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VI. O PROCESSO DE TRABALHO NO NAPS – a gerência 
como facilitadora da construção de um trabalho especial em um 
serviço substitutivo de Saúde Mental 

No movimento de aproximação ao material empírico, distintas questões foram-se 

fazendo presentes e aqui serão apresentadas em dois grandes temas que emergiram da análise 

dos DSCs. Esses dois grandes temas foram: 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.  

Esses temas que emergiram do empírico articulam a dimensão assistencial e gerencial 

presentes no trabalho em saúde e mesmo correndo o risco da repetição, é importante assinalar 

que explicitam as dimensões do modelo de assistência e do processo de trabalho10.  

Nesse sentido, os temas identificados apontam para um aspecto importante para 

atentarmos: a questão de que, sempre aliado a um projeto de gerência de serviços, há 

articulação a um dado modo de se organizar a assistência. Ou seja, deve-se considerar 

como é tomado o problema que será objeto de intervenção; que tecnologia estará 

disponível e será utilizada para viabilizar o cuidado; como serão geridos no cotidiano os 

recursos/tecnologias e sustentados sob qual projeto técnico-político.  

6.1. A expressão da subjetividade no trabalho em saúde mental – um 

trabalho muito especial 

Num primeiro momento, é importante trazer uma rápida descrição sobre o que é um 

serviço substitutivo em saúde mental, serviço esse que a cada dia cresce em importância no 

processo de tratamento dos portadores de sofrimento mental, em crise ou em cronificação. 

Um NAPS – Núcleo de Atenção Psicossocial ou CAPS – Centro de Atenção 

Psicossocial é um serviço extra-hospitalar, que presta assistência multiprofissional e busca 

                                                
10 Essa questão foi melhor apresentada e discutida na Introdução deste estudo. 
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a reinserção social de seu usuário, prevenindo internações psiquiátricas desnecessárias e 

compulsivas, combatendo o preconceito e a discriminação. 

É um serviço que trabalha integrado com a família e a sociedade em geral, numa 

busca constante da melhoria da qualidade de vida e promoção da cidadania dos usuários. 

O NAPS/CAPS, na realidade, é ainda uma novidade, que veio para sacudir a lógica 

manicomial do sistema arcaico e desumano, que é o sistema psiquiátrico, um serviço que não 

se caracteriza como secundário ou intermediário e nem se destina a complementar o hospital 

psiquiátrico. Surge com o objetivo de substituí-lo, combinado com outros dispositivos. Por 

essas características, é denominado de serviço substitutivo. (Lobosque & Abou-yo, l998) 

Por possuir uma diversificada composição de atividades e ações, é considerado uma 

estrutura complexa e tem a pretensão de ser o pólo central e coordenador da política de 

saúde mental no nível municipal, servindo de referência às Unidades Básicas de Saúde e ao 

Programa de Saúde da Família. (Sampaio & Barroso, 1995) 

 NAPS ou CAPS, nomes diferentes para um mesmo propósito e objetivos, ou seja, de 

fazer uma clínica voltada ao coletivo, à solidariedade, ao novo, com uma rotina, sempre a se 

refazer, disposta à mudança, à inovação, sempre que necessário e que se fizer importante. Uma 

clínica de todos que, segundo Campos (1997, p. 36), possibilitaria a conformação do olhar de 

todos os profissionais: “todo olhar dos profissionais de saúde estaria marcado pela 

estruturação do saber clínico [...]”. 

Dentro dessa perspectiva, uma questão central é conseguir fazer com que todos os 

trabalhadores e usuários dos serviços sintam-se integrantes do processo, colaboradores de 

primeira linha. O fundamental é diminuir ao máximo a distância entre quem dirige, quem 

gerencia, quem opera o cuidado e quem é cuidado. Transformar as instituições em canais 

abertos para o debate e resolução dos conflitos, “deixar que a sensibilidade, o desejo e as 

necessidades dos usuários, da clientela, penetrassem em todos os poros da organização, 
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de tal forma que todos os que ali trabalhassem viessem a sentir essa pressão”.(Campos, 

1997, p.33) Criar nesses serviços, movimentos, cenários que favoreçam a constituição do 

sujeito coletivo é fundamental, mesmo que esse processo seja repleto de dúvidas, 

contradições e medos, pois o importante é a participação, uma vez que só assim eles 

constituirão sujeitos capazes de realizar mudanças em suas vidas, capazes de “inventar 

novos modos de andar a vida”. (Campos, 1997, p.36) 

Todas essas questões acabam convergindo para uma proposta nova de combinarmos 

mudanças mais estruturais em nossa sociedade, com alterações mais ligadas às práticas 

clínicas e de saúde pública, não banalizando a dor e o sofrimento do paciente, tratando 

apenas o seu sintoma, de maneira parcializada e dicotomizada. Tem-se a necessidade da 

criação de novos modelos de atenção. É preciso saber escutar, valorizar a fala do usuário, 

transformando-o em um agente ativo, pois só assim ele (usuário), saberá comandar com mais 

autonomia seus caminhos e poderá saber utilizar com competência e sabedoria os serviços de 

saúde, não se tornando assim um dependente, um usuário passivo da instituição médica, 

tendo uma relação mais compreensível e ativa de seu processo de saúde–doença. Nesse 

sentido, é importante destacar Campos (1997, p.50), quando intuía, já em 1992, que “o 

objetivo de todo trabalho terapêutico é ampliar a capacidade de autonomia do paciente”. 

Guattari (1992) nos mostra a importância que o projeto das instituições que lidam 

com doentes mentais graves seja construído a partir de uma vida coletiva forte e 

apropriada, capaz de suportar e dar ao usuário a oportunidade de poder mostrar toda sua 

diferença e especificidade na relação com o mundo e, principalmente, com as pessoas.  

Para tanto, torna-se necessário, ainda segundo o mesmo autor, construir uma clínica 

mobilizadora, capaz de contar com o máximo possível de trabalhadores integrados no 

projeto e capazes de colaborar com o seu potencial. “Não tem jeito de trabalhar sem estar 

muito envolvido com o projeto, com a idéia de estar reabilitando, de estar rediscutindo a vida 
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do usuário [...]”. (DSC 6) Levar avante essa proposta de trabalho coletivo e integrado é mais 

que desenvolver tarefas tecnocráticas, mas sim humanas e éticas. 

Não podemos perder de vista que lidamos com uma demanda acostumada à 

segregação, ao isolamento, portanto, fazê-la participar da construção de algo é ajudá-la a 

reconstruir o seu interior tão destruído e renegado.  

Quando se participa de um projeto em um serviço substitutivo, é preciso ter, 

enquanto proposta, não apenas mudanças ou remodelações de subjetividades. Participar da 

construção de um projeto como o dos serviços substitutivos é, portanto, participar da 

construção de uma nova subjetividade.  

O NAPS “Maria Boneca” é um serviço que tem como objetivo essa reestruturação 

do homem, enquanto cidadão, usuário e sujeito de mudanças, mostrando a importância e o 

valor em se combinarem várias estruturas e vários procedimentos. 

Lobosque & Abou-yo (1998, p. 250), em seu artigo A cidade e a Loucura, colocam que: 

"A combinação entre psicoterapia, medicação, oficinas, assembléia, 
passeios, acolhimento às questões da família e intervenção em certas 
situações familiares e sociais vai propiciando a cada paciente a chance de 
retomar a própria vida como sua, como sujeito, e como cidadão.” 
 

Aliás, um serviço substitutivo na área de saúde mental precisa ser muito mais que 

uma clínica, uma escola, onde todos aprendem, todos contribuem, onde não existe o 

usuário passivo que recebe e se alimenta do processo, mas um homem, uma mulher, um 

jovem em busca de encontros, de criação, de convivência e de participação no mundo 

social. Coisas preciosas que foram com certeza roubadas de muitos pelas inúmeras e 

freqüentes internações em hospícios e pelo isolamento social reservado a uma imensa 

massa de seres diferentes. Diferentes, sim, mas nem por isso menores, perigosos, e 

violentos. 
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Bichuetti (2000, p.13), utilizando-se de uma linguagem dominada pela paixão e 

pela poesia, diria que em um NAPS não só se aprende, como se reaprende, uma vez que 

esse serviço, “é muito mais do que a clínica sonhada. É um campo salpicado de 

margaridas florescentes; é um aquário constelado de peixes dourados... É o canto de 

índios e negros enfeitiçando de liberdade a floresta de um novo mundo, novo existir...”. 

Ainda, esse mesmo autor, descreve o NAPS como um dispositivo11 eficaz, eficiente 

e de alta resolubilidade. Diz ele: 

"O NAPS é um serviço substitutivo. Oferece tratamento aos portadores de 
grave sofrimento psíquico (psicóticos, neuróticos e dependentes químicos), 
sem que estes se vejam vítimas da violência manicomial. Ele é útil, porque 
protege da sociedade os emergentes que funcionam questionando a lógica 
do status quo: o mundo do mercado dos vendedores e dos vencedores, do 
pensamento de racionalidade matemática. O NAPS é um dispositivo novo e 
inovador. E, talvez por isso mesmo, há de se refletir sobre a sua natureza, 
evitando que venha a se transformar num manicômio 
modernizado.”(Bichuetti, 2000, p. 19) 

 
Nesse dispositivo, cujo funcionamento imita uma teia, uma rede, tudo é importante, o 

trabalho é de equipe; conviver nele precisa ser um prazer. Dessa forma, a convivência nesse 

local é muito valorizada, sempre com terapeutas presentes, intervindo e agenciando os usuários 

em seus momentos de lazer, descontração e descanso, como mais uma forma de se tratar. 

Partindo da discussão apresentada por Campos (2000), é fundamental que se 

estabeleça uma relação mais afetiva e prazerosa com o trabalho, ele propõe uma 

participação dos trabalhadores e porque não, também dos usuários, na construção dos 

projetos. É inegável que, quando existe prazer na execução das tarefas e participação nas 

decisões, criam-se espaços institucionais, espaços de participação e integração. 

 
 

                                                
11 Entende-se por dispositivo, uma montagem ou artifício produtor de inovações que gera acontecimentos, 
atualiza virtualidades e inventa o Novo radical (portanto, marcado por atos, processo e resultado da atividade 
afirmativa do acaso, momento de aparição do novo, da diferença e da singularidade). (Baremblitt, 1994, 
p.151). 
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“Trabalho significando não somente um meio para assegurar sustento 
material, mas também implicado com a própria constituição das pessoas e 
de sua rede de relações: equipes, grupos, organizações, instituições e 
sociedades.” (Campos, 2000, p.14) 
 

Segundo ainda o autor, é importante para a constituição de sujeitos, que, eles, de 

alguma forma, com seus limites e desejos participem de suas produções, não importando se 

são construções mais solitárias ou grupais. 

Trabalhar em um NAPS, ou melhor, no NAPS “Maria Boneca”, mostra-se, sem 

dúvida, um grande aprendizado, pois ao se trabalhar nele, convive-se diariamente com a 

loucura, com o diferente, com o novo e o inusitado, é “um trabalho que você se sente bem, 

você tem liberdade de ação, de você poder trabalhar de uma forma mais global, mais coerente, 

um trabalho humanizado, de respeito à cidadania, de realmente pensar a crise, a loucura, 

reabilitando”. (DSC 1) 

Quando se pensa em definir o NAPS, na maioria das vezes, utilizamos um recurso de 

explicar o que ele não é, aquilo a que ele não se propõe. O NAPS não é uma instituição asilar, 

hospitalar, nem tem essas características. Não é um conjunto de consultórios e nem um 

dormidouro. Defini-lo é difícil, principalmente porque ele é um conjunto de coisas. É um 

pedacinho do lar, um lugar acolhedor, singular, de encontros. Fundamentalmente, um lugar de 

tratamento, de reabilitação, de recuperação de normas mínimas de convivência com o outro e 

com a sociedade. Precisa-se constituir num local de perspectivas, de crescimento, de construção 

e de busca incessante de cidadania, da qualidade de vida e do reencontro consigo mesmo. 

Falar do NAPS “Maria Boneca” é falar “de um trabalho de valorização da vida, um 

movimento de humanização” (DSC 6), é falar de uma “instituição boa, que trata os pacientes 

com carinho, com muita decência” (DSC 5), apesar de seus limites e da necessidade de 

melhorar sua organização enquanto estabelecimento de saúde. Questões trazidas pelos 

trabalhadores que apontam como problemas: um “certo” jeito muito doméstico de 
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gerenciar o NAPS, falta de regras e normas12, salários muito baixos e uma certa 

especificidade do trabalho com a referida demanda.  

“Apesar do lado financeiro não ser uma coisa muito compensadora, 
mas se eu for pensar de uma outra forma eu estou ganhando, 
adquirindo experiência, tendo prazer. [...] É um trabalho um pouco 
cansativo, pesado mentalmente... [...] Outra desvantagem é ter uma 
certa desorganização administrativa, que vai desde a flexibilidade de 
horário, até uma falta de normatização do que são os direitos e 
deveres, o que são as regras e é muito comum nas organizações que 
têm um pensamento mais de esquerda, mais transformador.” (DSC 2) 

 
As questões citadas acima, com relação a horário, normas, podem indicar também 

um dado processo de resistência em vivenciar e experienciar o novo, o diferente, e que 

ainda não se tem como formato, como regra pré-determinada, que de certa forma captura o 

trabalho cotidiano.  

