vida do homem; repensar práticas e conceitos, portanto, faz-se necessário. 



A gerência coletiva enquanto possibilidade terapêutica nos serviços de saúde mental – construindo o objeto de estudo 16 

 
 

 

Associado a essas questões acima mencionadas, e com uma grave crise econômica, a 

década de setenta inicia-se com a necessidade de mudanças, de readequações, pois “não só 

as empresas, mas também o Estado, passa a ter que enfrentar novas estratégias 

internacionais de competitividade, baseadas nas vantagens comparativas, na redução de 

custo e na melhoria da qualidade”. (Médici & Silva, 1993, p. 31) 

2.2. A saúde em busca de seu caminho, frente às mudanças impostas pela 
atualidade – construindo a gerência como instrumento de mudança? 

Frente a todas as exigências de uma sociedade globalizada, do modelo econômico 

vigente e de uma crescente busca de participação e de cidadania pelo usuário, o setor saúde 

passou também a repensar sua estratégia de ação.  

No cenário de disputas, presentes na saúde, surge a necessidade de se buscar uma 

proposta para o setor que fizesse frente ao projeto neoliberal em implantação no país, um 

projeto que não estivesse a serviço do mercado, de seus interesses, de sua forma de 

organizar a produção e distribuição dos serviços de saúde. 

Tornou-se necessário melhorar o produto ofertado que, no caso da saúde, são os serviços 

prestados, qualificar melhor seus trabalhadores e abrir espaços para a participação dos usuários. 

Com a realização da VIII Conferência Nacional de Saúde, em 1986 e o processo de 

implantação do Sistema Único de Saúde (SUS) pela Constituição Federal em 1988, estavam 

criadas as primeiras condições para se repensar o gerenciamento do setor, no que diz respeito ao 

modelo de assistência, financiamento, organização do sistema e recursos humanos.  

Com a promulgação da nova Constituição, a saúde passa a ser considerada um direito de 

cidadania, um direito de todos e dever do Estado; a participação da sociedade passa a ter lugar 

cativo e de destaque no planejamento, discussão e implementação dos programas e ações do 

setor saúde. Essas questões são assim colocadas, ao menos a nível jurídico-legal.  
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Ainda de forma tímida, cresce o controle social e com isso, também a consciência, a 

participação e a busca pela cidadania plena dos direitos do homem. 

Com esses disparadores, o setor busca, a partir do início da década de 90, 

intensificar seus debates, formulações e propostas de como gerenciar os serviços de saúde 

com qualidade, otimização de recursos e resolubilidade. Um ponto-chave é o controle social 

em todos os níveis do processo, onde a população e os trabalhadores foram atores 

destacados durante a realização da IX Conferência Nacional de Saúde. 

Com isso, uma questão estava posta no movimento sanitário brasileiro: Qual o 

caminho a seguir? Adotar o modelo proposto pelo Taylorismo ou pela qualidade total 

preconizada pela administração flexível, ou trilhar outros caminhos? Setores mais 

progressistas da área da saúde vêm apontando a insuficiência dos modelos já experienciados 

ao longo do século XX, mostrando suas limitações para o desenvolvimento do setor saúde 

pós-criação do SUS. Seus atores principais, os trabalhadores de saúde e os usuários, 

parecem já não se prestarem a ser meros repassadores de normas ou consumidores de 

serviços ruins, sem resolubilidade e muito verticalizados. 

Na realidade, o desafio está colocado. 

Campos (2000) é um dos sanitaristas brasileiros preocupados com a questão da 

necessidade da área da saúde apresentar um modelo assistencial que tenha como ponto alto 

a defesa da vida, que seja construído em parceria, meio a cumplicidades, com divisão de 

responsabilidades e troca de idéias. Para que um projeto seja defendido por todos, ele 

precisa ter a “cara” e as idéias de quem vai implementá-lo. 

Segundo esse autor, um trabalho coletivo e participativo, unindo trabalhadores, 

usuários e dirigentes em uma tarefa, oportuniza a criação, a produção e a constituição de 
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sujeitos5 e instituições envolvidas no processo. É uma proposta que visualiza a gestão da 

saúde enquanto formuladora de projetos e a gerência/administração dos serviços como uma 

tarefa do coletivo, dos atores envolvidos e interessados na questão. 

Uma das propostas pós-SUS, que se confronta com o Taylorismo, seus sucessores e  

com a administração flexível, é aquela apontada por Campos (2000). É uma proposta onde 

se coloca a perspectiva de emancipação dos sujeitos envolvidos no processo de trabalho, 

tanto de quem produz como de quem utiliza.  

Afinal, na saúde não fabricamos produtos materiais, lidamos com vidas, com o 

sofrimento humano e o produto de nosso trabalho apresenta significados específicos para 

seus consumidores, uma vez que lidamos com um bem simbólico.“Quando nos referimos 

ao trabalho em saúde, consideramos que se trata de uma construção permanente em 

relação a um bem simbólico, social e historicamente produzido, cujo resultado não se 

materializa em um objeto, mas é resultante de condições de vida e de existência do grupo 

social envolvido”.(Fortuna, 1999, p.11) 

A partir das questões já mencionadas anteriormente, Campos (2000) destaca a 

importância do fortalecimento dos sujeitos e da construção de uma democracia institucional, 

onde o importante é aumentar a participação, a capacidade de análise e intervenção dos 

atores e dos grupos envolvidos. 

É, por conseqüência, uma tarefa grupal, pois nenhum agente isolado, solitário, é 

capaz de produzir mudanças significativas, ou mesmo capaz de constituir uma democracia. 

Entendendo democracia como uma “reforma social, produto da práxis de Grupos Sujeitos 

                                                        
5 Entendemos por sujeito, um ser biológico, com uma subjetividade complexa e mergulhado em um conjunto 
de relações sociais, capaz de influenciar e modificar o seu meio e ser modificado por ele. Os sujeitos fazem 
parte da história, ajudam a construí-la, sofrendo também os seus efeitos. Para um aprofundamento dessa 
discussão, consultar: Campos (2000); Guattari & Rolnik (1996).  
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e produtora de Sujeitos... Não há democracia sem a intervenção deliberada de Sujeitos 

concretos. A democracia é, pois, um produto social”.(Campos, 2000, p. 41)  

No Método da Roda, proposto por Campos (2000), o trabalho precisa ter outras 

dimensões para o homem e pode tê-las; porém, que não sejam de acumulação do capital. 

Para isso é fundamental a construção de novas estruturas nas organizações, com poderes 

mais distribuídos e menos concentrados. 

Pensar a gerência dos serviços de saúde, de forma participativa e coletiva é dar-lhe 

um objetivo maior que o da produção de bens ou serviços; precisa ser também, neste 

sentido, um espaço de crescimento para o sujeito envolvido no processo. Um espaço de 

construção, onde se trabalha ensinando e se aprende trabalhando. 

Merhy (1997) também traz essa discussão, abordando que, quando se trata de 

pensar e organizar um serviço de saúde, faz-se necessário discutir o gerenciamento e a 

forma como se estruturam os processos de trabalho em saúde, principalmente quando esses 

serviços são comprometidos com a defesa da vida individual e coletiva, e se forem eles 

implicados na construção do trabalhador/cidadão e usuário/cidadão. 

Sendo assim, as mudanças só fazem sentido se forem as expressões de um conjunto 

de atores envolvidos no processo e tiverem como resultado a transformação da qualidade 

dos serviços prestados, possibilitando assim aumentar a capacidade de resolver os principais 

problemas da comunidade.  

