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univerSidade para o Bem púBlico: 
modoS de Fazer

 Resultado de uma intensa trajetória de trabalho na universidade 
pública, a obra que aqui se apresenta constitui um legado valioso para 
esta e para as próximas gerações, não somente na saúde, mas também 
nas diferentes áreas de conhecimento que tomam o ser humano como 
seu campo de pesquisa e intervenção.

 Esse legado diz respeito aos conceitos teóricos e às ferramentas 
metodológicas que, tendo como ponto de partida a abordagem ena-
tiva da cognição, pisam o solo da pesquisa-intervenção participativa, 
que devém pesquisa-apoio, em traçados cartográficos da experiência. 
Nesses traçados, impõe-se a ideia de coemergência entre sujeito e ob-
jeto, e a relação que os engendra é afirmada como meio pelo qual 
conhecimento e cuidado são produzidos e indissociáveis. Alteridade 
e autonomia comparecem como conceitos-chave dessa travessia, ao 
mesmo tempo que território, entrevista, narratividade dialógica e aná-
lise participativa dão forma às ferramentas metodológicas que vão se 
forjando de um ponto a outro da experiência e se reafirmam ao alcan-
çar o plano da pesquisa-apoio, desdobrado em apoio matricial e ins-
titucional. o campo problemático avança do tema da memória, em 
estudo comparativo das metodologias em primeira e terceira pessoa, 
para as questões de saúde mental, em especial a estratégia da Gestão 
Autônoma da Medicação, que se espraia, em experiências diversas de 
pesquisa e intervenção, por serviços e espaços de formação no estado 
do Rio de Janeiro e alhures.

 Mas outro legado se desdobra desse, e é para ele que se volta 
nossa atenção. Diz respeito ao modo contra-hegemônico de produção 
de conhecimento que se anuncia já no título deste livro: modo arti-
culado ao cuidado, entre a clínica e a política. é caminho de pesquisa 
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que se faz ao caminhar, sempre no coletivo, em roda, na diversidade 
de vozes que compõem seu território. As metas não estão dadas de 
antemão. Elas se constroem no espaço de partilha que inclui pesqui-
sadores, estudantes, profissionais de saúde, usuários e familiares – nas 
situações concretas que os colocam em relação. é o sentido por ex-
celência da participação, atribuída como qualidade à pesquisa-inter-
venção em causa aqui e que, no próprio gesto de pesquisar, configura 
ao mesmo tempo o cuidado. Diretriz da pesquisa, a perspectiva par-
ticipativa não difere daquela professada pelo Sistema único de Saúde 
(SUS) em seu ideário, na fundação de um Estado democrático de 
direitos, requerendo o alargamento dos espaços de participação nas 
decisões que dizem respeito à gestão e à atenção em saúde, para além 
da produção de conhecimento nesse campo.

 o que temos em mãos, então, é a expressão de um modo de 
fazer: habitar o território que se pesquisa, “com-viver” nele; dissolver 
o ponto de vista próprio, sem deixar de ver; experimentar um plano 
comum heterogêneo, uma comunalidade. Esse modo se reafirma a cada 
acontecimento nas encruzilhadas da pesquisa, a indicar os caminhos 
dos quais não se pode retroceder, na radicalidade da participação dos 
sujeitos e dos coletivos. o grupo Enativos: conhecimento e cuidado não 
escolhe andar nesta ou naquela direção. Ele assume a postura carto-
gráfica, que é também ético-política, de acompanhar os processos em 
relação com seus atores, lado a lado com eles. Essa postura é que o leva, 
ao longo de 16 anos, do estudo das memórias à Gestão Autônoma da 
Medicação, e desta à experiência de apoio matricial e apoio institucio-
nal, sobre a base do Sistema único de Saúde na pluralidade de suas 
vozes. Suas pesquisas incidem sobre a política pública, apostando na 
coletividade por uma gestão comum.

 Finalmente, o livro dá a ver o que podem os coletivos numa 
universidade que se define como pública, na medida em que visa o 
bem público. Tomemos um vetor do coletivo Enativos: o pesquisa-
dor, docente dessa universidade, que chama para a roda colegas, estu-
dantes, trabalhadores, usuários, familiares… Inclui-se na roda e roda 
com ela, colocando em movimento, em ato, aquilo que Boaventura de 
Sousa Santos (2004) chamou de reforma democrática e emancipatória 
para uma universidade do século xxI. Na contramão das urgências 
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do cotidiano, das demandas de curto-prazo, das métricas de produ-
tividade, produz conhecimento junto com as comunidades, ligando 
o presente ao futuro por meio do que a roda engendra: uma formação 
voltada para o encontro com o outro, para o cuidado da população, e 
um espaço polifônico de abertura para o pensamento crítico.