Como já assinalado, o NAPS é um conjunto de procedimentos, de atividades, de 

oficinas. É um trabalho para além dos muros, que precisa contar com uma equipe de 

trabalhadores comprometida com a vida, com a liberdade e qualidade na prestação de serviços.  

Uma equipe que saiba inovar, mesmo quando o limite está muito próximo; uma 

equipe que saiba compreender o diferente, sem discriminar, sem excluir, que valorize o 

espaço do NAPS como um espaço de tratamento, de vida, e que não exclua parceiros 

importantes nessa empreitada, como a família e a comunidade. Em inúmeros momentos 

torna-se até um pouco confuso quando a equipe de trabalhadores se autodenomina como 

“uma família”. (DSC 6)  

“[...] é uma equipe gostosa de trocar, de trabalhar, é como uma 
família, é como se a equipe fosse cúmplice, como se cada um 
compreendesse o que passa na cabeça do outro, o que o outro está 
pensando, como vai trabalhar.” (DSC 4) 
 
“A gente é uma equipe, criou uma família [...].” (DSC 5) 

 

                                                
12 Esta questão será melhor analisada quando da apresentação do segundo tema: 6.2. O processo de trabalho 
participativo enquanto um componente da gerência nos serviços substituivos 
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Com esses depoimentos, é dada a impressão de que para suportar um trabalho 

pesado, árduo, como o trabalho com o doente mental, é preciso ser muito mais que uma 

equipe de trabalhadores, é preciso que as relações entre os membros sejam fortes e 

suficientes para suportar o dia-a-dia cansativo, mas também carregado de prazeres. 

Apesar de saber que uma equipe de trabalho não se constitui em uma família, não 

constitui um grupo primário, onde as pessoas se vinculam principalmente pelo afeto 

(Campos MA, 1992), fica claro, no desenvolvimento deste trabalho que o afeto é muito 

importante e freqüente no cotidiano desse serviço de saúde. Talvez, mais que em outras 

áreas de atenção à saúde, na Saúde Mental, a expressão das subjetividades presentes nas 

relações entre os trabalhadores e usuários e entre os trabalhadores seja mais evidenciada 

pelo seu objeto específico de trabalho. 

“O pessoal aqui no NAPS é bem caloroso, bem humano.” (DSC 4) 
 
“A convivência com a gerência é boa, eles são muito bons. A gerência 
aqui no NAPS é uma equipe.” (DSC 5)  
 
“[...] O vínculo da equipe acaba tendo [muita relação] com a filosofia 
que a gente implantou para o usuário, muito marcada por uma 
convivência mais afetuosa, pouco profissional [que se dá] mais no 
espaço de convivência, do que [uma relação] muito séria, muito seca.” 
(DSC 4)  
 

Cada um desenvolve o seu papel na equipe, cada um com sua importância. Apesar 

das relações parecerem um pouco confusas, pois a convivência com usuários tão 

segregados, tão necessitados, faz os trabalhadores se sentirem e compreenderem seu local 

de trabalho muito maior e mais complexo que qualquer outro, ali se aprende e reaprende a 

solidariedade, a convivência e o respeito, entendendo que a compreensão de mundo se 

amplia e se modifica, tanto para os trabalhadores, quanto para os usuários. É um mundo 

novo, onde o delírio e a realidade se misturam, assim como o novo e o antigo, o 

desprezível e o fundamental. 
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Baremblitt (1994, p. 32-33) traz uma discussão que talvez ajude a compreender melhor 

o movimento que se instala em um serviço substitutivo. O movimento do novo, do dinâmico, 

do inusitado e também as resistências, a antigüidade e o medo que se instalam nos serviços 

que lidam com o doente mental. Movimento que ora avança, faz crescer, ora em muitos 

momentos emperra, trazendo o tradicional e o estático. Segundo o autor, chamamos de 

instituinte, o processo mobilizador, transformador; enquanto o resultado desse movimento, 

dessa ação instituinte, é o instituído. “O instituído cumpre um papel histórico importante, 

porque as leis criadas, as normas constituídas ou as pautas, os padrões vigoram para regular 

as atividades sociais, essenciais à vida da sociedade”. 

Como não estamos falando de serviços estáticos, rígidos, e precisamos de 

transformações e produções cada vez mais crescentes, novamente citamos o autor, que 

destaca a importância de não termos uma visão de qual situação é melhor ou mais 

revolucionária e contribui mais à criação do novo. Diz ele: “[...] o instituinte careceria 

completamente de sentido se não se plasmasse, se não se materializasse nos instituídos”. 

E por sua vez, “os instituídos não seriam úteis, não seriam funcionais se não estivessem 

permanentemente abertos à potência instituinte”. (Baremblitt, 1994, p. 33) 

Finalizando essa questão, cabe-nos acentuar a importância dos processos 

instituintes e instituídos nos serviços substitutivos de saúde mental, pois lidamos com a 

loucura, processo esse dinâmico, mutante e que carece de muita energia para transformar-

se, mas que dá medo, angústia e faz conviver com o limite. 

“Para a vida social, entendida como o processo em permanente 
transformação que deve tender ao aperfeiçoamento, que deve visar a maior 
felicidade, a maior realização, a maior saúde, a maior criatividade de 
todos os membros, essa vida só é possível quando ela é regulada por 
instituições e organizações, quando nessas instituições e organizações a 
relação e a dialética existentes entre o instituinte e o instituído, entre o 
organizante e o organizado (Processo de institucionalização) se mantém 
permanentemente permeáveis, fluídas, elásticas.” (Baremblitt, 1994, p.33) 
 



O processo de trabalho no NAPS – a gerência como facilitadora da construção de um trabalho especial em um serviço 
substitutivo de Saúde Mental  
 
 

60

Trabalhar com o portador de sofrimento mental, cronificado ou em crise, segundo 

grande parte dos trabalhadores, é um grande aprendizado para a profissão e também para a 

vida. É na verdade, saber compreender a grandiosidade do mundo psicótico. Assim é 

descrito em um dos DSCs: “trabalhar no NAPS me ensinou muito a clínica, a ter jogo de 

cintura, a ter mais flexibilidade, até mesmo a gostar de estar trabalhando com psicótico” . 

(DSC 1). 

“Aprendi muita coisa na vida com eles, porque a gente vê que as 
coisas da gente são bem pequenas com relação aos problemas dos 
pacientes que freqüentam aqui. É uma coisa linda, uma experiência 
muito boa, a gente acha que a vida da gente é muito ruim, é muito 
triste, mas a gente perder a cabeça é muito difícil”.(DSC 1). 

 
Para se compreender todo o processo por que passa o usuário de um NAPS – e do 

NAPS “Maria Boneca” em específico – suas buscas, desejos, limites, seus reencontros, é 

necessário que o trabalhador conheça e tenha envolvimento no projeto assistencial. Nos 

DSCs pudemos verificar que nem todos da equipe conhecem o projeto por inteiro, mas sem 

dúvida compreendem e participam de seus propósitos. 

“Não conheço totalmente o projeto do NAPS, acredito que uns 50%, 
mas sei que o objetivo do NAPS é ajudar as pessoas que estão 
precisando, vamos chamar de salvador da vida humana, é não deixar 
os doentes mentais sem apoio, andando pela rua, sem tratamento ou 
internados sem precisar (...).”(DSC 6) 

 
O que se apresenta colocado implicitamente, é que há uma perspectiva de trabalho 

solidário, feito na parceria que se estende para além da ação específica de atenção à saúde.  

“A gente tem um pedaço de participação no trabalho dos outros 
profissionais da casa. [...] A tarefa, o trabalho está mais ou menos 
definido, cada um tem sua tarefa, mas se eu estiver precisando de 
uma ajuda um vai, corre e ajuda, um ajuda o outro. Nós temos a nossa 
função, mas no momento que é necessário, estamos unidos, não 
importa para que. É uma equipe muito unida e enfrentamos qualquer 
coisa, aqui é uma equipe mesmo.”(DSC 4) 

 
A fala abaixo retrata essa questão, uma vez que o trabalho desenvolvido vai além 

da tarefa específica. 
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“Trabalhar no NAPS “Maria Boneca”, me qualificou de maneira única, 
principalmente pela lição de vida, de poder estar não só trabalhando, 
mas podendo estar ajudando os pacientes no dia-a-dia.” (DSC 1) 
 

Segundo Bichuetti: (2000, p. 22) "O NAPS “Maria Boneca” é um coletivo que se 

trata, porque vive coletivamente; e não se perde de vista que é um coletivo temporário, 

porquanto o tratamento é finito, mesmo que para alguns este se traduz numa vida. Trata-

se como um coletivo”. 

Um outro grande aprendizado apontado nos DSCs é conhecer e saber lidar com os 

limites do usuário com o qual se está trabalhando e isso com certeza não é uma tarefa fácil. 

“Você tem a sensação que não faz nada, que a pessoa caminha muito pouco. E a gente tem que 

saber lidar com isso, que todo mundo tem seu limite” .  ( DSC 1) 

“Acredito no projeto do NAPS. A experiência nos mostrou que este 
trabalho proporciona ao usuário do serviço, portador de quadro de 
esquizofrenia, uma possibilidade de construção e qualidade de vida e a 
[conquista da] própria liberdade através do tratamento.”(DSC 6) 
 

O trabalho em serviços substitutivos está, portanto, ainda em construção. É 

desafiador para a direção dos serviços, um aprendizado para os trabalhadores e uma vida 

nova para os usuários, um mundo novo, a ser desbravado interna e externamente. 

(Guattari, 1992; Baremblitt, 1994; Bichuetti, 2000) 

Colocar-se na posição de aprendiz não é lugar comum, já que hoje, vivemos em um 

mundo recheado de especialistas, entendidos e “experts” nos mais diversos assuntos, e isso 

inclui a área da saúde e  da doença mental. Saber dividir o conhecimento, saber vivenciar e 

experienciar o novo é difícil, é uma postura diferente, pois muitos serviços e profissionais 

se colocam no lugar do saber absoluto. 

Entendemos que a história e construção dos projetos dos serviços substitutivos 

precisarão ser escritas a seis mãos: usuários, trabalhadores e gerência dos serviços; 



O processo de trabalho no NAPS – a gerência como facilitadora da construção de um trabalho especial em um serviço 
substitutivo de Saúde Mental  
 
 

62

diferente de praticamente tudo que está aí colocado nos serviços de saúde, diferente do 

modelo de instituição e serviços já existentes.  

Baremblitt (1994, p.17) assinala a importância dos projetos mais progressistas para 

que eles não fiquem entregues e à mercê dos especialistas, que os trabalhadores, e por que 

não os usuários, ou melhor, eles mesmos, sejam “protagonistas de seus problemas, de 

suas necessidades, de suas demandas, possam enunciar, compreender, adquirir ou 

readquirir um vocabulário próprio que lhes permita saber acerca de sua vida”. Esse 

processo chamado pelo autor como processo de auto-análise se articula simultaneamente 

com o processo de auto-organização dos serviços de saúde, necessário à construção de 

dispositivos novos, criativos, que não prescindam do saber de seus especialistas, mas que 

também não fiquem entregues apenas a eles. 

Retomando rapidamente as questões apresentadas até o momento, podemos dizer que 

os dados analisados apontam para o funcionamento do NAPS “Maria Boneca” como uma rede, 

onde é fundamental o trabalho em equipe, e a convivência marcada pela busca de se 

estabelecer um espaço prazeroso para o desenvolvimento do trabalho, onde os terapeutas 

presentes procuram intervir e agenciar os usuários nos momentos de lazer, descontração e 

descanso, como mais uma forma de se tratar.  

Mesmo correndo o risco da repetição, é importante que se reafirme que quando existe 

prazer no trabalho e participação nas decisões, há possibilidade de se criarem espaços 

institucionais para participação e integração. E nesse sentido, retomar que, aliado a um 

projeto de gerência de serviços, há articulação a um dado modo de se organizar e processar 

a assistência, ou seja: como é tomado o problema que será objeto de intervenção; que 

tecnologia estará disponível e será utilizada para viabilizar o cuidado; como serão geridos 

no cotidiano os recursos/tecnologias e sustentados sob qual projeto técnico-político. Parece 
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que há coerências nesses aspectos ao se considerarem as questões até o momento 

analisadas. 

Esse processo, sem dúvida, mostra-se um grande aprendizado, pois ao se trabalhar 

nele, além da possibilidade da expressão de participação por todos os sujeitos aí 

envolvidos, convive-se diariamente com a diferença, com o novo e o inusitado, onde a 

valorização da vida está presente. Contudo, são apontados também os limites na 

organização e gerência do NAPS “Maria Boneca”. Se por um lado há o favorecimento de 

espaços de participação, nem sempre os mesmos são vistos por esse ângulo, uma vez que 

os trabalhadores apontam um “certo” jeito muito doméstico de gerenciar o NAPS, falta de 

regras e normas, salários muito baixos.  

É apontado, ainda, que é preciso ser muito mais que uma equipe de trabalhadores, é 

preciso que se estabeleçam relações fortes, solidárias, entre os membros da equipe, 

suficientes para suportar o trabalho pesado, árduo e cansativo, mas também repleto de 

situações prazerosas. 

Tomando essas questões já apresentadas como fundamentais para a análise e para a 

construção de novas subjetividades (ou de um novo homem), é importante agora tentarmos olhar 

para o processo de trabalho aonde essas subjetividades irão se expressar. Processo de trabalho que 

se constitui na sustentação teórica para a continuidade do campo de análise aqui proposto. 