Produzir saúde de qualidade, resolutiva e acolhedora é, na realidade, o objetivo 

principal e esperado por todos que têm compromisso com a defesa da vida. 

Este tema em questão, da organização dos processos de trabalho, tem sido 

amplamente discutido em meio aos pensadores, trabalhadores e usuários que, de alguma 

forma, militam na área da saúde.  
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A partir dessas questões colocadas pelos autores/sanitaristas já referenciados, surge 

a oportunidade de iniciarmos uma reflexão sobre a organização, gerenciamento e processo 

de trabalho desenvolvidos nos estabelecimentos de saúde mental. 

“[...] e os hospícios? E o diria com razão, que saúde produziriam, que 
alívio do sofrimento assegurariam? Certo, um caso extremo, a eficácia 
terapêutica deles foi e é baixíssima. Justificam-se por outro valor de uso e 
por atender a outras necessidades sociais que não às dos pacientes. Existem 
não em nome da saúde dos clientes, mas no do conforto das famílias e da 
segurança da sociedade. Razões sociais e políticas, muito mais do que 
clínicas, ainda que mascaradas sob a proteção circunspecta do discurso 
científico.”(Campos, 2000, p.126)  
 

Se formos analisar essa proposta, sob o ângulo da saúde mental, veremos que várias 

experiências com portadores de sofrimento mental participando da gerência de serviços são 

descritas por Tosquelles e Guattari (França), Basaglia (Itália), Pichòn-Riviere (Argentina). 

Elas mostraram que, mais que efeitos clínicos e terapêuticos, constituição do portador de 

sofrimento mental enquanto cidadão tem importância, pois quanto mais ele organiza e 

estrutura sua participação na instituição na qual se trata, mais se ampliam seus horizontes 

sociais, suas relações com a família, trabalho, religião e comunidade em geral. 

“Pensar em serviços abertos ao comando dos usuários, mas que apóiem o doente de 
forma que, mesmo sendo diferente, ele possa fruir de seus direitos tanto quanto os” 
mais iguais “. O projeto de justiça humana de defender os menos iguais – os menos 
aptos – para que consigam sobreviver aos ritmos e embates da concorrência 
inerente à civilização capitalista.” (Campos, 1997, p.61). 
 

Com isso, reafirmamos a importância da gerência nos serviços substitutivos de saúde 

mental constituir-se em um instrumento propiciador de mudanças e efetivação de novas 

políticas, uma vez que, em seu exercício, pode levar em conta a multiplicidade de fatores 

que se inter-relacionam e a certeza de que, para se alcançar um bom trabalho, todos os 

envolvidos são necessários, em sua individualidade e na presença coletiva. 

“Ela é, a gerência, (grifo nosso), ao mesmo tempo,“condicionante do” e 
“condicionada pelo” modo como se organiza a produção de serviços de 
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saúde. Essa dupla posição – de produto de um determinado contexto e de 
criador deste mesmo contexto – torna o processo de gestão permeável à 
influência dos diferentes sujeitos sociais interessados em diversas políticas 
de saúde.” (Campos, 1989, p.11). 
  

Assim, estamos considerando que só se consegue algum tipo de mudança, no modo 

de produzir saúde, se isso for uma tarefa coletiva, do conjunto de atores, dos 

“reformadores” de modelos de atenção à saúde (Merhy, 1997), havendo a possibilidade de 

estabelecer estratégias a trabalhadores e usuários para participar desses processos, 

construindo novas alternativas, novos projetos, uma nova forma de viver. 
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III – OBJETIVOS 

 
Tomando esse conjunto de questões, o presente estudo apresenta como objetivos:  

1.  identificar e analisar os instrumentos utilizados no processo de gerência de um 

serviço substitutivo de saúde mental no município de Uberaba-MG; 

2.  analisar o processo de gerência no serviço substitutivo de saúde mental no 

município de Uberaba, identificando e caracterizando a proposta de modelo 

gerencial operacionalizado; 

3.  analisar a potência dos processos de gerência identificados como dispositivos de 

mudanças das práticas de atenção ao paciente portador de sofrimento mental. 
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IV. A BUSCA DE NOVOS MODELOS DE ASSISTÊNCIA NA 
SAÚDE MENTAL – o surgimento dos serviços substitutivos 

Guattari, em uma célebre entrevista intitulada “Antipsiquiatria e Antipsicanálise”, 

analisa a importância do movimento da antipsiquiatria, principalmente por ter marcado uma 

época. Para ele, foi o início da era da conscientização, tanto para aqueles que utilizavam o 

trabalho com o doente mental como ofício, como para a sociedade em geral. São suas as 

colocações: “A descoberta da articulação da repressão psiquiátrica com outras formas de 

repressão foi, a meu ver, um fenômeno decisivo, cujas conseqüências estamos ainda por 

avaliar”. (Guattari, 1981, p.128) 

Ao analisar o que significou para o avanço do movimento da luta antimanicomial essas 

denúncias, Guattari foi mais cauteloso e cético, observando que as denúncias contra os asilos, 

prisões e hospitais psiquiátricos foram importantes, principalmente durante o famoso Maio de 

l968, na França, mas, não resta a menor dúvida, foram ainda muito parciais e tímidas. 

Denúncias e fechamentos de hospitais psiquiátricos constituem apenas uma parcela 

da amplitude do problema, que, por si só, não diminuem, absolutamente, o isolamento e a 

segregação social a que são submetidos aqueles que de alguma forma são pessoas 

diferentes.  

Afinal, são séculos de obscuridade, de medo e de repressão. Compreender o louco, 

seu comportamento, suas fantasias, é uma tarefa complexa e antiga, apesar de nem sempre 

ter tido o mesmo significado e ter sido entendida da mesma forma. 

Na Idade Antiga, principalmente na Grécia, o louco era visto como alguém muito 

especial, portador de divinos poderes, convivendo com a sociedade livremente. Suas 

palavras enigmáticas, seu comportamento bizarro, na realidade, eram uma dádiva divina, 

que engrandecia e enaltecia os mais próximos, pois tudo isso facilitava a comunicação com 
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os deuses que habitavam o Olimpo. Não existia a necessidade de exclusão e, muito menos, 

de isolamento dos loucos, já que eles eram extremamente úteis e valiosos à sociedade, pois, 

com eles, a comunicação com os deuses era facilitada e abençoada. (Belmonte et al., 1998; 

Foucault, 2000). 

Já na era Clássica, as coisas se tornaram bastante diferentes, a loucura passou a ser 

vista como um mal social, uma demonstração de desestruturação familiar, um perigo para a 

humanidade e, por isso, precisava ser contida e isolada e os familiares colocados sob 

constante suspeição. 

Com a chegada do mercantilismo, no século XVII, começou o encarceramento sem o 

menor critério; são “aprisionados” crianças abandonadas, mendigos, portadores de doenças 

venéreas, anciões e os loucos; em síntese, todos aqueles que não participavam do processo de 

produção. “Essa exclusão ocorre devido às ordens do mundo burguês em construção, à 

mudança na relação do homem com o trabalho, à necessidade de uma disciplina e de um novo 

controle social”.(Belmonte et al., 1998, p. 09) 

Por toda Europa, surgiram, de forma assustadora, locais de encarceramento dos 

chamados inúteis sociais; na realidade, verdadeiros depósitos humanos, sem o menor 

propósito de assistir as pessoas necessitadas. 