6.2. O processo de trabalho participativo enquanto um componente da 
gerência nos serviços substitutivos 

Um dos temas mais abordados e discutidos na atualidade, quando se trata de pensar 

e organizar um serviço de saúde tem sido a forma como se gerenciam e se estruturam os 

processos de trabalho nos serviços de saúde. 
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Segundo Merhy (1997, p.72), 

“[...] ou esta é uma tarefa coletiva, do conjunto dos trabalhadores de 
saúde, no sentido de modificar o cotidiano do seu modo de operar o 
trabalho no interior dos serviços de saúde, ou os enormes esforços de 
reformas macro-estruturais e organizacionais, nas quais nós temos nos 
metido, não servirão para quase nada.” 
 

Pensar em processo de trabalho no campo da saúde é pensar num campo de 

disputas de ações e interesses presentes em ato ou no campo imaginário, é 

fundamentalmente um lugar de mudanças. (Merhy, 1997) 

O desenvolvimento do processo de trabalho (qualquer que seja ele) serve tanto para 

tolher, castrar e domesticar, como para favorecer a criação e a produção dos envolvidos sejam 

eles trabalhadores e/ou usuários de um serviço. Nesse sentido, constitui-se campo de disputas e 

de interesses. É desse trabalho que possibilita a criação e a multiplicação da qual falamos. 

Resgatando Marx, Merhy (1997) traz uma importante discussão sobre o processo de 

trabalho, sua importância e significado para o trabalhador. Segundo esse autor, o trabalho 

não pode e não deve ser considerado apenas como uma atividade em sua dimensão 

operativa, ele é, antes de tudo, uma forma de expressão do homem no mundo social. O 

trabalho precisa ser uma fonte de produção, de realização e de constituição do homem 

enquanto sujeito. “Mexer em processo de trabalho é mexer com cabeças e 

interesses”.(Merhy, 1997, p.91) 

Nas últimas décadas, o setor saúde tem sido palco de intensas e importantes 

mudanças no campo da gestão e da assistência, influenciadas pelos ares democratizantes 

da reforma sanitária brasileira, mas ao mesmo tempo, convivemos e assistimos a 

manifestações constantes de preconceito, segregação e desvalorização da vida, tudo isso 

tendo como cenário nossos serviços de saúde; onde as relações entre os distintos sujeitos, 

portadores de projetos os mais diversos, se fazem presentes.  
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A sociedade contemporânea e, conseqüentemente, o mundo do trabalho, vive dessa 

forma, um contexto repleto de contradições e mudanças. Fenômenos como “a 

intensificação do individualismo, em detrimento da efetiva valorização do sujeito e da 

interioridade; o culto ao corpo, que passa a ser indicador de sucesso individual e 

utilidade social [...]” (Sá, 2001, p.152), convivem e se contrapõem a um crescente 

movimento pela solidariedade e cidadania. Assistimos à participação da sociedade civil, 

organizada ou não, de modo crescente e impositivo. (Mishima et al., 1998) 

Dessa forma, pensar o trabalho em saúde, é pensar em especificidades, 

contradições, disputas, cooperação, é com certeza pensar também em subjetividade, seja 

aquela inerente à vida do homem seja aquela presente no cotidiano dos serviços de saúde. 

Trabalhar em saúde é conviver com paradoxos tais como, a dor e o prazer, a vida e 

a morte, o indivíduo e o coletivo, a saúde e a doença, questões presentes todo o tempo. 

Mishima et al. (1998, p.5) abordam essa questão analisando que os paradoxos citados 

acima encontram-se presentes no cotidiano dos nossos serviços [...] “Este dia-a-dia é cheio de 

dificuldades, de contradições, de universalidade que exclui e não exclui e com extrema 

(des)igualdade no acesso aos serviços, nas formas de atendimento, na distribuição dos recursos 

financeiros para o sistema de saúde levando ao solapamento do Sistema Único de Saúde”.  

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

uma vez que ele se caracteriza pelo empenho coletivo. São várias categorias profissionais 

que se interligam e se comunicam diariamente num equipamento de saúde (qualquer que 

seja ele). São conhecimentos diferentes, apesar de complementares, são atividades que 

buscam uma integração, visando sempre ao bem-estar do usuário. 

O NAPS “Maria Boneca” possui um trabalho em equipe muito valorizado pelos 

seus trabalhadores, aparecendo com destaque nos DSCs. É uma equipe que se apresenta 

portadora de um trabalho integrado, alinhavado, com cumplicidade. 
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“A relação com a equipe é boa, a gente se dá bem, a equipe aqui da 
Fundação, do NAPS, tem um trabalho, não sei se totalmente 
multiprofissional, mas acho que talvez um ensaio, a gente trabalha 
junto. Por mais que o trabalho seja pré-estabelecido tentamos fazer 
um trabalho junto com o outro, as coisas circulam, é uma equipe 
gostosa de trocar, de trabalhar, é como uma família, é como se a 
equipe fosse cúmplice, como se cada um compreendesse o que passa 
na cabeça do outro, o que o outro está pensando, como vai 
trabalhar.”(DSC 4) 
 

Segundo Peduzzi (2001), é importante fazermos a distinção entre dois tipos de equipe: 

aquela que simplesmente agrupa seus membros e trabalha de maneira fragmentada e aquela que 

promove a integração dos trabalhadores, articulando ações em consonância com o trabalho. 

Outro aspecto destacado pela autora é a importância dada à comunicação, enquanto 

um fator intrínseco ao trabalho em equipe. Dentro dessa perspectiva, são características do 

trabalho em equipe: “a elaboração conjunta de linguagens comuns, objetivos comuns, 

propostas comuns ou mesmo, cultura comum”. (Peduzzi, 2001, p.106) 

Dessa forma, percebemos que o fato da equipe de trabalhadores do NAPS sentir-se 

integrada e ter uma boa relação tem a ver com a construção coletiva do projeto que, apesar 

das dificuldades, une os membros da Casa na construção de um novo homem, cidadão e 

sujeito ativo de uma sociedade.  

Uma questão que é inerente a essa discussão, refere-se ao fato de que quanto maior em 

número e mais diversificados forem os dispositivos grupais e coletivos em uma instituição, 

mais possibilidades de melhora estaremos oferecendo a um portador de diferença. Com isso, 

mais bifurcações surgirão, mais saídas e oportunidades serão propiciadas. Isso, sem falar na 

possibilidade que dispositivos grupais e coletivos têm de provocar formas de mobilização e 

participação tanto dos usuários como dos trabalhadores de saúde. 

Ampliar as ações coletivas, além de aumentar o repertório do indivíduo, pode trazer 

à instituição uma alegria, solidariedade e cumplicidade fundamentais, tanto no aspecto 

terapêutico como na dinâmica da gestão institucional. 
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O trabalho da equipe é expressão de uma boa convivência, afetuosa e descontraída, 

apontada em alguns discursos como pouco profissional. Apesar disso, as diferenças 

existem e nem sempre “as relações são fáceis [...]” (DSC 4) 

Percebemos que as dificuldades não tiram da equipe a característica de se 

relacionar respeitosamente. Toda essa vivência é importante e faz crescer, desde que se 

tenha respeito. É abordado por alguns trabalhadores que na equipe alguns são mais 

próximos, mais amigos, outros apenas colegas de trabalho. De tudo isso, o fundamental é 

o respeito pelo outro, pela sua opinião, mesmo quando não são concordantes. 

“Trabalhar em equipe é trabalhoso, é muito difícil trabalhar com 
gente que pensa diferente, mas se você tem um nível de respeito isso 
faz a gente crescer e não se sentir tão sozinho, isolado.” (DSC 1) 
 

O espírito de cooperação aparece como um valor para a equipe. “Já está estabelecida a 

tarefa, o trabalho está mais ou menos definido, cada um tem sua tarefa, mas se eu estiver 

precisando de uma ajuda um vai, corre e ajuda, um ajuda o outro” (DSC 4). No serviço, cada um 

tem as suas funções, mas em caso de necessidade, todos colaboram, não medem esforços no 

sentido de estar ajudando os colegas e não permitindo que os usuários do serviço fiquem sem 

atividades ou ociosos. Destaca-se como um bom sinalizador de uma equipe integrada e coesa, 

o fato de a mesma conseguir ter um projeto assistencial comum, pois isso contamina o 

cotidiano do trabalho da equipe. (Peduzzi, 2001) 

Gerir um serviço dividindo responsabilidades significa favorecer uma re-

singularização na relação com o mundo e, ao mesmo tempo, consigo mesmo. Trabalhar de 

forma conjunta e democrática, tanto na dimensão inerente aos trabalhadores, como na 

dimensão de suas relações com os usuários, é acreditar que doentes mentais, crônicos ou em 

crise, são capazes de ser atores num processo de construção e de criação de diferentes 

dispositivos frente à vida. (Guattari, 1992; Pichòn Rivière, 1994)  
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Discutir uma forma mais participativa de se gerenciar uma instituição de saúde 

mental é falar também de uma grande aliada, a clínica pautada na grupalidade, pois ela é 

um poderoso instrumento capaz de dar a sustentação necessária a essas mudanças. Essa 

clínica precisa ser capaz de apontar principalmente para a questão da cidadania, tão 

anestesiada em seus usuários e trabalhadores. 

“As equipes de Saúde Mental, que têm por objetivo fundamental transformar 
as instituições segregatórias, iatrogênicas e eliminatórias, que como no caso 
do programa de saúde mental de Santos, tem a cidadania do doente mental 
como fundamento ético-ontológico (antes de ser um quadro psicopatológico ou 
um sujeito falante, o doente é um cidadão) e a solidariedade como modus 
operandi precisam instituir dispositivos coletivos democráticos e 
terapêuticos.” (Lancetti, 1994, p. 156) 
 

Pensar na aliança possível e indispensável da gerência compartilhada com a clínica 

grupal13 é conviver com um desafio permanente, qual seja, o de aumentar a capacidade de 

autonomia dos trabalhadores e, principalmente, do usuário, construir subjetividades, ajudar 

o outro a melhorar sua qualidade de vida, cultivando e alimentando seu potencial vital. 

Em um dos discursos, aparece uma questão interessante, qual seja, uma mudança 

que ocorreu com a organização do trabalho no NAPS com o passar do tempo, com o 

aumento da equipe e, principalmente, com o crescimento do número de usuários que hoje 

são atendidos pelo serviço.  

“Nos três primeiros anos de funcionamento do NAPS não tinha 
nenhuma tarefa definida, com exceção dos dias de psicoterapia, 
mesmo assim na maioria das vezes eles eram alterados. Era possível 
fazer um planejamento a cada dia e mais individualizado. Com o tempo 
foi criando um costume de planejamento das atividades. Temos as 
rotinas, a construção de um plano terapêutico, embora seja flexível, 
permite que o terapeuta profissional saiba o que ele vai fazer a cada 
dia, as atividades que são básicas, cada profissional tem  a sua parte, 
o médico vai medicar, o psicólogo vai fazer as consultas psicológicas, a 
enfermagem vai ajudar dar a medicação, ou seja, na medida do 

                                                
13 Clínica grupal aqui se refere à clínica que privilegia a participação de um conjunto de pessoas. No trabalho 
com psicóticos é fundamental o desenvolvimento da socialização, aumentar o contato entre os membros do 
grupo, buscar a autonomia e a solidariedade. Segundo Lancetti (1994, p. 165), na clínica grupal com 
psicóticos o importante é estar com o outro, na realidade é “o grupo enquanto dispositivo que trata”. 
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possível cada um tem suas atribuições, mas também existem 
atribuições que são do conjunto.” (DSC 4)  
 

A cooperação sempre foi uma marca da instituição, mas no início o trabalho era 

mais personalizado, o planejamento era mais flexível e feito, na prática, diariamente. Hoje, 

com o aumento da demanda, as atividades são previamente estabelecidas, existe uma 

rotina, porém flexível, sem muita rigidez. A preocupação com o usuário persiste e a 

colaboração entre os membros da equipe também. “A gente tem um pedaço de participação 

no trabalho dos outros profissionais da casa [...]” .(DSC 4) 

Aqui, vale a pena, mesmo sob o risco da repetição, mais uma vez destacar que o 

trabalho em saúde é um trabalho que tem na cooperação um aspecto inerente ao seu exercício. 

Os trabalhadores, ao desenvolverem seus atos, precisam estar articulados, expressando-

os em suas atitudes, subjetividades e contradições. Tais aspectos são inerentes a esse campo de 

trabalho. Falamos aqui daquela cooperação que interliga os trabalhadores, que provoca o outro, 

que faz crescer, mesmo nas diferenças e dificuldades. Diferentemente daquilo que Marx (l983, 

volume 1, p.259), chama de cooperação: “A forma de trabalho em que muitos trabalham 

planejadamente lado a lado e conjuntamente, no mesmo processo de produção ou em processos 

de produção diferentes, mas conexos, chama-se cooperação.”, dentro do capitalismo, sendo 

fundamental a esse sistema societário, onde o autor aborda a questão da cooperação como um 

instrumento importante para o processo de gerenciamento e controle do capital.  

“Do mesmo modo que a força produtiva social do trabalho desenvolvida pela 
cooperação aparece como força produtiva do capital, a própria cooperação 
aparece como forma específica do processo de produção capitalista, em 
contraposição ao processo de produção de trabalhadores isolados, 
independentes ou mesmo dos pequenos mestres.” (Marx, 1983, p. 265)  
 

O NAPS “Maria Boneca”, além de funcionar de forma cooperativa, se preocupa 

com as atividades dos usuários, não permitindo que eles fiquem ociosos, sem uma ação 

terapêutica programada ou organizada, conforme a necessidade do momento. Quando 
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ocorrem faltas, estas acabam desorganizando um pouco o serviço, porque a equipe é 

pequena, mas com colaboração de todos, o serviço acaba funcionando sem grandes 

prejuízos para o usuário. 

“Os trabalhadores não faltam com muita freqüência. Quando é preciso 
faltar ou chegar mais tarde, a gente programa. Quando falta 
trabalhador a casa fica mais vazia, mas a gente sabe que já tem outro 
substituindo, dá uma desfalcada boa, mas a oficina acontece, apesar 
de alguns pacientes ficarem circulando [...] Eu acho que faz muita 
falta mais gente e quando falta alguém, faz mais falta ainda, mas tudo 
[funciona] certinho, tudo na hora, apesar de desorganizar um pouco o 
serviço, porque nossa equipe é mínima.” (DSC 4) 
 

Outra questão apontada, e que aparece nos discursos, é que alguns funcionários 

não cumprem suas funções e responsabilidades adequadamente e isso acaba trazendo ao 

serviço um certo transtorno, pois nem sempre o colega pode assumir as atividades.  

O que percebemos com esta preocupação em não deixar os usuários ociosos, 

quando falta algum trabalhador e algum membro da equipe não cumpre suas tarefas, é que 

parece existir um movimento coletivo, impulsionador do projeto coletivo, de construção 

de novas subjetividades; porém isso não é uniforme, não é unânime, existem profissionais 

que não se enquadram e não acompanham esse movimento da maioria. 

“Tem certos profissionais, que não estão fazendo o seu papel direito e 
estão esquecendo da proposta do NAPS. Nem todo mundo cumpre com 
suas tarefas e responsabilidades. Se um funcionário tem que fazer um 
determinado trabalho e não faz, ele deixa sua tarefa sem fazer e ela 
passa para o outro, mesmo sabendo que a responsabilidade era dele e o 
outro não pode estar assumindo a responsabilidade, porque não está 
apto, não é preparado para isso, ele não pode estar assumindo. Tirando 
o trabalho da clínica, nosso trabalho é quase que unido, cada um ajuda 
um pouco. O importante é fazer uma atividade com o paciente.” (DSC 
4) 
 

Modificar a lógica existente nas instituições, revolucionando o dia-a-dia, 

acreditando no potencial de cada ator social, imaginando ser ele um potente criador e 

interventor no processo de mudança, é uma tarefa atual e necessária. 
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“[...] poderíamos afirmar que a adesão dos trabalhadores a um novo 
projeto de sociedade (ou de saúde), depende do reconhecimento de que esse 
novo estilo de vida já é possível hoje. De que o viver cotidiano não precisa 
obrigatoriamente ser aquele da repetição, da renúncia sistemática à 
autonomia e ao desejo. Que o trabalho em um centro de saúde, hospital, ou 
em qualquer outra instituição pública pode ser um espaço para a realização 
profissional, para o exercício da criatividade, um lugar onde o sentir-se útil 
contribua para despertar o sentido de pertinência à coletividade, 
transcendendo o papel tradicional do trabalho que é o de, quando muito, 
assegurar a sobrevivência e um determinado nível de consumo. Uma via 
para transcender a alienação social. Uma possibilidade em aberto.” 
(Campos, 1997, p. 67) 

 
Envolver os trabalhadores da saúde nos propósitos de um processo de trabalho e de 

uma gerência mais participativa é realmente um grande desafio, principalmente em virtude 

da presença tão marcante da burocratização, do corporativismo, dos baixos salários e por 

que não de uma matriz tão forte em nossa sociedade de que poucos teriam a possibilidade 

de administrar/gerenciar o processo de trabalho.  

Por mais de uma vez, e principalmente nos DSCs apresentados acima, percebemos 

os trabalhadores do NAPS expressarem a sua preocupação com os usuários, não os 

deixando ociosos, não os deixando sem cuidado. Ao tratarem os usuários do serviço dessa 

forma, com essa preocupação, parecem aceitar o desafio de resignificar sua prática em 

saúde, e a forma de organizar o trabalho, uma vez que estão tentando devolver aos usuários 

à condição humana, pois cuidar é muito mais que aplicar no sujeito um determinado ato, 

significa uma intenção, uma preocupação e a expressão de afeto pelo outro. É uma 

proposta de vida. (Boff, 2000) 

Afinal, são muitos aqueles que viveram anos em hospícios, em condições desumanas, 

são muitos os que perderam sua condição de cidadão e sujeito ativo de uma sociedade. 

Guattari, estudioso da loucura e criador da esquizoanálise, assinala a importância 

do desenvolvimento de uma vida coletiva no interior das instituições que lidam com o 

sofrimento mental e nos chama a atenção para ela, pois, só assim será possível apresentar o 
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louco como alguém que se relaciona com o mundo de forma diferente e não 

necessariamente sob a marca da agressividade e da estranheza.  

Cuidar dos usuários do NAPS “Maria Boneca”, incentivá-los à produção, é manter 

acesa a sua condição de humano, de sujeito, percebendo com isso, o envolvimento dos 

trabalhadores com o projeto da Casa, fortalecendo o serviço e proporcionando o bem-estar 

dos usuários. Segundo Boff (2000, p.12), “[...] no cuidado identificamos os princípios, os 

valores e as atitudes que fazem da vida um bem-viver e das ações um reto agir”. 

Campos (1997) assim discute a importância e conseqüência de se trabalhar em 

busca da conquista de maior autonomia dos usuários portadores de sofrimento mental: 

“[...] faria parte fundamental de qualquer processo terapêutico todo esforço 
voltado para aumentar a CAPACIDADE DE AUTONOMIA do paciente, 
para melhorar seu entendimento do próprio corpo, da sua doença, de suas 
relações com o meio social e, em conseqüência, da capacidade de cada um 
instituir normas que lhe ampliem as possibilidades de sobrevivência e a 
qualidade de vida.”(Campos, 1997, p.50) 

 
Da mesma forma que construir modelos de gerenciamento mais democráticos em 

instituições de saúde é uma prática a ser construída, encontrar essa forma viva de clinicar também o é. 

Com relação à gerência do serviço, ela é colocada como de responsabilidade da 

equipe, “Aqui no NAPS a gerência é uma equipe” (DSC 5), estabelecendo um bom contato 

com os trabalhadores da casa. “A relação com a gerência é boa, tranqüila, aberta, [...] não 

tem nenhum sistema de memorando, não tem trânsito, você pode seguir direto”.(DSC 6) 

Segundo Baremblitt (1994, p.18), ao analisarmos os fragmentos dos DSCs 

apresentados acima, é importante trazer a discussão simultânea da necessidade de se articular a 

discussão do processo de autogestão e o processo de auto-organização dos serviços. O que 

ocorre é que as comunidades em geral, ou seja, as instituições e os serviços “se organizam 

para construir os dispositivos necessários para produzir, ela mesma, ou para conseguir, os 

recursos de que precisa para o melhoramento de sua vida sobre a terra”. 
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Nesse sentido, é que, mais uma vez, creditamos à gerência um papel fundamental 

nesse processo de ver o trabalho como algo possibilitador e propiciador de mudanças, o 

gerenciamento enquanto um trabalho diário de escuta e de decifrações dos ruídos e 

atravessamentos do cotidiano. É importante destacarmos que mudanças são movimentos, 

acontecimentos, sem, no entanto, valorá-las no sentido positivo ou negativo.  

Existem inúmeras maneiras de se produzirem subjetividades e novos sujeitos, uma 

delas, com certeza, é aprender a governar, a dirigir e a planejar coletivamente. 

“Tosquelles, na França, e Basaglia, na Itália, ambos, constataram o efeito 
terapêutico benéfico da participação de doentes na gerência de casas de 
saúde, hospitais, e outros serviços. Participar do governo de instituições 
influía positivamente sobre o processo de cura de muitos pacientes, 
aumentando-lhe a capacidade de relacionamento social e a iniciativa. Para 
estes homens, o autogoverno não era apenas um princípio político ao qual 
aderiam. Representava mais, representava um meio para a progressiva 
constituição de sujeitos autônomos, capazes de sobreviver aos conflitos e 
dificuldades inerentes à época e à vida em sociedade.” (Campos, 1997, p. 
47) 

 
Pichon-Rivièri, psiquiatra argentino, conseguiu levar avante, no Hospital de las 

Mercedes, um hospício de mulheres, em Buenos Aires, na década de 50, uma experiência 

riquíssima. Durante uma greve de funcionários em sua gestão como presidente da 

instituição, ele foi colocado diante de um impasse: retornar os “loucos” à sociedade ou 

dirigir o hospital com eles. Arriscou a segunda opção e pôde, com isso, experimentar uma 

das situações mais criativas de sua vida profissional e dar um impulso excepcional à sua 

teoria dos grupos operativos. Surge aí mais um embrião dos projetos de trabalho 

institucional, onde já se postulava claramente a importância de gerenciar os serviços, 

contando com a participação de todos os atores implicados. 

Quanto mais eficiente for a capacidade de aglutinar usuários, trabalhadores e Governo 

num mesmo projeto, mais respeitabilidade e concretude terá o trabalho. É preciso quebrar, 

indiscutivelmente cada vez mais, a distância entre quem pensa e quem executa. 
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Essas questões parecem que se encontram presentes nos discursos acerca da 

positividade da gerência; por outro lado, existem trabalhadores, como podemos verificar 

nos discursos que se seguem, que não consideram a gerência como boa e bem organizada, 

apresentando aspectos negativos.  

“A gerência do NAPS não é muito boa, deixa a desejar. Se existem 
leis, elas devem ser cumpridas, tinha que ser uma coisa mais rigorosa, 
mais acompanhada, tinha que ser conversado para que as coisas 
caminhassem de um modo mais certo. A administração da casa é 
bastante desorganizada, tenho algumas ressalvas, gostaria até de dar 
uma mãozinha [...] A gente queria muito um chefe, um líder, um líder 
que trabalha junto e também te dá um norte, queria uma bússola 
mesmo. [...] A comunicação e a parte administrativa, de recursos 
humanos é falha, é muito doméstica. [...]” (DSC 5) 
 
“Outra desvantagem é ter uma certa desorganização administrativa, 
que vai desde a flexibilidade de horário, até uma falta de 
normatização do que são os direitos e deveres, o que são as regras, o 
que é muito comum nas organizações que têm um pensamento mais de 
esquerda, mais transformador.” (DSC 2) 
 

O que percebemos é a expressão, de parte da equipe, da necessidade de uma 

gerência mais formal, mais autoritária, mais hierárquica. O que expõe uma certa 

dificuldade de lidar com os processos que se caracterizam como autogestivos. 

(Baremblitt,1994) Outra dificuldade visualizada no discurso é um certo receio em assumir 

de forma conjunta as responsabilidades pela condução do processo. 

Segundo a ótica apresentada por Bobbio (2000, p.9), em seu livro “Igualdade e 

Liberdade”é necessário destacar que, apesar da igualdade e da liberdade serem condições 

importantes ao homem e, principalmente, imbricadas em seu desejo, elas não são absolutas, 

não são condições imutáveis para a vida do homem. Os homens querem muito ser livres, 

iguais, mas isso não impede que eles desejem também o contrário. “O homem ama a 

igualdade, mas ama também a hierarquia quando está situado em seus graus mais elevados”.  
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Outro aspecto a ser mencionado, que aparece no DSC 5, refere-se a um certo 

desconhecimento sobre a forma de gerenciamento, de como as decisões e as orientações 

da Casa se dão, conforme podemos perceber abaixo: 

“Eu tenho pouco contato com essa área da gerência, não saberia dizer o 
que é gerência e nem mesmo sobre os processos decisórios, ou saberia 
dizer muito pouca coisa sobre gerência, apesar de conhecer o 
gerenciamento da casa. Eu não sei quem decide no NAPS [...] Não 
participo de nenhuma reunião que decide, somente da reunião clínica. Não 
tenho orientação, nem acompanhamento da gerência. A orientação que 
existe é que toda mudança de rotina eu passo pela reunião clínica, onde é 
discutida e elaborada a adaptação.” (DSC 5) 
 

Dentro dessa perspectiva mais crítica do gerenciamento do NAPS, é apontada a 

necessidade de se olhar a gerência de um serviço como uma supervisão, como motivador e 

integrador da equipe. É importante a disponibilidade de se ouvirem todos os trabalhadores 

da Casa e ter experiência com a coordenação. Cumpre ressaltar também que é percebido 

“uma constante luta para organizar o serviço que está em constante mudança e muito sem 

apoio do governo” (DSC 5), além de haver um reconhecimento de que “é muito difícil 

[gerenciar], porque é muita papeleira que tem  que mexer e deve ser muito complicado, tem 

que estudar muito, tem que ter muita cabeça boa, porque não é fácil.” (DSC 5)  

Mishima (1995, p.26) aponta, como fundamental para o processo de gerência, a 

disponibilização das informações inerentes ao trabalho e “o estabelecimento de 

estratégias de ação que possam lidar com as diversidades existentes nos espaços de vida 

das pessoas, nos diferentes modos de andar a vida, fruto da maneira que os homens se 

produzem e reproduzem na sociedade”.  