Essa situação predominou por um século, começando a evidenciar as mudanças a 

partir da Revolução Francesa, em 1789, que trazia em seu bojo, o lema da “liberdade, 

igualdade e fraternidade”. A partir de então, iniciou-se um novo processo: os loucos foram 

recadastrados e separados dos demais desviantes da sociedade. Houve a necessidade de se 

buscar apoio financeiro e uma forma de assistência médica aos doentes. Apesar disso, é 

importante destacar que continuaram o encarceramento e o isolamento deles, pois “o 

louco” representava o perigo e a violência à sociedade e à família. 
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No final do século XVIII, em 1793, Pinel foi nomeado para a direção de um famoso 

hospital francês, o Bicêtre. Ocorre uma grande mudança na concepção da loucura e na forma de 

tratamento do doente. Ele considerava a loucura como: “alteração das faculdades cerebrais, 

cujas principais causas seriam físicas – por exemplo, pancada na cabeça, formação defeituosa 

do cérebro e hereditariedade – e morais – consideradas as mais importantes: paixões intensas 

e excessos de todos os tipos”.(Belmonte et al., 1998, p. 10) 

Esse período foi decisivo e marcante para o “tratamento” da loucura e, a partir daí, 

ela passa a pertencer ao estatuto de doenças, podendo ser estudada e tratada. O tratamento 

era baseado na reclusão e disciplina, com o nítido objetivo moral. (Foucault, 1999) 

Esse foi, realmente, um momento definidor, em que a loucura passou a ser tratada 

como doença e o louco como doente mental. A loucura foi capturada pela ciência e seu 

enquadramento de acordo com as regras e normas da medicina. 

A compreensão da loucura, para Pinel e seus colaboradores, baseava-se no 

entendimento de que ela se constituía como desrazão e alienação mental. Por isso, o 

tratamento precisava ser asilar, com regras claras, rígidas e definidas, pois só assim, teria 

uma função terapêutica, contrapondo-se à confusão do louco e sua desrazão. 

“A prática do internamento, no começo do século XIX, coincidiu com o 
momento em que a loucura é percebida menos com relação ao erro do que 
com relação à conduta regular e normal. Momento em que aparece não 
mais como julgamento perturbado, mas como desordem na maneira de 
agir, de querer, de sentir paixões, de tomar decisões e de ser livre.” 
(Foucault, 1999, p.121) 

 
Antes do século XVIII, a loucura não era sistematicamente internada, era 

essencialmente considerada como forma de erro ou de ilusão. Os lugares conhecidos como 

terapêuticos eram, em primeiro lugar, os ligados à natureza, pois era lá que se encontrava a 

verdade, capaz de corrigir os erros, dissipar os males e trazer o homem para o convívio com 

a normalidade. (Foucault, 1999) 
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O modelo de tratar a loucura, proposto por Pinel, Esquirol e outros, provocou muita 

controvérsia, por um lado elogios e respeitabilidade, por outro, muitas críticas. Inegável é que, 

desde então, a relação com o doente mental mudou, muitas contribuições vieram e o assunto que 

tanto encantou e amedrontou o homem, era, a cada dia, mais discutido e debatido. 

Ao analisar a questão do tratamento do doente mental através da internação, Foucault 

(1999, p. 121) é cético e polêmico, afirmando que “a loucura, vontade perturbada, paixão 

pervertida, deve aí (no encarceramento), encontrar uma vontade reta e paixões 

ortodoxas”.(Parêntesis nosso).Com isso, o manicômio seria visto como um lugar de confronto 

entre o certo e o errado, o normal e o patológico, pois aprisionar era visto como uma forma de 

corrigir, de regular a conduta, tornando-a o mais próximo possível da normalidade. 

Ainda, segundo o autor citado acima, a função do hospital psiquiátrico do século 

XIX, resume-se a: “lugar de diagnóstico e de classificação, retângulo botânico onde as 

espécies de doenças são divididas em compartimentos cuja disposição lembra uma vasta 

horta”. (Foucault, 1999, p. 122) 

O debate em torno de questões ligadas à loucura, doença, internação e às 

possibilidades terapêuticas encontrou, no século XX, grandes contribuições, com nomes 

como Freud, Bion, Pichòn-Rivièri, Guattari, Deleuze, Baremblitt, entre outros; e aliado a 

isso, tivemos um considerável avanço da indústria farmacêutica, principalmente após a 

Segunda Grande Guerra. 

Na França, em 1955, no pós-guerra, na Clínica de La Borde, situada a 15 km ao sul 

de Blois, na Comuna de Cour-Cheverny, Guattari foi convidado por um amigo, Jean Oury, 

a participar de uma experiência fundamentalmente rica e importante para o movimento de 

desinstitucionalização dos manicômios. O mundo vivia, principalmente a Europa, a 

destruição e as mudanças provocadas pela Segunda Grande Guerra e, como não havia 
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restado hospital psiquiátrico na região, Guattari e seus colaboradores foram convidados e 

desafiados a implantar um serviço que desse conta da loucura, mas que fosse diferente do 

espaço já conhecido do manicômio, “uma nova instituição”, um espaço aberto, sem os 

grandes muros e o isolamento aniquilador. 

“Foi então que aprendi a conhecer a psicose e o impacto que poderia ter sobre 
ela o trabalho institucional. Esses dois aspectos estão profundamente ligados, 
pois a psicose, no contexto dos sistemas carcerários tradicionais, tem seus 
traços essencialmente marcados ou desfigurados. É somente com a condição de 
que seja desenvolvida em torno dela uma vida coletiva no seio de instituições 
apropriadas que ela pode mostrar seu verdadeiro rosto, que não é o da 
estranheza e da violência, como tão freqüentemente ainda se acredita, mas o de 
uma relação diferente com o mundo.” (Guattari, 1992, p. 183) 

 
A experiência francesa e a Reforma Psiquiátrica Italiana trazem ao mundo, e ao Brasil, 

uma grande discussão em torno da psiquiatria. Novas propostas surgem e um novo modelo de 

prática assistencial no campo da saúde mental passa a ser buscado.  

Muito influente no Brasil, a chamada Psiquiatria Democrática Italiana, traz, em seu bojo, 

uma forte crítica ao saber psiquiátrico. Refere que a loucura deve ser discutida e ser de 

responsabilidade de toda a sociedade, que não é possível tratar de uma doença tão complexa 

entre os muros do hospital psiquiátrico e sob a tutela única do saber médico. “Ao contrário da 

Antipsiquiatria, a Psiquiatria Italiana não nega a existência da doença mental, mas propõe 

uma maneira mais ampla de se lidar com ela”.(Belmonte et al., 1998:23) 

Com essa visão de envolvimento de toda a sociedade no tratamento da loucura, de uma forte 

luta contra a discriminação do doente e pela sua cidadania, o hospital psiquiátrico foi perdendo sua 

função básica, dando lugar a outros serviços mais abertos e integrados socialmente.  

Segundo Amarante (2000, p. 87), considera-se “reforma psiquiátrica um processo 

histórico de formulação crítica e prática, que tem como objetivos e estratégias o 

questionamento e elaboração de propostas de transformação do modelo clássico e do 

paradigma da psiquiatria”. 



A busca de novos modelos de assistência na saúde mental – o surgimento dos serviços substitutivos 

 
 

 

30

No Brasil, a Reforma é desencadeada em 1978, por uma crise institucional vivida pela 

Divisão Nacional de Saúde Mental - DINSAM, órgão do Ministério da Saúde responsável pela 

formulação das políticas de saúde do subsetor Saúde Mental, a partir de inúmeras denúncias de 

profissionais da área de saúde mental lotados em hospitais psiquiátricos. 