Ter uma comunicação eficaz que possibilite uma boa relação entre os membros da 

equipe e seja facilitadora no processo de tomada de decisões são fundamentais ao processo 

de gerenciamento, pois, segundo Mishima (1995, p.27), são inerentes à atividade gerencial 

determinadas dimensões.  
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Aproveitando a citação da autora, passo a descrever abaixo, as várias dimensões 

ligadas ao processo de gerenciamento: 

• À dimensão técnica estão ligados os conhecimentos mais específicos da área, 

bem como aspectos do planejamento, coordenação, supervisão, controle e  

avaliação e manejo de recursos humanos, além de estar incluído todo o 

conjunto de saberes que compõem e dão especificidade ao campo da Saúde 

Coletiva. 

• A dimensão política seria aquela que dá ao trabalho de gerência uma 

visibilidade externa, sendo necessário manter sempre presente uma articulação 

com os mais variados atores no sentido de consolidar o projeto. 

• A dimensão comunicativa diz respeito à importância de estar sempre presente 

o caráter de negociação no cotidiano de trabalho com a equipe e a relação da 

mesma com a comunidade. 

• A dimensão de desenvolvimento de cidadania tem como perspectiva 

proporcionar um crescimento na emancipação dos trabalhadores no processo de 

trabalho, bem como dos usuários na lida com seus direitos e deveres em 

sociedade. 

Nesse sentido, é expresso da forma abaixo descrita o que se espera e se deseja da 

gerência de um serviço substitutivo: 

“Gerência de um NAPS, eu entendo que esteja mais ligado a uma 
supervisão, é um trabalho muito importante também para nossa casa, 
nenhum serviço se desenvolve sem ela. Saber o que está acontecendo 
no serviço e poder estar levando os problemas para a reunião e 
resolvendo as questões que possam estar atrapalhando no momento e 
mesmo estar chamando os funcionários para amenizar um pouco o 
sofrimento do outro e de nós mesmos.” (DSC 5) 
 
“[...] Sentar e ouvir a equipe, toda a equipe, não adianta sentar só com 
a equipe clínica, o apoio já é apoio, já tem esse nome porque é ele quem 
sustenta na verdade a equipe. Exercer o papel de líder [...] ,conseguir 
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motivar a equipe e se motivar [...] Para gerenciar precisa ser uma 
pessoa com muitas idéias e características, não é possível o 
administrativo pensar de um jeito, o técnico de outro, é preciso 
uniformizar, ver o serviço como um todo. É preciso uma formação em 
relações humanas, interpessoais, um conhecimento melhor da pessoa, 
de relações, relacionamentos, que possa unificar. É preciso ter 
experiência para coordenar os vários setores de trabalho nesse 
serviço, pois sem coordenação não se trabalha.” (DSC 5) 

 

Apesar das críticas que ora aparecem nos discursos com relação ao gerenciamento, 

cumpre ressaltar que é conferida uma grande importância ao trabalho conjunto, no sentido 

de vencer dificuldades em trabalhar com o diferente, com quem pensa de uma outra 

maneira. Acreditamos que as dificuldades encontradas pela equipe nesse sentido, fazem os 

trabalhadores crescerem e exercitarem o respeito pelo outro.  

“Tem níveis diferentes de relacionamento, principalmente porque cada 
um tem um pensamento, embora a gente tenta fazer o melhor, ou seja, 
nos unir para os usuários [...] tem pessoas que a gente é e sente mais 
próxima, que tem uma certa leitura parecida com a sua, que você se 
sente mais segura, é uma coisa natural. Com outras, a gente não tem o 
mínimo de convivência amável sem grandes problemas, mas a gente faz 
uma separação muito bem, não tem que ser amigo de todo mundo, na 
mesma proporção. Uma coisa é a gente ser colega de trabalho. Ter 
respeito mesmo se não concordar com algumas atitudes.” (DSC 4) 
 

Conforme discussão já apresentada anteriormente, a equipe de trabalhadores do 

NAPS “Maria Boneca” aparece em vários discursos como sendo uma família. 

Reafirmando o já dito, acreditamos que essa colocação tenha muito a ver com a 

afetividade existente entre os membros da equipe e a própria dinâmica da Casa.  

Torna-se necessário fazer uma distinção entre ações que se desenvolvem entre 

familiares e uma ação que ocorre no contexto de uma situação objetiva de trabalho. 

Mesmo em casos onde existe uma certa hierarquia no trabalho, a integração pode ocorrer. 

Portanto, há “possibilidade de construção da equipe-integração mesmo nas situações nas 

quais se mantêm relações assimétricas entre os distintos profissionais”. (Peduzzi, 2001, 

p.108)  
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O que acreditamos acontecer na equipe de trabalhadores do NAPS “Maria Boneca” 

é um processo de integração, de boas relações entre os trabalhadores que compõem a 

equipe, apesar da composição distinta de profissões e da hierarquia existente.  

Com relação às decisões, a reunião clínica que acontece, semanalmente, é um 

espaço importante, onde a gerência, equipe médica, equipe de psicologia e de enfermagem 

se fazem representar. É um momento de encontro e interação da equipe. Ocorrem também 

orientações aos profissionais que dela participam.  

“A gente faz reunião clínica onde discutimos os pacientes novatos, onde 
distribuímos os pacientes para a terapia. Acho a reunião muito boa, às 
vezes ela é desgastante, as coisas ficam meio amarradas, meio 
embaçadas. [...] Acredito que a interação dos trabalhadores no NAPS se 
dê a partir da reunião clínica, mas muitas vezes ela não se dá na prática, 
pois a gente trabalha com ser humano e o ser humano é muito singular, às 
vezes o esquema que a gente planeja não acontece.” (DSC 4) 
 

Acontece que, mesmo sendo um importante local para as discussões da clínica, nem 

sempre a reunião funciona adequadamente, ou seja, orientando, ajudando a solucionar os 

problemas. Isso acaba abrindo caminho para que ocorram decisões mais autoritárias, mais 

individuais que coletivas. O que percebemos é que a reunião clínica não é a única instância de 

decisão. 

“A reunião clínica quando funciona, a gente vê que funciona com uma 
qualidade muito superior, mas em muitos momentos, quando essas 
reuniões têm um funcionamento aquém do desejado, acaba abrindo 
espaço para que ou fique desorganizado ou tenha que tomar decisões 
mais autoritárias, mais individuais do que coletivas. [...].”  (DSC 5) 
 

A questão gerencial do NAPS não é simples, propõe-se que a Assembléia de 

usuários, trabalhadores e direção seja o órgão máximo de decisão da Casa, mas nem 

sempre ela funciona nem tem a agilidade necessária. Dessa forma, cria-se um espaço para 

a reunião clínica muitas vezes funcionar como esse órgão de decisão máxima, ou as 

decisões acontecerem nos corredores ou isoladamente. Isso faz, de acordo com alguns 

discursos, a gerência se tornar um pouco confusa.  
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“A gerência, ela é complicada, porque tem como órgão máximo de 
gerência a assembléia de usuários, profissionais e direção e a reunião 
clínica que é um espaço de discussão da clínica e do dia-a-dia do 
trabalho. O problema é que a assembléia não é sempre um órgão muito 
produtivo e a reunião clínica quando funciona, quando está produtiva, 
ela acaba dando conta de gerir.” (DSC 5) 
 

Uma outra questão importante apresentada é que a parte administrativa do NAPS 

não tem um canal coletivo de discussão, ela funciona, mais ou menos isolada e isso acaba 

provocando um descontentamento na equipe e um certo descompasso com as discussões e 

decisões tiradas pela reunião clínica. 

“No dia-a-dia, a gerência acaba sendo um pouco caótica, acaba 
sendo uma resposta das pessoas que estão no momento que as 
coisas acontecem e vão criando de acordo com os problemas. [...] 
Nem sempre as pessoas que participam da reunião clínica são as que 
encaminham o setor administrativo [...] Seria importante que se 
criassem canais específicos para a administração e para o setor de 
base, canais coletivos de decisão, como a clínica existe.” (DSC 5) 
 

Por outro lado, no caso de haver algum tipo de problema com os trabalhadores, 

eles se sentem à vontade para procurar a direção e tentar resolver a questão, o mesmo 

ocorrendo no caso de sugestões. Elas podem ser dadas no individual (para alguém da 

direção) ou na reunião clínica. Havendo divergências, elas são tratadas com tranqüilidade 

e normalidade. Isso não significa que as questões são sempre resolvidas ou encaminhadas, 

mas é importante destacar que a comunicação com a gerência é de fácil acesso. 

“Quando eu tenho uma sugestão, muitas vezes acaba sendo 
conversado no individual, com uma das pessoas da direção da casa, 
ou quando necessário o restante da equipe tomar conhecimento e 
participar, é levado em reunião clínica.” (DSC 5) 
 

O acompanhamento que é feito pela gerência não constrange os trabalhadores, as 

pessoas não se sentem cobradas e nem vigiadas. “[...] De modo geral meu trabalho é 

acompanhado pela gerência, mas não tem nenhuma cobrança direta, as pessoas têm notícias, 

nada muito específico”. (DSC 5) 
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Ao finalizar esta etapa do trabalho, faz-se necessário colocar que em muitos 

momentos são apontadas dificuldades pela equipe, problemas que não se resolvem e 

alguns descompassos; mas apesar disso, em praticamente todos os discursos, aparece uma 

valorização e reconhecimento do trabalho realizado pelo NAPS “Maria Boneca”. 

“Por menos regras que a casa tenha, por todas as trombadas que a 
gente dá, eu vi nesse tempo muitas mudanças importantes, já observei 
e vi muitos resultados, já vi coisas que eu acreditava não terem 
retorno, e que acabou acontecendo aqui no NAPS, sabendo ouvir o 
paciente, sabendo lidar com a doença.” (DSC 6) 
 

Na construção desse tema, identificou-se que a subjetividade não perpassa apenas a 

adesão em relação ao modelo de assistência, ou da concepção que norteia a prática no 

NAPS “Maria Boneca”, ela está presente em todos os espaços de trabalho, visto que as 

disputas de ações e interesses presentes no trabalho aí desenvolvido são permanentes, 

fazendo do cotidiano um lugar privilegiado de mudanças e de construção do novo. 

Verificou-se que, no NAPS “Maria Boneca”, o trabalho em equipe é muito 

valorizado pelos seus trabalhadores, sendo uma equipe que se auto-referencia como 

portadora de um trabalho integrado, cheio de cumplicidade, apesar das diferenças 

existentes e de nem sempre se constituírem relações de fácil convivência. 

Perpassa pelos DSCs analisados a importância do trabalho gerencial, no sentido de 

possibilitar o aumento da capacidade de autonomia dos trabalhadores e, principalmente, do 

usuário na construção de subjetividades no trabalho assistencial. Nessa direção, a 

cooperação é assinalada como uma ferramenta indispensável ao trabalho no NAPS “Maria 

Boneca”.  

Ainda, é apontado que esse trabalho gerencial é de responsabilidade da equipe, 

uma vez que se toma que existem inúmeras maneiras de se produzirem subjetividades e 

novos sujeitos, uma delas, é aprender a governar, a dirigir e a planejar coletivamente, 

sendo que alguns dos instrumentos desse trabalho coletivo seriam: a reunião clínica e a 
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Assembléia de usuários, trabalhadores e direção. Contudo, em muitos momentos, é 

assinalado que esse processo é muito desorganizado e doméstico, e nessa perspectiva mais 

crítica do gerenciamento do NAPS “Maria Boneca”, faz-se necessário olhar a gerência do 

serviço como possibilitador de supervisão, como motivador e integrador da equipe. 
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VII – A TÍTULO DE CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao encerrar este estudo e a partir dos objetivos propostos, consideramos que 

estudar o processo de gerência de um serviço substitutivo de saúde mental e, em 

específico, do NAPS “Maria Boneca”, constituiu-se em uma preciosa experiência. Rica, 

por várias questões: reencontrar o significado do trabalho desenvolvido nesse 

estabelecimento, olhar para a loucura “com outros olhos”, ou seja, não só com o olhar de 

trabalhadora do NAPS, mas com o compromisso de buscar a produção de conhecimento, 

de maneira tal que possa enriquecer e colaborar com o trabalho ora desenvolvido pela 

instituição estudada. 

Nesse sentido, inicialmente torna-se necessário destacar que a pesquisadora faz parte 

da equipe de trabalhadores do NAPS “Maria Boneca” há sete anos, e nessa condição tem 

colaborado e participado da consolidação de seu projeto. Essa inserção, como trabalhadora, 

se por um lado nos trouxe algumas facilidades no transcurso da pesquisa, tais como o fato de 

conhecer o serviço, sua dinâmica e também não ter tido nenhuma forma explícita de 

oposição ou contestação à realização deste estudo, por parte da equipe, dos usuários ou 

direção, por outro lado, não deixou de sinalizar preocupações. 

A dificuldade, em muitos momentos, em manter uma certa distância, olhar o menos 

contagiado possível, fez-se necessária pois conhecer os trabalhadores, o projeto e participar 

da construção do mesmo poderiam causar uma miopia ao visualizar a realidade.  

Minayo (1998, p.197) cita Bourdieu para analisar os obstáculos e riscos 

encontrados pelos pesquisadores no processo de análise dos dados, na medida que exista 

uma familiaridade grande com o objeto em estudo. Trata-se da chamada “ilusão de 

transparência isto é, o perigo da compreensão espontânea como se o real se mostrasse 

nitidamente ao observador”. 
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A vigilância com relação à busca e à manutenção dos critérios científicos foi 

intensa. 

Outro aspecto interessante é que não é fácil perceber erros e contradições em um 

projeto em que se ajuda a construir há tantos anos e, o mais importante, acreditando-se em 

seu potencial transformador. 