Essa movimentação foi crescendo, surgindo, no mesmo ano, o Movimento de 

Trabalhadores de Saúde Mental - MTSM, cujo objetivo era constituir-se em um local não-

institucional, de lutas e debates em torno da questão psiquiátrica.  

Em nosso país, a Reforma Psiquiátrica se consolida de uma maneira mais concreta a 

partir do movimento de redemocratização do país, no final da década de setenta. Nesse período, 

a sociedade brasileira viveu um processo caracterizado por uma crise política e econômica, tendo 

repercussões no setor saúde. 

Amarante (2000, p.87), ao analisar a Reforma Psiquiátrica, coloca que seus fundamentos 

estão demonstrados em uma crítica ao sistema nacional de saúde mental, “e principalmente – 

uma crítica estrutural ao saber e às instituições psiquiátricas clássicas, dentro de toda a 

movimentação político-social que caracteriza a conjuntura de redemocratização”.  

A partir de então, são muitos os encontros e congressos que acontecem com o 

objetivo de fortalecer o movimento, destacando-se a 8a. Conferência Nacional de Saúde, a la 

Conferência Nacional de Saúde Mental, a criação do lo Centro de Atenção Psicossocial em 

São Paulo, a apresentação do Projeto de Lei 3.657/896, de autoria do Deputado Federal 

Paulo Delgado, entre outros; sendo a segunda metade da década de oitenta, marcada pela 

“noção de desinstitucionalização”.  

Ainda segundo Amarante (2000, p.75): 

                                                        
6 O Projeto de Lei 3.657/89 dispõe sobre a extinção progressiva dos manicômios e sua substituição por 
outros recursos assistenciais e regulamenta a internação compulsória, se transformando em Lei no. 10.216, 
sancionada em 06/04/2001, após tramitar ao longo de doze anos no Congresso Nacional. 
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“[...] esta trajetória pode ser identificada por uma ruptura ocorrida no 
processo da reforma psiquiátrica brasileira, que deixa de ser restrito ao campo 
exclusivo, ou predominante, das transformações no campo técnico-assistencial, 
para alcançar uma dimensão mais global e complexa, isto é, para tornar-se um 
processo que ocorre, a um só tempo e articuladamente, nos campos técnico-
assistencial, político-jurídico, teórico-conceitual e sócio-cultural.” 
 

O surgimento do primeiro Centro de Atenção Psicossocial – CAPS –, em São Paulo, em 

1987, e a experiência no campo da saúde mental desenvolvida a partir de 1989, na cidade de 

Santos - SP, com a intervenção da Secretaria de Saúde do município na Casa de Saúde Anchieta, 

foram, sem dúvida, momentos importantes da psiquiatria nacional e, certamente, representam um 

marco histórico. O processo de intervenção nesse antigo manicômio daquela cidade ocorreu pelo 

fato do mesmo abrigar de maneira animalesca, desumana, praticamente sem assistência alguma, 

mais de mil pacientes, de todas as idades, gravidade e de ambos os sexos. Praticavam ainda, 

nesse local, com uma freqüência grande, o uso da cela forte, a camisa-de-força e inúmeras 

formas de violência, abandono e um verdadeiro pacto de silêncio frente a todos os abusos 

cometidos.  

Esses acontecimentos, no final dos anos oitenta e no decorrer da década de noventa, 

acabaram por suscitar outras denúncias, ao mesmo tempo em que o Movimento da Reforma 

Psiquiátrica crescia e o debate no Congresso Nacional, em torno da Lei Paulo Delgado, 

fervilhava. Com isso, se fortalecia a idéia da necessidade do surgimento de serviços substitutivos 

ao Hospital Psiquiátrico. Serviços esses que pudessem ter uma participação ativa da sociedade, 

dos familiares e trouxessem ao doente mental uma vida mais cidadã e humana. 

CAPS e NAPS começam a ser criados em várias regiões do país. Duas portarias do 

Governo Federal foram fundamentais para o fortalecimento desse movimento de 

substituição do modelo manicomial: a Portaria no 189/91 que possibilitou a remuneração de 

atendimentos em CAPS e NAPS; e a Portaria 224/92 que normatizou o atendimento nos 

CAPS e NAPS.  
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O surgimento de serviços substitutivos ao tratamento hospitalar representa uma 

grande conquista no tratamento dos portadores de sofrimento mental, portanto, sabemos 

que o fato deles serem serviços externos, por si só, não garante a qualidade da assistência 

prestada, e nem mesmo serão uma alternativa ao modelo assistencial tradicional. 

Apesar das grandes conquistas, representadas pelo Movimento da Reforma Psiquiátrica, 

o surgimento de inúmeros serviços substitutivos, a aprovação da Lei Paulo Delgado, o modelo 

da assistência psiquiátrica ainda é, em sua grande maioria, asilar e pouco afetado por esses 

acontecimentos. “As doenças mentais estão entre as causas que mais incapacitam as pessoas 

para o trabalho, entre as responsáveis por internações e ocupam o primeiro lugar com gastos 

públicos com assistência hospitalar no Brasil”. (Amarante, 2000, p. 85) 

Vencer esse quadro parece ser ainda um grande desafio das instituições que lidam 

com portadores de sofrimento mental. Na realidade, procurar trazer as instituições que 

trabalham com essa demanda, ao comprometimento e à participação colegiada na 

administração dos serviços é uma grande ajuda e colaboração à terapêutica desses 

pacientes, bem como ao processo de desinstitucionalização. (Guattari, 1992) 
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V. PERCURSO DA PESQUISA 

Esta pesquisa, pela especificidade de sua temática, coloca em evidência a relação 

permanente entre a objetividade–subjetividade, presentes no processo de gerenciamento de 

serviços de saúde. Dessa forma, torna-se necessário, na construção teórica, levar em 

consideração essa questão. 

“Sem dúvida alguma, muitas pesquisas de natureza qualitativa não precisam 
apoiar-se na informação estatística. Isto não significa que sejam especulativas. 
Elas têm um tipo de objetividade e de realidade conceitual, como logo 
determinaremos, que contribuem decisivamente para o desenvolvimento do 
pensamento científico.” (Triviños, 1987, p. 118) 

 
A escolha pela pesquisa qualitativa deve-se ao fato dela poder dar vazão às 

inquietações propostas neste trabalho, pela pesquisadora. É um trabalho que envolve o ser 

humano, suas potencialidades, sua subjetividade e todo o rol de relações em que o homem 

está inserido. Por isso, acreditamos que o trabalho qualitativo possa dar uma sustentação 

maior a essas questões. 

Optamos por fazer, nesta pesquisa, um estudo de caso, pois o mesmo pode nos 

proporcionar uma visão mais detalhada e focalizada do contexto estudado. Triviños (1987, 

p.133) assim define um estudo de caso: “é uma categoria de pesquisa cujo objeto é uma 

unidade que se analisa aprofundadamente”. 

O autor acima mencionado, ao abordar o estudo de caso na pesquisa qualitativa, 

distingue, utilizando-se das reflexões de Bogdan, a existência de vários tipos: 

a) estudo de caso de organização numa perspectiva histórica; 

b) estudo de caso de observação; 

c) estudo de caso denominado histórias de vida, dentre outros. 
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Assim, acreditamos que estudar e analisar o processo de gerência no NAPS “Maria 

Boneca”, uma instituição que trata de portadores de sofrimento mental, será uma 

oportunidade de aprofundarmos no conhecimento da vida e da dinâmica da instituição. 

5.1. Campo empírico – a rede de serviços de saúde mental em Uberaba-MG 
e os serviços substitutivo 

5.1.1. O município de Uberaba e a rede de serviços de saúde 

Uberaba é uma cidade mineira, centenária, fundada em 1820 e de aproximadamente 

280.000 habitantes. Está situada na região do Triângulo Mineiro, eqüidistante num raio de 500 

km de cidades tais como Belo Horizonte, São Paulo, Brasília e, ainda, a 160 km de Ribeirão 

Preto. 

Possui um clima ameno, com característica quente, úmido e tropical. Tem como 

principais fontes de arrecadação a pecuária e a agricultura, com um crescimento 

considerável, nas duas últimas décadas, do setor industrial. 

É uma cidade que possui antigas e numerosas igrejas católicas, com uma população 

muito fervorosa, que comemora, com grandes concentrações, as festas religiosas. O festejo 

do dia de sua padroeira é o mais concorrido da cidade, a Festa de Nossa Senhora da 

Abadia. Uberaba é considerada o berço do espiritismo, pois lá morou, durante décadas, 

difundindo a fé espírita, o famoso médium Chico Xavier. 

Nas últimas décadas, aumentaram na cidade as igrejas evangélicas e, com isso, o número 

de adeptos. Existe entre os moradores de Uberaba, uma prática eclética das religiões, fazendo 

com que as pessoas circulem com facilidade e intimidade entre as diferentes crenças. 

Compõem o cenário da cidade, cinco pólos universitários de formação profissional, 

sendo a Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro (FMTM), a única instituição federal, 

que possui os cursos de Medicina, Enfermagem e Biomedicina; a Universidade de Uberaba 
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(Uniube) com vários cursos nas áreas da saúde, exatas, humanas e biológicas; a Faculdade 

de Zootecnia, Agronomia, Engenharia de Alimentos e Letras (Fazu); a Faculdade de 

Ciências Econômicas do Triângulo Mineiro (FCETM), com os cursos de Economia, 

Administração de Empresas e Ciências Contábeis e a Faculdade de Educação de Uberaba 

(FEU), com os cursos de Biologia, Geografia e Pedagogia. 

Uberaba encontra-se em Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde (GPSM), 

possui um hospital geral público (o Hospital-Escola da FMTM), um hospital geral civil7, um 

hospital universitário (ligado à Universidade de Uberaba) com capacidade para 55 leitos e 

um hospital beneficente conveniado com o SUS. Além disso, a cidade possui 05 hospitais 

privados conveniados com o SUS, 01 ambulatório especializado em fisioterapia e outro em 

odontologia, 01 Centro de Testagem Anônimo (CTA-SAE), um Centro de Zoonoses e 29 

Unidades Básicas de Saúde. Possui, ainda, 41 Equipes do Programa de Saúde da Família, 

cadastradas pelo Ministério da Saúde8.  

Na área da Saúde Mental, Uberaba conta com 01 Hospital Psiquiátrico filantrópico, 

conveniado com o SUS, que tem como seu mantenedor o Centro Espírita Uberabense. Foi 

fundado em 1933 e possui 133 leitos, sendo 110 conveniados. 

No Hospital-Escola da Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro (instituição de 

caráter federal), estão disponíveis 04 leitos psiquiátricos para atendimentos de urgência. 

A Universidade de Uberaba possui uma Clínica de Psicologia Aplicada, com atendimentos 

psicológicos e psiquiátricos, realizados por profissionais e alunos do curso de Psicologia. 

                                                        
7 Esse hospital atende a convênios médicos e é vinculado à Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro.  
8 Todos os dados acima citados foram fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde – Prefeitura Municipal 
de Uberaba – SMS/PMU/ janeiro/2003, através da Diretoria de Saúde Pública. 
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A cidade possui ainda um CAPS – Centro de Atenção Psicossocial, criado pela 

Secretaria Municipal de Saúde em maio de l998, um CAPS’D (para dependentes químicos), 

criado em 2000 e o CRIA – Centro de Reeducação para a Criança e Adolescência, fundado em 

1998 e transformado em 2002 em CAPS. Compõe, ainda, a rede de saúde mental do município, 

o NAPS (Núcleo de Atenção Psicossocial) “Maria Boneca”, da Fundação Gregório Baremblitt, 

fundado em 1991, instituição de caráter privado e conveniada ao SUS em 1994. 

As 27 Unidades Básicas de Saúde do município também fazem atendimentos 

psicológicos, essencialmente de atendimento a neuróticos. 

5.1.2. A seleção da unidade de pesquisa – o NAPS “Maria Boneca” da Fundação 
Gregório Baremblitt 

Neste trabalho, foi selecionado como campo de pesquisa o NAPS - “Maria Boneca” 

da Fundação Gregório Baremblitt, cuja demanda é basicamente constituída por psicóticos e 

neuróticos graves. 

A seleção do referido serviço como campo de pesquisa teve por critérios: 

1. o fato de existir desde 1991, tendo sido o primeiro serviço substitutivo do estado de 

Minas Gerais; 

2. o serviço pesquisado é também o mais antigo na área de Saúde Mental no município; 

3. possuir um trabalho estruturado na área de Saúde Mental, com uma equipe 

multiprofissional e ter na Casa uma diversidade de atividades que compõem o trabalho 

desenvolvido com os usuários; 

4. ter uma equipe de trabalhadores com uma experiência conjunta de longa data, muitos estão 

no projeto desde o início, aproximadamente 10 anos; 

5. ser um serviço de referência no campo da Saúde Mental no município. 
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O Núcleo de Atenção Psicossocial “Maria Boneca” da Fundação Gregório 

Baremblitt em Uberaba-MG, tem como objetivo atender a pacientes portadores de 

sofrimento mental, em estado de cronificação ou em crise. 

A idéia da criação e fundação do NAPS “Maria Boneca” da Fundação Gregório 

Baremblitt em Uberaba-MG veio de uma equipe de trabalhadores da saúde que já havia 

trabalhado junto em outros projetos da área de saúde mental. 

O NAPS surgiu em l99l, contando inicialmente com uma equipe de voluntários, já 

que o mesmo não era credenciado pelo SUS, tornando-se assim o primeiro serviço com tais 

características no estado de Minas Gerais. Inicialmente, a equipe fundadora da instituição, 

constituída por psicólogos, assistente social, psiquiatra e um atendente, mantinha a Casa 

com a colaboração da comunidade e dos profissionais que trabalhavam na mesma, 

continuando assim até o seu credenciamento junto ao SUS, em 1994. 

Influenciada pelo Movimento da Reforma Psiquiátrica Italiana e pelo trabalho 

desenvolvido na cidade de Santos-SP (final da década de 80 e década de 90), a equipe do NAPS 

se orientou e buscou capacitação profissional suficiente para manter o serviço até o ano de l994, 

sem convênio, constituindo-se numa referência em saúde mental no município de Uberaba.  

É um serviço de saúde que pauta seu trabalho na grupalidade, dentro dos princípios 

da cidadania e eficiência.  

A instituição funciona em uma casa espaçosa e funcional, possuindo salas amplas, 

uma enfermaria adequada, arejada e um bom espaço para atividades festivas e de oficinas no 

pátio. Está situada em um bairro de fácil acesso e próxima ao centro da cidade. 