Colocadas essas questões, partimos do princípio de que a atenção da pesquisadora 

precisaria ser redobrada, mesmo acreditando que a neutralidade total não existe, e que 

quando se opta por uma pesquisa qualitativa, ainda mais no campo da saúde mental, 

bastante demarcado pela subjetividade dos sujeitos, um certo envolvimento, um certo viés, 

por parte da interpretação da pesquisadora, torna-se inevitável. Por outro lado, este tipo de 

pesquisa permitiu-nos dar vazão a várias inquietações, pois o trabalho era essencialmente 

com seres humanos, suas potencialidades e limites. 

Contudo, procuramos evitar, ao máximo possível, as interferências, para que o 

trabalho não comprometesse sua qualidade e validade científica. 

No desenvolvimento deste estudo, tivemos por pressuposto creditar à gerência, a 

potência de dar ao serviço substitutivo de saúde mental uma organização e dinâmica capaz 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.  

Os trabalhadores que participaram da investigação mostraram-se, em sua grande 

maioria, comprometidos e agentes atuantes no projeto tecno-assistencial da Casa. Mesmo 

correndo o risco de sermos repetitivos, é importante destacar o DSC 6 quando afirma que 

“Não tem jeito de trabalhar sem estar muito envolvido com o projeto, com a idéia de estar 

reabilitando, de estar rediscutindo a vida do usuário [...]”, de se considerar o trabalho no 
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NAPS como um trabalho especial, com uma opção mais humana e ética no 

desenvolvimento do cuidado ao portador de sofrimento mental.  

É uma equipe que se mostrou entusiasta com o trabalho desenvolvido pelo NAPS e 

comprometida com o aumento do coeficiente de autonomia14 dos usuários, principalmente 

por ser “um trabalho de valorização da vida, um movimento de humanização” (DSC 6), e 

também pelo serviço ser considerado uma “instituição boa, que trata os pacientes com 

carinho, com muita decência”. (DSC 5)  

Os entrevistados não deixaram, contudo, de tecer comentários e críticas e apontar os 

limites do trabalho desenvolvido com os usuários da Casa, “Você tem a sensação que não faz 

nada, que a pessoa caminha muito pouco. E a gente tem que saber lidar com isso, que todo 

mundo tem seu limite”. (DSC 1) 

Para trabalhar com essa demanda, tão acostumada à rejeição social e as poucas 

oportunidades, é sem dúvida necessário ter um projeto comprometido com a (re)construção 

de um novo sujeito, é trabalhar com subjetividades e com o despertar de um novo homem e 

uma nova mulher, cidadãos socialmente participativos. 

Inventar modos de gerenciar os serviços de saúde capazes de produzir 

responsabilidades e autonomia, tanto aos trabalhadores de saúde como aos usuários, torna-se, 

sem dúvida, um grande desafio para a saúde mental, além de não permitir que as instituições 

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

Construir o novo, gestar o coletivo, não é uma tarefa fácil e muito menos consensual, 

mas não podemos deixar de ressaltar experiências já vitoriosas em cidades como Betim, Belo 

Horizonte e Ipatinga em Minas Gerais; Santos, Paulínia, Campinas e Sumaré, em São Paulo; e 

                                                
14 Coeficiente de autonomia é uma terminologia utilizada por Campos (1997,  p.50) que se refere a aumentar 
a possibilidade das pessoas “a melhorar seu entendimento do próprio corpo, da sua doença, de suas relações 
com o meio social e, em conseqüência, da capacidade de cada um instituir normas que lhe ampliem as 
capacidades de sobrevivência e a qualidade de vida”. 



A Título de Considerações Finais   
 
 

86

em instituições como o Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira, em Campinas – São Paulo e a 

Santa Casa do Pará – Pará, entre outros. (Cecílio, 1997; Merhy&Onocko, 1997). 

Quando nos referimos à necessidade de transformar os serviços de saúde mental em 

serviços mais dinâmicos, mais transformadores, reafirmamos Baremblitt (1994), quando o 

mesmo coloca a discussão dos processos instituintes e instituídos. Com isso, destaca-se a 

importância do trabalho conjunto e paralelo de ações novas e ações já existentes, pois conviver 

com a loucura é conviver permanentemente com o presente e o passado, a liberdade e o limite.  

Identificamos, em vários momentos, a importância que é dada a este projeto, 

enquanto um trabalho que lida com o diferente, o inusitado, é “um trabalho que você se 

sente bem, você tem liberdade de ação, de você poder trabalhar de uma forma mais global, 

mais coerente, um trabalho humanizado, de respeito à cidadania, de realmente pensar a crise, 

a loucura, reabilitando”. (DSC 1) 

Percebemos que o envolvimento com o projeto, o trabalho árduo e pesado desse 

tipo de demanda com os portadores de sofrimento mental, apesar de ser considerado por 

muitos como prazeroso e um aprendizado para a vida, faz a equipe de trabalhadores, em 

alguns momentos, confundir seu papel e considerar-se “uma família”. 

A cooperação entre os membros aparece como uma questão valorosa e contagiante 

para a equipe e no desenvolvimento do cotidiano de suas funções “Já está estabelecida a 

tarefa, o trabalho está mais ou menos definido, cada um tem sua tarefa, mas se eu estiver 

precisando de uma ajuda um vai corre e ajuda, um ajuda o outro”. (DSC 4) 

O trabalho da equipe do NAPS é caracterizado por um relacionamento bom, afetivo 

e respeitoso, apesar de colocarem que, nem sempre, “as relações são fáceis [...]”. (DSC 4) 

Ainda existe uma grande preocupação em não deixar o usuário ocioso, sem uma 

atividade programada, pois é entendido pela equipe que cuidar dos pacientes do NAPS e 

incentivá-los à produção é manter acesa a sua condição de humano, de sujeito e cidadão. 
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São atitudes que se destacam muito na equipe, apesar de não ser unânime, pois alguns não 

aderem, deixando de cumprir suas funções. Na verdade, não esperávamos a unanimidade, 

pois é difícil convivermos com ela diante de situações que envolvem tanto o subjetivo, o 

não explícito. O intuito de colocarmos essa questão é para destacarmos que no 

desenvolvimento de qualquer projeto assistencial, a diversidade faz parte do cotidiano dos 

serviços de saúde, portanto também do NAPS “Maria Boneca”, e no desenrolar do 

processo de trabalho, aí incluído o gerencial, alternativas devem ser criadas para se 

trabalhar com tal diversidade. 

Na realidade, o que está posto, mesmo que de forma pouco explícita, é que existe uma 

perspectiva de trabalho solidário que se dispõe a ir além da especificidade da ação proposta. 

Além disso, é apontado nos DSCs que o método de gerenciamento desse serviço 

baseia-se em processos mais flexíveis no trabalho cotidiano e na existência de espaços 

coletivos de discussão e decisão, como, por exemplo, a Assembléia Geral da qual 

participam usuários, trabalhadores e direção e que deveria ser o órgão máximo de 

discussão dos problemas e das propostas, porém, nem sempre, possuindo agilidade 

suficiente para resolver as questões. Outra instância que é muito valorizada pela equipe é a 

reunião clínica em que participam semanalmente a equipes médicas, de enfermagem, de 

psicologia e a direção da Casa. O objetivo dessa reunião é discutir a clínica, o processo de 

tratamento dos usuários, a implementação de novas propostas e aspectos de ordem prática 

para o bom andamento do serviço. Outro momento, presente também nos DSCs, é 

considerar que as decisões acabam ocorrendo  no “corredor”, no encontro de dois ou mais 

profissionais. 

Quanto ao gerenciamento do NAPS “Maria Boneca”, ele é admitido nos DSCs 

analisados, como uma gerência boa, aberta e sem grandes conflitos. Por outro lado, 
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existem discursos que apontam que deveria haver na Casa uma gerência mais formal, mais 

autoritária, com uma ação mais diretiva.  

A gerência do serviço parece incentivar o trabalho em equipe como um dispositivo 

para maior autonomia, criação e responsabilização pelo trabalho no NAPS “Maria 

Boneca”, sendo colocado que a gerência é de responsabilidade da equipe, “Aqui no NAPS a 

gerência é uma equipe” (DSC 5), estabelecendo um bom contato com os trabalhadores da 

Casa. Existe um discurso da coesão, de interesse e da positividade da gerência muito forte, 

mas por outro lado existem alguns que consideram a gerência pouco formal, pouco 

organizada. Cumpre ressaltar também que é percebida “uma constante luta para organizar o 

serviço que está em constante mudança e muito sem apoio do governo” (DSC 5), além de 

haver um reconhecimento que “é muito difícil [gerenciar], porque é muita papeleira que tem 

que mexer e deve ser muito complicado, tem que estudar muito, tem que ter muita cabeça 

boa, porque não é fácil”. (DSC 5)  

Outra questão importante, apresentada com relação à parte administrativa do 

NAPS, é que a mesma não tem um canal coletivo de discussão, funcionando mais ou 

menos isolada, e isso acaba provocando um descontentamento na equipe e um certo 

descompasso com as discussões e decisões tiradas pela reunião clínica. 

Apesar das críticas apresentadas à gerência do NAPS e também em relação a 

algumas questões operacionais pouco eficientes, destaca-se, com certeza, o espírito de 

coesão e comprometimento com a proposta do NAPS, além de percebermos que existe um 

processo coletivo, nas decisões do serviço, que certamente possibilita aos trabalhadores se 

sentirem mais integrados e comprometidos com o projeto. 

“Por menos regras que a Casa tenha, por todas as trombadas que a 
gente dá, eu vi nesse tempo muitas mudanças importantes, já 
observei e vi muitos resultados, já vi coisas que eu acreditava não 
terem retorno, e que acabou acontecendo aqui no NAPS, sabendo 
ouvir o paciente, sabendo lidar com a doença.” (DSC 6) 
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ANEXO I 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 
 
A – Caracterização Geral dos entrevistados – 
A.1 – Identificação: 
• Profissão 
• Sexo 
• Idade 
• Tempo de formado 
• Carga horária semanal de trabalho 
• Tempo de serviço no NAPS 
• Atividades que o entrevistado desempenha no local e sua finalidade 
 
A.2 – Aspectos Relacionados à questão do gerenciamento do serviço 
• Projeto Assistencial da Instituição 
• Atividades desenvolvidas dentro do projeto assistencial (atendimento individual, 

oficinas terapêuticas, círculos de convivência, visitas domiciliares) 
• Recursos necessários e os recursos disponíveis para o desenvolvimento das atividades 
• Processo saúde–doença (aspectos ligados à luta antimanicomial/desinstitucionalização, 

legislação, questão da loucura) 
• Finalidade da atividade gerencial 
• Importância do processo de gerenciamento para o serviço 
• Importância do processo de gerenciamento para o seu trabalho. 
• Percepção dos trabalhadores quanto às atividades desempenhadas pelo gerente 
• Redes de poder que se estabelecem no trabalho cotidiano da equipe e que permeiam o 

processo de gerência  
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ANEXO II 
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ANEXO III 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para as Entrevistas 

Prezado(a)Sr(a):__________________________________________________________________ 
Endereço:_______________________________________________________________________ 
 

Estamos desenvolvendo a pesquisa Gerência enquanto instrumento para mudanças em um 
serviço substitutivo de saúde mental no município de Uberaba – estudo de caso, sendo que este 
projeto tem como temática a gerência nos serviços substitutivos de saúde mental enquanto uma 
potente ferramenta para desenvolver a autonomia de seus usuários. 

Tem por objetivos: 
• identificar e analisar os instrumentos utilizados no processo de gerência do serviço 

substitutivo de saúde mental no município de Uberaba-MG; 
• analisar o processo de gerência no serviço substitutivo de saúde mental no município de 

Uberaba, identificando e caracterizando a proposta de modelo operacionalizado; 
• analisar a potência dos processos de gerência identificados como dispositivos de mudanças 

das práticas de atenção ao paciente portador de sofrimento mental. 
Assim, gostaríamos de contar com sua participação nas entrevistas semi-estruturadas que serão 

realizadas com trabalhadores que atuam no serviço substitutivo - NAPS “Maria Boneca”, o que nos 
possibilitará dar seqüência ao desenvolvimento desta investigação. 

Sua colaboração será muito importante para a realização deste projeto. As informações/ 
opiniões emitidas por você não causarão nenhum dano, risco ou ônus à sua pessoa e serão tratadas 
anonimamente no conjunto dos demais respondentes. A qualquer momento da realização da 
pesquisa, caso não seja de seu interesse a continuidade na participação, haverá possibilidade de 
retirar este consentimento.  

Caso haja sua permissão, a entrevista será realizada em local e horário de sua preferência, sendo 
que se utilizarão fitas magnéticas para a gravação que, após análise de seu conteúdo, serão destruídas. 

Agradecendo sua colaboração, colocamo-nos à disposição para qualquer informação que 
você julgar necessária e aguardamos, o mais prontamente possível, sua confirmação quanto à 
participação nesta pesquisa para que possamos agendar sua entrevista.  

Atenciosamente. 
 

Dra. Silvana Martins Mishima Maria Thereza Rodrigues da Cunha 

Profa. Dra. do Departamento de 
Enfermagem Materno-Infantil e Saúde 
Pública da Escola de Enfermagem de 

Ribeirão Preto – USP 
Orientadora 

Pós-graduanda junto ao Programa de 
Enfermagem em Saúde Pública da Escola de 

Enfermagem de Ribeirão Preto – USP 
Pesquisadora do projeto 

 
Eu,_________________________________________________________________,aceito 
participar da entrevista do projeto de pesquisa Gerência enquanto instrumento para mudanças em 
um serviço substitutivo de saúde mental no município de Uberaba – estudo de caso, em data e 
local marcados antecipadamente, e estou ciente de que a entrevista será gravada e seus resultados 
tratados sigilosamente e, caso não queira mais participar da investigação, tenho liberdade de retirar 
este consentimento. 