Pitta (1994, p. 648) assim definiu o local onde devem e podem funcionar os 

CAPS/NAPS, “uma casa tornada aconchegante, alguns móveis, alguns materiais para se ter o 
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que fazer, e uma equipe fortemente engajada para fazer acontecer este tempo e espaço 

possibilitador de trocas, têm sido a receita para se iniciar “Centros de Atenção Psicossocial”. 

Faz-se necessário criar um espaço e um tempo capaz de decifrar os sinais e enigmas 

inerentes a esse tipo de demanda e trabalho. A organização desses lugares precisa ser 

condizente com as possibilidades e limites dos portadores de sofrimento mental.  Portanto, 

nada mais adequado e promissor do que levar o tratamento de pessoas portadoras de 

doença mental grave para fora dos muros da casa. Integrar e interagir com a comunidade, 

incluindo aí a escola do bairro, os centros comunitários e as atividades culturais é o desafio 

que se coloca para todos aqueles que têm interesse na luta contra a desinstitucionalização. 

A possibilidade de criação de associações de usuários e familiares ajuda no rompimento das 

barreiras e preconceitos, colaborando com a socialização e eliminando a inércia tão comum 

nos usuários e seus familiares, sem contar é claro com o fechamento dos olhos da sociedade 

que prefere ver seus “diferentes” longe do convívio e do dia-a-dia dos “normais”. (Pitta, 

1994). 

Transformar os serviços substitutivos em estruturas as mais flexíveis possíveis e 

próximas dos espaços da comunidade facilita o retorno dos usuários desses serviços aos 

seus lares, aproximando o máximo possível de sua vida ao dia-a-dia de seus vizinhos e 

parentes, portanto, “um serviço de psiquiatria não deve ser mais que um lugar de 

passagem”.(Pitta, 1994, p. 649) 

Atualmente, o NAPS “Maria Boneca” atende a 90 pacientes/dia em regime aberto, 

dentro dos princípios da Reforma Psiquiátrica, funcionando de segunda a sexta-feira, das 8 às l7 

horas. Conta com uma equipe multiprofissional, composta por cinco psicólogos, um médico 

psiquiatra, uma assistente social, uma enfermeira, uma farmacêutica e a equipe de apoio, com 

dois auxiliares de enfermagem, uma faxineira, uma cozinheira e uma auxiliar de escritório. 
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Participam também das atividades da Casa, voluntários da comunidade e, durante o ano de 2000, 

atuaram ainda monitores cedidos pela Secretaria de Ação Social da Prefeitura. 

É uma entidade que tem acumulado experiência com portadores de sofrimento 

mental, possuindo interesse em manter e implantar outros dispositivos que possam vir a 

contribuir com o trabalho na instituição.  

Hoje o NAPS “Maria Boneca”, além de ser um prestador de serviços na área da 

saúde mental, é uma instituição formadora que acolhe, em seu seio, estagiários dos cursos 

de Medicina, Psicologia, Enfermagem e outros; colabora, ainda, na formação de 

profissionais de vários Estados, bem como na organização de outros serviços substitutivos. 

São desenvolvidas pelos profissionais que nela atuam, atividades ligadas à área da 

psiquiatria, tais como: consulta individual, grupo de medicação, assembléia geral sobre saúde e 

medicação com familiares e usuários, laboratórios com cenas de crise e atendimento de urgência 

a usuários em crise. Pela equipe de psicologia são desenvolvidos: psicoterapia individual e 

grupal, oficinas terapêuticas, laboratório de multiplicação dramática, participação na assembléia 

geral, atendimentos aos familiares e atendimentos psicoterápicos de urgência. Na área de 

assistência social, são desenvolvidos: atendimento individual visando à definição de um 

panorama da situação social do usuário, oficinas terapêuticas, visitas de família e reuniões de 

supervisão dos voluntários. A equipe de enfermagem é responsável pela organização, supervisão 

e encaminhamento de medicamentos, controle e educação do usuário quanto ao uso de 

medicação, grupo de saúde e higiene, oficina de higiene e hábitos de vida e trabalho com 

familiares. A área farmacêutica é responsável pelo controle de estoque e prazo de validade, 

controle do livro de psicotrópicos e benzodiazepínicos e encaminhamento de pedidos de compra. 

A equipe de apoio dá suporte aos profissionais durante as atividades, responsabiliza-

se pela limpeza, organização da cozinha e demais cômodos da casa e cuida da parte 
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burocrática da instituição. Os trabalhadores do NAPS atuam em parceria, visando sempre 

ao bem-estar e aos cuidados necessários para um tratamento humanizado e adequado aos 

portadores de sofrimento mental. 

Durante a Assembléia Geral, realizada uma vez por semana e contando com a 

participação de todos os trabalhadores, usuários e direção, em um rico momento de 

interação, são discutidas as regras mínimas e básicas de uma convivência democrática, 

solidária e fraterna. É um espaço de autogestão e auto-análise. São também organizados 

passeios pela cidade e região. No NAPS, além das várias atividades já descritas acima, são 

fornecidas três refeições aos usuários: o café-da-manhã, almoço e lanche.  

Com relação ao perfil dos usuários do serviço, destaca-se que, em sua grande 

maioria, são pessoas de nível socioeconômico baixo, invariavelmente pobres, lesadas, 

insistentemente chamadas de loucas, a maioria em condições de grande miséria. A Casa tem 

uma preocupação com o tratamento, e também com as condições sociais, e entende que, 

sem um mínimo necessário de dignidade, é impossível se tratar alguém. Dessa forma, é 

comum acontecerem campanhas de roupas, alimentos, cestas básicas, desencadeadas pelos 

profissionais e voluntários que atuam na instituição, despertando assim a solidariedade e o 

partilhar entre os usuários e a sociedade em geral. 

“O compromisso ético de que todas as pessoas têm direito a chance de 
sobrevida digna, a despeito de doenças ou outras limitações sociais e 
econômicas, tem sido a marca de algumas experiências conduzidas por 
pessoas, grupos e instituições no país, que muito vêm buscando 
responsabilizar-se (tanto no sentido de tomar a si o encargo, quanto de 
estabelecer pontos entre pessoas com grandes desabilidades por processos 
psiquiátricos graves e o mundo tal qual ele é.” (Pitta, 1994, p.647) 
 

Os noventa pacientes que hoje são usuários do NAPS retratam a pirâmide social de 

nosso país, onde muitos são os necessitados, os carentes de todo o tipo de atenção. 
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Bichuetti (2000, p. 23) cita, em um poema sobre o NAPS da Fundação Gregório 

Baremblitt, do qual faz parte como psiquiatra: 

“NAPS... um lar, abrigo”. 
NAPS é um, muitos corações. 
NAPS é um lar. 
NAPS é a vida.” 

5.2. A coleta de dados – utilizando a entrevista semi-estruturada 

O processo de coleta de dados, em uma pesquisa qualitativa, revela-se fundamental, 

principalmente, pela participação efetiva do pesquisador como um dos elementos do fazer 

científico. Ao trabalhar uma pesquisa, escolher o tema e os passos a serem seguidos, abrem-

se formas do pesquisador mostrar sua visão de mundo. 

Sendo assim, foi escolhida a entrevista semi-estruturada como a opção mais 

adequada para se realizar a coleta dos dados. A escolha da entrevista semi-estruturada deve-

se ao fato de que a mesma permite detectar a questão da subjetividade. 

“Entrevista semi-estruturada, em geral, é aquela que parte de certos 
questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses, que interessam à 
pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo campo de interrogativas, fruto de 
novas hipóteses que vão surgindo à medida que se recebem as respostas do 
informante”. (Triviños, 1987, p.146) 
 

Na elaboração da entrevista semi-estruturada, é necessário levar em consideração que os 

elementos que a compõem conformam-se ao longo do trabalho, precisando estar sempre respaldada 

pela fundamentação teórica, pelo conhecimento do campo e das pessoas a serem ouvidas. 

A entrevista semi-estruturada difere do questionário e de uma entrevista aberta ou 

livre, pois ela contém algumas poucas questões capazes de orientar a conversa, “visando a 

apreender o ponto de vista dos atores sociais previstos nos objetivos da 

pesquisa”.(Minayo, 1998, p.99). Além disso, a entrevista para se constituir em um 

importante instrumento de coleta de dados, ela precisa ser clara em seus objetivos e conter 

apenas alguns itens norteadores que devem obedecer às seguintes condições: 
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a) cada questão, que se levanta, faça parte do delineamento do objeto e que todas se 

encaminhem para lhe dar forma e conteúdo; 

b) permita ampliar e aprofundar a comunicação e não cerceá-la; 

c) contribua para emergir a visão, os juízos e as relevâncias a respeito dos fatos das 

relações que compõem o objeto, do ponto de vista dos interlocutores. 

Com relação aos sujeitos da pesquisa, foram selecionados os trabalhadores do NAPS 

“Maria Boneca”, segundo critérios estabelecidos: um trabalhador de cada categoria profissional 

de modo a contemplar diferentes visões, experiências de trabalho e abordagens no atendimento 

ao paciente portador de sofrimento mental, bem como as distintas visões do processo gerencial, 

sendo que quando havia mais de um profissional da mesma categoria, o escolhido seria o mais 

antigo da Casa. Essa opção deu-se pelo fato de considerarmos que esses profissionais 

acompanharam (ao menos em tese) a constituição e conformação do NAPS. 

Como mencionado anteriormente, a equipe do serviço é composta por quinze 

trabalhadores, sendo cinco psicólogos, um médico psiquiatra, uma assistente social, uma 

enfermeira, uma farmacêutica9, dois auxiliares de enfermagem e a equipe de apoio com uma 

faxineira, duas cozinheiras e uma auxiliar de escritório.  

Desse total, foram entrevistados dez profissionais: médico, psicólogo, enfermeiro, 

assistente social, auxiliar de enfermagem, auxiliar de escritório, cozinheira e a faxineira. 

Para o desenvolvimento da entrevista foi elaborado um roteiro (ANEXO I), testado 

através da realização de um roteiro-piloto, onde foram verificadas a pertinência e adequação das 

questões aos objetivos do presente estudo. Esse roteiro-piloto foi realizado com dois 

trabalhadores que não constavam de nossa lista de entrevistados. Os dois trabalhadores que 

participaram do projeto-piloto, tiveram suas entrevistas incorporadas à pesquisa, pois as 

                                                        
9 Esta categoria profissional, embora constando do quadro de pessoal permanente do NAPS, não se 
encontrava preenchida na época da coleta dos dados. 
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mesmas mostraram-se compatíveis e eficazes, já que não houve alterações significativas 

entre a entrevista-piloto e a entrevista oficial, a definitiva. 

A idade média da equipe é de quarenta anos, sendo sete do sexo feminino e três do 

sexo masculino, seis apresentando nível de formação superior e três com nível médio 

completo, além de um com nível médio incompleto. Esses trabalhadores estão no NAPS 

“Maria Boneca”, em média, há cerca de cinco anos e meio. 

As entrevistas foram realizadas individualmente, no NAPS “Maria Boneca”, com dia 

e hora marcada, em comum acordo entre o entrevistado e entrevistador. A duração da 

entrevista foi variável, de 45 minutos à 1h20, tendo sido gravada com a anuência dos 

sujeitos da pesquisa e, posteriormente, transcritas e o material submetido à análise. 

Finalizando, cumpre ressaltar que, pelas características do presente projeto, envolvendo 

diretamente seres humanos, foram seguidas as normatizações da Comissão Nacional de Ética em 

Pesquisa – CONEP, presentes na resolução do CNS 196/96 e Capítulo IV da Resolução 251/97. 

Em anexo, encontram-se a autorização do Comitê de Ética em Pesquisa para o seu 

desenvolvimento e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. (ANEXOS II e III) 

5.3 – Análise dos dados  

Analisar os dados de uma pesquisa consiste, segundo Minayo (1998), percorrermos 

pelo menos três finalidades, que são: estabelecer uma compreensão dos dados coletados, 

confirmar ou não os pressupostos da pesquisa e/ou responder às questões formuladas, além 

de ampliar o conhecimento sobre o assunto pesquisado, articulando-o ao contexto cultural 

do qual faz parte. 

Na análise do material empírico utilizamos a Análise Temática, que “consiste em 

descobrir os núcleos de sentido que compõem uma comunicação cuja presença ou freqüência 

signifiquem alguma coisa para o objetivo analítico visado”. (Minayo, 1998, p. 209) 
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Para que o trabalho, utilizando a Análise Temática, tenha sucesso, segundo a autora 

acima citada, é preciso percorrer pelo menos três etapas: a pré-análise; exploração do 

material e tratamento dos resultados obtidos e, por fim, a interpretação segundo o quadro 

teórico-conceitual da pesquisa. 

Compreendemos enquanto pré-análise, o momento da escolha do material a ser 

analisado, retomando os pressupostos e objetivos inicialmente propostos, reformulando-os e 

adequando-os em consonância com o material coletado. Essa etapa pressupõe alguns 

momentos importantes, como a leitura flutuante do material, ou seja, deixar-se impregnar 

pelo material lido através de inúmeros contatos com o mesmo, a constituição do corpus da 

pesquisa, ou seja, organizar o material de tal forma que se permita validá-lo através da 

exaustividade, representatividade, homogeneidade e pertinência; e finalmente, a formulação 

de hipóteses e objetivos, que mesmo já tendo sido construídos não invalidam sua 

reformulação e a possibilidade do surgimento de novas hipóteses. 

Uma segunda etapa da Análise Temática consiste na exploração do material, que 

vem a ser um momento de codificação, ou seja, um momento da escolha de regras, da 

classificação e contagem dos dados. 

Finalizando essa etapa, a Análise Temática propõe o tratamento dos resultados 

obtidos e sua interpretação, momento que precisa ir além da simples leitura dos dados 

coletados. Nesse momento, é possível o pesquisador analisar e interpretar o material 

coletado, de acordo com seu quadro teórico. 

Para a organização dos dados coletados e constituição do corpus da pesquisa, utilizamos 

o recurso metodológico proposto por Lefèvre; Lefèvre & Teixeira (2000): o Discurso do 

Sujeito Coletivo - DSC. Essa proposta consiste em organizar e tabular dados qualitativos de 

natureza verbal, obtidos através de entrevistas, depoimentos, artigos, etc. 
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“Proposta consiste basicamente em analisar o material verbal coletado 
extraindo-se de cada um dos depoimentos, artigos, cartas, papers, as Idéias 
Centrais e/ou Ancoragens e as suas correspondentes Expressões Chave; 
com as Expressões Chave das idéias Centrais ou ancoragens semelhantes 
compõe-se um ou vários discursos síntese na primeira pessoa do singular.” 
(Lefèvre & Lefèvre, 2002, p.9) 

 
O Discurso do Sujeito Coletivo - DSC é uma ferramenta que possibilita, segundo 

seus autores, compreendermos que, se um indivíduo tem um pensamento, uma opinião ou 

uma visão, é bem possível que um grupo de pessoas, ou seja, um coletivo, também o tenha. 