Uberaba, _____ de ____________de 2001. 
 

______________________________________________ 
Assinatura 
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ANEXO IV 

 

1o DSC – DISCURSO DO SUJEITO COLETIVO 

Tema: TRABALHAR NO NAPS: POTENCIALIDADES E LIMITES 

IC – Trabalhar no NAPS com doentes mentais é muito difícil, contudo é uma experiência 

profissional muito boa, é uma lição de vida. 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 apesar de enfrentar dificuldades. 

 

DSC 1 – Trabalhar no NAPS tem muita vantagem, em todos os sentidos, tanto no sentido 

profissional como para realização pessoal. Aprendi muita coisa na vida com eles, porque a 

gente vê que as coisas da gente são bem pequenas com [relação] aos problemas dos 

pacientes que freqüentam aqui. É uma coisa linda, uma experiência muito boa, a gente 

acha que a vida da gente é muito ruim, é muito triste, mas a gente perder a cabeça é muito 

difícil. A psiquiatria já é um serviço muito especial, o tratamento aberto mais ainda, me 

qualificou de maneira única, principalmente pela lição de vida, de poder estar não só 

trabalhando, mas podendo estar ajudando os pacientes no dia-a-dia. Um trabalho que você 

se sente bem, você tem liberdade de ação, de você poder trabalhar de uma forma mais 

global, mais coerente, um trabalho humanizado, de respeito à cidadania, de realmente 

pensar a crise, a loucura, reabilitando. A gente tem o paciente em tempo integral, ele vem, 

faz o tratamento e vai para casa, pode ter a pretensão de trabalhar com ele muito tempo e 

chegar no objetivo que a gente quer. Ainda me ensinou muito a clínica, a ter jogo de 

cintura, a ter mais flexibilidade, até mesmo a gostar de estar trabalhando com psicótico, 

mas tive que me propor, porque tem hora que é muito angustiante. Você tem a sensação 

que não faz nada, que a pessoa caminha muito pouco. E a gente tem que saber lidar com 

isso, que todo mundo tem seu limite. Agora não é fácil, porque você enfrenta dificuldades. 

É muito difícil a gente lidar com o doente mental. Cada pessoa chega aqui de um jeito, às 

vezes elas entram em crise. É um ambiente pesado, é um ambiente muito agradável. É 

pesado quando eles estão em crise, mais agitados, conversam muito e ficam querendo que 

a gente faça as coisas para eles, querem ficar mais próximos. Quando eles estão bem, a 

casa fica tranqüila e os pacientes calmos. Temos que saber lidar com eles, senão eles 

tomam conta da gente. Tudo isso interfere no meu dia-a-dia, não podemos deixar de fazer 

o nosso trabalho para ficar dando atenção para eles. Outra vantagem é que trabalhar em 
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equipe é trabalhoso, é muito difícil trabalhar com gente que pensa diferente, mas se você 

tem um nível de respeito, isso faz a gente crescer e a não se sentir tão sozinho, isolado. 

 

 

2o DSC – DISCURSO DO SUJEITO COLETIVO 
Tema: DESVANTAGENS COM RECOMPENSAS  

IC – A grande desvantagem é a questão financeira, há falta de mais apoio do governo, é 

um trabalho cansativo mentalmente, ter uma certa desorganização administrativa, apesar de 

ser compensador e prazeroso.  

 
DCS 2 – A grande desvantagem em trabalhar, no NAPS, é a questão financeira, o salário é 

péssimo, ainda há falta de mais apoio do governo, se tivéssemos mais ajuda, apoio, igual 

outras instituições têm, uma sede própria, eu acho que ia se cada vez melhor, ainda é um 

trabalho um pouco cansativo, pesado mentalmente, também são desvantagens não 

conseguir caminhar, não conseguir avançar mais com alguns usuários. Outra desvantagem 

é ter uma certa desorganização administrativa, que vai desde a flexibilidade de horário, até 

uma falta de normatização do que são os direitos e deveres, o que são as regras e é muito 

comum nas organizações que têm um pensamento mais de esquerda, mais transformador. 

Apesar do lado financeiro não ser uma coisa muito compensadora, mas se eu for pensar de 

uma outra forma eu estou ganhando, adquirindo experiência, tendo prazer.  

 

 

3o DSC – DISCURSO DO SUJEITO COLETIVO 
Tema: NÃO TEM DESVANTAGENS 

IC – Não tem desvantagem, até o presente momento. 
 
DSC 3 – Não vejo nenhuma desvantagem trabalhar no NAPS, até o presente momento. 
 

 

4o DSC – DISCURSO DO SUJEITO COLETIVO 
Tema: O TRABALHO NO NAPS -  as tecnologias utilizadas no NAPS 

I.C – O trabalho no NAPS não é absoluto, não é 100%. Busca desenvolver uma filosofia 

marcada por compromisso e por uma relação afetuosa, cooperativa, com respeito à 

diversidade. 
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DSC 4 – A relação com a equipe é boa, a gente se dá bem, a equipe aqui da Fundação, do 

NAPS tem um trabalho, não sei se totalmente multiprofissional, mas acho que talvez um 

ensaio, a gente trabalha junto, por mais que o trabalho seja préestabelecido tentamos fazer 

um trabalho junto com o outro, as coisas circulam, é uma equipe gostosa de trocar, de 

trabalhar, é como uma família, é como se a equipe fosse cúmplice, como se cada um 

compreendesse o que passa na cabeça do outro, o que o outro está pensando, como vai 

trabalhar. Já está estabelecida a tarefa, o trabalho está mais ou menos definido, cada um 

tem sua tarefa, mas se eu estiver precisando de uma ajuda um vai, corre e ajuda, um ajuda 

o outro. O pessoal aqui é bem caloroso, bem humano. Os trabalhadores não faltam com 

muita freqüência. Quando é preciso faltar ou chegar mais tarde, a gente programa. Quando 

falta trabalhador a casa fica mais vazia, mas a gente sabe que já tem outro substituindo, dá 

uma desfalcada boa, mas a oficina acontece, apesar de alguns pacientes ficarem circulando. 

O que acontece na maioria das vezes é que, quando o profissional falta, aqueles usuários 

que estariam com ele acabam ficando no espaço de convivência ou são agregados em 

outras atividades. Eu acho que faz muita falta mais gente e quando falta alguém, faz mais 

falta ainda, mas tudo [funciona] certinho, tudo na hora, apesar de desorganizar um pouco o 

serviço, porque nossa equipe é mínima. Nós temos a nossa função, mas no momento que é 

necessário, estamos unidos, não importa para que. É uma equipe muito unida e 

enfrentamos qualquer coisa, aqui é uma equipe mesmo. A gente tem um pedaço de 

participação no trabalho dos outros profissionais da Casa. Por exemplo, no caso da oficina 

de bijuteria, já aconteceu da responsável, não poder vir e pedir para que abrisse a oficina e 

coordenasse. Eu que tenho um conhecimento em bijuteria, pude estar fazendo aquilo sem 

problemas e sem atrapalhar o meu trabalho. Às vezes o telefone toca, aí vem uma pessoa 

de uma outra área e atende o telefone e anota o recado. Acabo olhando algumas coisas na 

hora da medicação, se o paciente tomou a injeção ou não, os cuidados pessoais do paciente, 

se o paciente está com um sintoma diferente, uma liga para a família, a gente acaba tendo 

que verificar, se é necessário uma avaliação médica, se é necessário trocar a medicação, 

claro que nós não medicamos, mas sugerimos. Há momentos em que, se um terapeuta não 

pode estar presente, procuramos dar cobertura, mesmo com falhas. Mesmo que não haja 

um terapeuta preparado para aquela oficina especificamente, ele pode fazer uma atividade 

de convivência ou outra oficina. Uma outra atividade, para estar suprindo a ausência do 

terapeuta responsável, não impede que aquela oficina aconteça, talvez não da forma que 

ela é realizada, pode haver alguma adaptação. Agora, nem todo mundo cumpre com suas 

tarefas, se um funcionário (enfermeiro) tem que fazer um determinado trabalho específico, 
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mas ele não faz, ele deixa sua tarefa sem fazer e ela passa para o outro, mesmo sabendo 

que a responsabilidade era dele e o outro não pode estar assumindo a responsabilidade, 

porque não está apto, não é preparado para isso, ele não pode estar assumindo. Tirando o 

trabalho da clínica, nosso trabalho é quase que unido, cada um ajuda um pouco. O 

importante é fazer uma atividade com o paciente. A gente faz reunião clínica onde 

discutimos os paciente novatos, onde distribuímos os pacientes  para a terapia. Acho muito 

boa, às vezes ela é desgastante, as coisas ficam meio amarradas, meio embaçadas, as 

relações não são fáceis, mas é característica às vezes da equipe como um todo, as pessoas 

não se unem por acaso, tem pessoas que a gente é e sente mais próxima, que tem uma certa 

leitura parecida com a sua, que você se sente mais segura, é uma coisa natural. Com outras, 

a gente não tem o mínimo de convivência, uma convivência amável sem grandes 

problemas, mas a gente faz uma separação muito bem, não tem que ser amigo de todo 

mundo, na mesma proporção. Uma coisa é a gente ser colega de trabalho, ter respeito 

mesmo, se não concordar com algumas  atitudes. Tem níveis diferentes de relacionamento, 

principalmente porque cada um tem um pensamento, embora a gente tenta fazer o melhor, 

ou seja, nos unir para os usuários. O vínculo da equipe acaba tendo [muita relação] com a 

filosofia que a gente implantou para o usuário, muito marcada por uma convivência mais 

afetuosa, pouco profissional [que se dá] mais no espaço de convivência, do que [uma 

relação] muito séria e muito seca. Acredito que [a interação dos trabalhadores no NAPS] se 

dê a partir da reunião clínica, mas muitas vezes ela não se dá na prática, pois a gente 

trabalha com ser humano e o ser humano é muito singular, às vezes o esquema que a gente 

planeja não acontece. Nos três primeiros anos de funcionamento do NAPS, não tinha 

nenhuma tarefa definida, com exceção dos dias de psicoterapia, mesmo assim, na maioria 

das vezes eles eram alterados. Era possível fazer um planejamento a cada dia e mais 

individualizado. Com o tempo foi criando um costume de planejamento das atividades, 

temos as rotinas, a construção de um plano terapêutico, embora seja flexível, permite que o 

terapeuta profissional saiba o que ele vai fazer a cada dia, as atividades que são básicas, 

cada profissional tem a sua parte para fazer, o médico vai medicar, o psicólogo vai fazer as 

consultas psicológicas, a enfermagem vai ajudar dar a medicação, ou seja, na medida do 

possível cada um tem suas atribuições, mas também existem atribuições que são do 

conjunto. O NAPS não é absoluto, não é 100%, mas na maioria das vezes ele tem um 

recurso que é não ser, não ser como ambulatório e ter apenas atividades oferecidas, mas 

também por ser um espaço de convivência. 
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5o DSC – DISCURSO DO SUJEITO COLETIVO 

Tema: GERÊNCIA 

IC 1 – A definição de gerência e os processos decisórios  

 

DSC-a – Aqui no NAPS, a gerência é uma equipe. Ela é complicada, porque tem como 

órgão máximo de gerência a assembléia de usuários, profissionais e direção e a reunião 

clínica que é um espaço de discussão da clínica e do dia-a-dia do trabalho. O problema é 

que a assembléia não é sempre um órgão muito produtivo e a reunião clínica, quando 

funciona, quando está produtiva, ela acaba dando conta de gerir. As decisões aqui, acredito 

sejam tomadas em conjunto, pela equipe, nas reuniões clínicas, mais a nível da clínica, do 

gerenciamento, não. A reunião clínica é aberta a todos os funcionários, mas hoje ela é mais 

participativa pela equipe de psicologia, a direção, o corpo clínico e a enfermagem. O que 

está previsto é que os órgãos comprometidos com o gerenciamento consigam fazer a 

discussão, o planejamento e tomar as decisões no NAPS. Quando funciona, a gente vê que 

funciona com uma qualidade muito superior, mas em muitos momentos, quando essas 

reuniões têm um funcionamento aquém do desejado, acaba abrindo um espaço para que ou 

fique desorganizado ou tenha que tomar decisões mais autoritárias, mais individuais do que 

coletivas. Eu sinto que talvez seja um problema que os outros NAPS que eu conheço 

também vivam. É meio crônico na medida que você implanta um regime muito 

democrático, você não consegue a mesma rigidez que se consegue num planejamento, 

numa gerência mais rígida. [Na verdade], existem diferentes áreas de decisões. A relação 

com a gerência é boa, tranqüila, aberta. [Por exemplo, quando quero resolver alguma coisa, 

falo] diretamente com a gerência, aqui não tem nenhum sistema de memorando, não tem 

trânsito, você pode seguir direto. A gente é uma equipe, criou uma família, quando não 

gosto de alguma coisa que esteja me incomodando, chego e falo para essa pessoa que toma 

conta mais dessa parte. Eu chego e falo o que está acontecendo no meu trabalho e vejo se 

ela pode estar me ajudando, se ela pode me ajudar a solucionar o problema. Normalmente 

[é para a gerência] que eu passo as coisas. A gerência chega de um jeitinho especial, fala: 

está acontecendo isso, tem que fazer desse jeito, tem que gastar menos isso, pôr mais 

aquilo. A gente vai tentando repor as falhas, mas ainda não passei por nenhum problema 

aqui no NAPS. [Se tiver um problema], eu recorro à direção ou a um profissional, exponho 

o fato e vejo a forma de solucionar. Na área clínica, a decisão é dividida entre a reunião 
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clínica, que acaba discutindo casos, planejamento de atividades, perfil do serviço, do 

modelo assistencial com os terapeutas presentes. Sou orientada, por todos [equipe clínica e 

responsáveis pela área administrativa e financeira] apesar de não haver uma orientação 

específica por área. As orientações recebidas são muito importantes. Quando tenho alguma 

dúvida converso com quem gerencia a casa, a Presidente [da Fundação] e também o 

Diretor Clínico. Eu acredito que [meu trabalho] é orientado pela própria reunião clínica. 

Com ela eu consigo ter um norte para fazer o que eu faço, saber o que eu vou usar. Essas 

coordenações ou essas orientações a gente busca na reunião clínica, onde levamos os casos 

para serem discutidos, quando temos necessidade. [Quando eu tenho uma sugestão], muitas 

vezes acaba sendo [conversado] no individual, com uma das pessoas da direção da casa, ou 

quando necessário o restante da equipe tomar conhecimento e participar, é levado em 

reunião clínica. De modo geral, meu trabalho é acompanhado pela gerência, mas não tem 

nenhuma cobrança direta, as pessoas têm notícias, nada muito específico. [Então], quando 

tem algum problema aqui no NAPS em relação aos pacientes, a reunião que acontece às 

terças-feiras, a reunião clínica, nessa reunião que acontece com profissionais da Casa os 

psicólogos, o psiquiatra, os auxiliares de enfermagem, a enfermeira, eles discutem a 

situação dos pacientes, da clínica e os problemas são resolvidos nessas reuniões clínicas. 

[Por exemplo], fiz a oferta de algumas oficinas, como a oficina de palito. Eu fiz essa oferta 

e a gente organizou, mas acho que a reunião clínica dá essa liberdade. Com relação ao 

aspecto clínico e levando em consideração alguma oferta de oficina, ou caso clínico de 

pacientes, eu acho que, eu tenho liberdade de sugerir. [A dificuldade] é resolvida na 

maioria das vezes, quando as pessoas encaminham o problema, a reunião clínica, mas não 

é infreqüente que esse problema seja resolvido através de diálogo, através de decisões com 

as pessoas que estão no momento.Quando ocorre uma eventualidade, acaba conversando 

ali e tomando decisões, ou seja, em alguns momentos são em conversas individuais que 

acabamos tomando uma decisão. São decisões que acabam acontecendo no corredor. 

Quando o problema é ligado diretamente à pessoa, acredito que [as pessoas responsáveis] 

chegam e falam o que está acontecendo, o que elas não estão gostando. Eu acho que 

quando o problema é entre os profissionais, eles resolvem entre si, cada um fala com a 

pessoa que está com problema; com algumas pessoas que tenho maior relacionamento eu 

converso, com outras não. Eu acredito que seja assim, porque nunca participei de uma 

reunião para resolver esse tipo de problema. [Quando existe algum problema no NAPS] é 

feita geralmente uma reunião e a partir dessa reunião, os fatos são apurados e tentamos 

resolver da melhor maneira possível, a gente leva para reunião clínica e aí se for o caso de 
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gerenciamento, é levado para a instância de gerenciamento, ou seja, a pessoa que faz esse 

gerenciamento. [Quando tenho alguma proposta] geralmente procuro a diretora financeira,  

pelo fato dela estar mais à frente de tudo em termos da relação com [algumas áreas de 

trabalho na casa]. É uma pessoa que sempre está querendo saber o que está acontecendo. A 

partir daí, ela vê, nós vemos, a melhor maneira de estar resolvendo [a questão]. Muitas 

vezes [sou ouvido], algumas não, pelo fato do NAPS ainda não ter pernas para poder 

atender no momento. Às vezes, [o problema], não é resolvido, mas o que eu tenho feito nos 

últimos tempos é sentar e passar para os meus superiores. Hoje eu tenho um problema de 

comportamento na equipe, de adoecimento não sei, que está interferindo na questão 

técnica. Ele não foi resolvido, eu esgotei todos os meus recursos, está hoje no campo 

administrativo. As coisas não se resolvem porque entra a questão financeira, a pena, a 

proteção. No dia-a-dia, a gerência acaba sendo um pouco caótica, acaba sendo uma 

resposta das pessoas que estão no momento que as coisas acontecem e vão criando de 

acordo com os problemas. Mas existe um descompasso,... nem sempre as pessoas que 

participam da reunião clínica são as que encaminham o setor administrativo. Por outro 

lado, nem sempre o que é decidido na reunião clínica acaba sendo agilizado [pela área 

administrativa]. Seria importante que se criassem canais específicos para administração e 

para o setor de trabalho de base, canais coletivos de decisão, como na clínica existe. [É 

importante organizar o gerenciamento da parte administrativa], principalmente ter um 

canal coletivo, que possa estar unificando as decisões com a participação de todos. 

Gerência [de um NAPS], eu entendo que esteja mais ligado a uma supervisão, é um 

trabalho muito importante também para nossa casa, nenhum serviço se desenvolve sem ela. 

Saber o que está acontecendo no serviço e poder estar levando os problemas para a reunião 

e resolvendo as questões que possam estar atrapalhando no momento e mesmo estar 

chamando os funcionários para amenizar um pouco o sofrimento do outro e de nós 

mesmos. Eu acho que é muito difícil, porque é muita papeleira que tem que mexer e deve 

ser muito complicado, tem que estudar muito, tem que ter muita cabeça boa, porque não é 

fácil. O trabalho da gerência é um todo, é uma constante luta para organizar o serviço que 

está em constante mudança, é muito sem apoio do governo. Para gerenciar um serviço 

substitutivo, tem que ter a paixão pelo serviço, muita dedicação e liderança. Sentar e ouvir 

a equipe, toda a equipe, não adianta sentar só com a equipe clínica, o apoio já é apoio, já 

tem esse nome porque é ele quem sustenta na verdade a equipe. Exercer o papel de líder 

fazendo esse meio campo, de sentar, de passar os problemas, de ser muito organizado, 

porque a coisa de dinheiro é muito complicada. Conseguir motivar a equipe e se motivar, 
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porque é um trabalho que eu não tenho mais ilusão de ganhar dinheiro com ele. Para 

gerenciar precisa ser uma pessoa com muitas idéias e características [não é possível] o 

administrativo pensar de um jeito, o técnico de outro, é preciso uniformizar, ver o serviço 

como um todo. É preciso uma formação em relações humanas, interpessoais, um 

conhecimento melhor da pessoa, de relações, relacionamentos, que possa unificar. É 

preciso ter experiência para coordenar os vários setores de trabalho nesse serviço, pois, 

sem coordenação não se trabalha. 

 
 
DSC-b – Eu tenho pouco contato com essa área da (gerência), não saberia dizer o que é 

gerência e nem mesmo sobre os processos decisórios, ou saberia dizer muito pouca coisa 

sobre gerência, apesar de conhecer o gerenciamento da casa. Eu não sei quem decide no 

NAPS, se, por exemplo, (tivesse um problema), seria resolvido pela reunião da direção ou 

coisa desse tipo, então não tenho como opinar. Não participo de nenhuma reunião que 

decide, somente da reunião.  Não tenho orientação, nem acompanhamento da gerência. A 

orientação que existe é que toda mudança de rotina eu passo pela reunião clínica, [onde] é 

discutida e elaborada a adaptação. 

 
 
IC 2 – Avaliação da gerência apresenta aspectos positivos, no que se refere ao trato com os 

pacientes e na constituição da equipe de trabalho e aspectos negativos principalmente com 

relação à extrema flexibilização das regras. 

 

DSC-a – Com relação ao trabalho de gerência do NAPS, está bem, não precisa ser 

modificado nada, não tenho nenhuma reclamação. A instituição é boa, trata os pacientes 

com carinho, com muita decência e agora está com uma equipe muito desenvolvida. A 

convivência com a gerência é boa, eles são muito bons. A gerência aqui no NAPS é uma 

equipe. 

 

DSC-b – A gerência não é muito boa, deixa a desejar. Se existem leis, elas devem ser 

cumpridas, tinha que ser uma coisa mais rigorosa, mais acompanhada, tinha que ser 

conversado para que as coisas caminhassem de um modo mais certo. A administração da 

Casa é bastante desorganizada, tenho algumas ressalvas, gostaria até de dar uma mãozinha. 

Eu não sei se diferente, mas eu trabalharia com um pouquinho mais de disposição, se a 

gerência do NAPS fosse mais organizada. Quando você fica muito frouxa, você perde 
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muito. Eu sei que tudo é importante, até essa coisa frouxa, não tiro a importância disso, só 

acho que precisava um pouco mais de rigidez. Quando tem regra, você tem de quem 

cobrar, senão eu sinto que fica muito frouxo. A gente queria muito um chefe, um líder, um 

líder que trabalha junto e também lhe dá um norte, queria uma bússola mesmo. Com 

relação ao gerenciamento, por ser uma equipe que se conhece, que está junta há muito 

tempo, esse papel fica solto, às vezes, até a gente mesmo passa por cima da gerência. 

Muitas vezes a gente gostaria que fosse diferente, mas dentro das possibilidades é o que é 

realizado. A comunicação e a parte administrativa de recursos humanos é falha, é muito 

doméstica (não segue uma CLT). A comunicação deveria ser mais direta, com falas mais 

claras. Acho que não é o lado da pessoa que é falho, mas o financeiro, porque existe uma 

preocupação com a instituição como um todo. São muitos gastos, muitos anos, acho que a 

pessoa está tentando organizar. [Ainda, tem] a característica própria da profissão, da 

coordenação, tem muita ansiedade e não tem tranqüilidade para conversar. É uma pessoa 

muito boa, mas ao mesmo tempo muito ansiosa e muito explosiva, então fica complicado 

conservar. Quem está na coordenação tinha que ter esse cuidado, porque a instituição tem 

uma tendência, como toda instituição a adoecer e a gente tem que ter cuidado para isso não 

acontecer, a gente adoecer. 

 
 
6o DSC – DISCURSO SUJEITO COLETIVO 
Tema: O PROJETO E O TRABALHO DESENVOLVIDO PELO NAPS 

 

IC – É um serviço muito bom, especial, é um trabalho de valorização da vida, um 

movimento de humanização, mas tem muita coisa para ser melhorada. A experiência nos 

mostrou que este trabalho proporciona ao usuário do serviço, portador de quadro de 

esquizofrenia, uma possibilidade de construção e qualidade de vida e a [conquista da] 

própria liberdade através do tratamento. 

 

DSC-a – Acredito no projeto do NAPS. A experiência nos mostrou que este trabalho 

proporciona ao usuário do serviço, portador de quadro de esquizofrenia, uma possibilidade 

de construção e qualidade de vida e a [conquista da] própria liberdade através do 

tratamento. Por menos regras que a casa tenha, por todas as trombadas que a gente dá, eu 

vi nesse tempo muitas mudanças importantes, já observei e vi muitos resultados, já vi 

coisas que eu acreditava que não teria retorno e que acabou acontecendo aqui, sabendo 
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ouvir o paciente, sabendo lidar com a doença. É um serviço muito bom, especial, é um 

trabalho de valorização da vida, um movimento de humanização. Mas tem muita coisa para 

ser melhorada. Não tem jeito de trabalhar sem estar muito envolvido com o projeto, com a 

idéia de estar reabilitando, de estar rediscutindo a vida do usuário, apesar de algumas 

partes eu me sentir fora, não participante do projeto, mas na maioria dos casos, eu 

participo. Não conheço totalmente o projeto do NAPS, acredito que uns 50%, mas sei que 

o objetivo do NAPS é ajudar as pessoas que estão precisando, vamos chamar de salvador 

da vida humana, é não deixar os doentes mentais sem apoio, andando pela rua, sem 

tratamento ou internados sem precisar. O trabalho no NAPS é uma coisa aberta e livre. 

Bater e fechar o paciente não resolve o problema do usuário. Aqui o paciente tem total 

livre arbítrio, ele é livre, não fica preso aqui, ele tem atividades, tem acompanhamento 

psiquiátrico, psicológico, tem oficinas para estar participando, mas volta para o convívio 

da família. É importante que o paciente esteja junto da família, porque ele está num 

momento difícil, ele precisa do apoio da família para que ele possa se restabelecer mais 

rápido e sair mais cedo da crise. Existem normas, regras que têm que ser cumpridas e, caso 

isso não ocorra, o paciente pode ser desligado do NAPS. O paciente não precisa sempre 

ficar internado, ele melhora rápido. É um trabalho muito bonito, é uma família, a proposta 

é muito boa. É muito bom lidar com o doente mental. Eu não conheço trabalho em hospital 

psiquiátrico, mas deve ter diferença, porque eu acho que o hospital interna, não dá chance 

para a pessoa desenvolver a mente. Um problema de todos os NAPS é assumir ser um 

serviço substitutivo e não um hospital. Aqui no NAPS, o tamanho da equipe não é bom, 

temos um grande número de pacientes e também não existe o setor de terapia ocupacional 

(não tem profissional), o que é uma falha. 
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