Aqui, estamos tomando o coletivo como um campo estruturado de práticas sociais, 

constituído pelos sujeitos demarcados pela socialidade e historicidade presentes nas relações 

dos mesmos na vida em sociedade. (Merhy, 1987) 

Lefèvre; Lefèvre & Teixeira (2000) propõem a utilização de quatro figuras 

metodológicas: a ancoragem, a idéia central, as expressões-chave e o discurso do sujeito 

coletivo que servem para organizar os dados colhidos, tabular depoimentos e demais 

discursos. Utilizar essas figuras parece uma condição essencial para o trabalho de quem 

optou por esse recurso metodológico para análise e interpretação. 

Passamos a seguir, a definir um pouco de cada uma dessas figuras metodológicas. 

A ancoragem está inserida em praticamente todo discurso, pois ela é a expressão de 

teorias, hipóteses, conceitos e ideologias presentes na vida social e cultural de um indivíduo 

e por ele introjetado. 

As expressões-chaves (EC) revelam a essência do discurso através de fragmentos 

contínuos ou descontínuos. Para facilitar a construção do DSC, faz-se necessário selecionar 

criteriosamente o material coletado. É importante transcrever literalmente o trecho do 

discurso na expressão-chave, e analisar se ele contém realmente o que há de mais 

importante no discurso em questão.  
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É importante destacar que a idéia central (IC) é uma forma de se revelar de maneira 

mais sintética, porém sem perder a essência da questão, o sentido e o tema das expressões-

chave de cada uma das falas analisadas. Ao se trabalhar com a Idéia Central é importante 

traduzir o que existe de mais importante e essencial na fala do sujeito, explicitado através de 

seu depoimento. 

Iniciamos a organização dos dados, trabalhando com a tabulação dos depoimentos 

por entrevista. As entrevistas foram realizadas pelo próprio pesquisador, gravadas e 

posteriormente transcritas. Após a transcrição, foram realizadas várias leituras (leitura 

flutuante) para uma maior aproximação com o material, e a partir daí construímos a EC, a 

IC e o DSC de cada uma delas. 

Segue abaixo um segmento de duas entrevistas realizadas com trabalhadores do 

NAPS “Maria Boneca”, com relação à pergunta: Você vê vantagens em trabalhar num 

serviço substitutivo?, com o objetivo de deixar as questões acima citadas mais claras: 

 
Depoimentos Expressão-chave - EC Idéia Central – IC 

Trabalhador X: “É... quando eu 
trabalhava no hospital, eu tinha a 
impressão de que o trabalho era 
extremamente gratificante e depois 
você acabava ficando 
extremamente frustrado, porque as 
limitações eram inúmeras, você 
não podia continuar acompanhando 
o doente, você não podia garantir 
os direitos de cidadania dele, e 
qualquer projeto clínico que 
quebrasse um pouco a... o regime, 
que enfrentasse o regime fechado, 
atividades fora do hospital eram 
sempre iniciadas e sem mais nem 
menos acabavam, porque eram 
impedidas pela administração, 
então assim, no NAPS, desde  o 
início eu senti que tinha uma 
vantagem, você poder trabalhar de 
uma forma mais global, mais 
coerente, esta é a idéia que a gente 
tinha de um trabalho humanizado, 
de respeito à cidadania, de 

Desde o início eu senti que tinha 
uma vantagem [trabalhar no NAPS]: 
você poder trabalhar de uma forma 
mais global, mais coerente. Esta é a 
idéia que a gente tinha de um 
trabalho humanizado, de respeito à 
cidadania, de realmente pensar a 
crise, a loucura, reabilitando. Você 
poderia investir e realizar com 
liberdade o que você pensava, e 
nesse sentido é muito mais 
gratificante não é? Um trabalho que 
você se sente bem, você tem 
liberdade de ação, agora não é fácil, 
porque você enfrenta dificuldades. 

A vantagem [em trabalhar no 
NAPS] é poder trabalhar de 
uma forma mais global, mais 
coerente, [desenvolver] um 
trabalho humanizado, de 
respeito à cidadania, de 
realmente pensar a crise, a 
loucura, reabilitando.  
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realmente pensar a crise, a loucura, 
reabilitando você poderia investir e 
realizar com liberdade o que você 
pensava, e nesse sentido é muito 
mais gratificante, não é? Um 
trabalho que você se sente bem, 
Você tem liberdade de ação, agora 
não é fácil, porque você enfrenta 
dificuldades, a família tem uma 
visão mais manicomial, o usuário 
também, por sua vez, tem uma 
acomodação no papel de doente, 
numa visão de ser cuidado, de não 
assumir a própria autonomia diante 
da vida, e... as próprias é, a própria 
crise da sociedade, a falta de espaço 
para o trabalho, de lazer, faz com 
que o projeto tenha um limite que é 
não conseguir realizar tudo aquilo 
que a gente planeja, tal, em termos 
de lazer, de dia-a-dia, de espaço”. 

 
Trabalhador Y: “Muitas, muitas 
vantagens, eu vejo [em trabalhar no 
NAPS], principalmente pela lição 
de vida que a gente tem, então, em 
termos... é, de poder estar não só 
trabalhando como auxiliar de 
enfermagem, mas sim, como uma 
pessoa que  consegue passar um 
pouco de si para os pacientes né, e, 
poder estar ajudando eles no dia-a-
dia. 

Eu vejo muitas vantagens [em 
trabalhar no NAPS], principalmente 
pela lição de vida, de poder estar não 
só trabalhando como auxiliar de 
enfermagem, mas podendo estar 
ajudando os pacientes no dia-a-dia. 

 

Trabalhar no NAPS é uma 
lição de vida.  

 

Após a finalização do trabalho em cada entrevista e com o material em mãos, pudemos 

iniciar a construção dos DSCs, a partir das idéias centrais e das expressões-chave identificadas. 

Os DSCs se constituíram em número de seis, divididos nos seguintes temas: DSC 1: Trabalhar 

no NAPS: potencialidades e limites; DSC 2: Desvantagens e recompensas no trabalho no 

NAPS; DSC 3: Não há desvantagens; DSC 4: O trabalho e as tecnologias utilizadas no NAPS; 

DSC 5: Gerência e DSC 6: O projeto do NAPS. (ANEXO IV) 

Com os seis DSCs organizados, passamos a identificar os núcleos de sentido dos 

DSCs, de acordo com a análise temática, sendo possível identificar 10 núcleos de sentido: 

trabalho que leva à realização pessoal e profissional; trabalho que instrumentaliza o 
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trabalho para a vida (subjetividade); NAPS é um serviço de saúde mental muito especial; 

angústia e dificuldades no trabalho em saúde mental; trabalho em equipe; desvantagem 

financeira em trabalhar no NAPS; não há desvantagens no trabalho no NAPS; 

organização do trabalho no NAPS; organização do trabalho em equipe; não há 

conhecimento do projeto do NAPS. 

Após esse trabalho de identificação dos núcleos de sentido nos DSCs, num processo 

de revisão e reagrupamento deles, emergiram dois grandes temas para pautarmos nossa 

análise. Temas esses assim definidos: A expressão da subjetividade no trabalho em saúde 

mental – um trabalho muito especial e O processo de trabalho participativo enquanto um 

componente da gerência nos serviços substitutivos. 