 Dezesseis anos contam apenas uma parte da trajetória de um 
docente pesquisador de uma universidade pública brasileira – esta mes-
ma que os governantes de agora esforçam-se por destruir. Da pesquisa 
teórica à pesquisa de campo, vemos engajar-se uma multidão: multi-
plicidade de pessoas, serviços, gestões. Vemos efetuarem-se os efeitos 
do tempo de uma formação: estudantes de graduação que se tornam 
trabalhadores e/ou pós-graduandos e, depois, docentes; trabalhadores 
que buscam uma formação pós-graduada; usuários que almejam uma 
graduação. Acompanhamos a capilarização da pesquisa nos territórios 
da saúde e as imbricações entre pesquisa, extensão, ensino que vão se 
produzindo, desde a universidade para seu exterior, e vice-versa. Ante-
vemos as transformações subjetivas, institucionais, políticas que perpas-
sam as relações entre uns e outros, entre universidade e comunidade. 
Somos testemunhas da produção de um comum entre ímpares, possibi-
litando partilha e pertencimento.

Este livro presta homenagem ao caráter público do conhecimen-
to em prol de políticas de Saúde, de Educação e de Ciência. E devolve 
à sociedade – de forma digna, magistral – o investimento de recursos 
nas universidades públicas brasileiras. que sua leitura suscite abertura 
de caminhos para a democratização e participação ativa da sociedade 
nas interpelações do presente e na formulação de respostas possíveis às 
demandas de nosso tempo.

Analice Palombini / UFRGS
5 outubro 2020

Referência:
SANToS, B.S. A Universidade no Séc. XXI: Para uma Reforma Democrática e 

Emancipatória da Universidade. 3. ed. São Paulo: Cortez Editora, 2004.
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aBordagem enativa: 
conhecimento e cuidado

Eduardo Passos 
Christian Sade 
Iacã Macerata

Este livro-coletânea apresenta uma amostra dos últimos dezesseis 
anos da produção do grupo de pesquisa Enativos: conhecimento e cuida-
do, vinculado ao Instituto de Psicologia e ao Programa de Pós-gradua-
ção em Estudos da Subjetividade da Universidade Federal Fluminense 
(UFF). As pesquisas começaram no laboratório de estudos do com-
portamento humano e animal (Lecha) da UFF em uma parceria dos 
professores Eduardo Passos e André do Eirado para compor esse grupo 
de pesquisa na área da Psicologia Cognitiva. os anos de 2004 a 2009 
foram dedicados a desenvolver estratégias de investigação da experiên-
cia numa abordagem enativa em contraponto às abordagens represen-
tacionais (EIRADo et al, 2010), por meio do projeto de pesquisa “o 
Paradigma Reconstrutivista da Memória: um Estudo Comparativo das 
Metodologias em Primeira e Terceira Pessoa no Domínio da Psicologia 
da Cognição”. o grupo tomou a memória como fenômeno cognitivo a 
ser estudado, mais especificamente, o fenômeno das “falsas lembranças” 
(LoFTUS; KETCHAM, 1994; STEIN, 2010). A partir de 2009, vol-
tamo-nos para a área da saúde, principalmente com pesquisas relaciona-
das ao uso da estratégia de Gestão Autônoma da Medicação (GAM) no 
campo da saúde mental (PASSoS; SADE; MACERATA, 2019); foram 
vários projetos nesse campo nos últimos 11 anos. Nossos projetos sem-
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pre foram conduzidos de forma coletiva, reunindo em roda professores, 
alunos de graduação e de pós-graduação, frequentemente da UFF e do 
campo da Psicologia, não raramente contando com a participação de 
pessoas de fora do meio acadêmico, como profissionais da saúde e usuá-
rios dos serviços de saúde. queremos introduzir essa coletânea apresen-
tando um pouco da história do grupo Enativos, principalmente para 
mostrar, por meio de nossas pesquisas no campo da cognição, como 
chegamos à construção de uma proposta de pesquisa-intervenção parti-
cipativa, que serviu de base metodológica para os estudos no campo da 
saúde, base comum das pesquisas aqui apresentadas. A pesquisa-inter-
venção participativa é uma aposta metodológica que articula produção 
de conhecimento e cuidado, o que chamamos abordagem enativa. 

o grupo de pesquisa Enativos segue o phylum de um modo de 
pensar e fazer Psicologia, comum em algumas universidades brasileiras 
e particularmente na UFF. Uma de suas marcas é a problematização do 
naturalismo da Psicologia, que toma certa tradição das ciências naturais 
como modelo teórico-metodológico, como ideal de inteligibilidade, 
naturalizando seus pressupostos e conceitos (PASSoS, 1994) como se 
tal concepção fosse o paradigma científico a que só se pode aderir inte-
grando um campo coeso, continental, unificado, supondo que a Psico-
logia fosse uma ciência normal (KUHN, 2003). Diferentemente, esse 
fio nos liga à atitude crítica da Psicologia nessa dupla acepção: como 
atividade de crítica a seus pressupostos e como situação de crise que 
submete esse campo a um permanente equilíbrio instável. Trata-se de 
afirmar a correspondência entre a incompletude e o inacabamento da 
Psicologia como campo de saber e a incompletude e o inacabamento de 
seu objeto, que lhe confere aquilo que Garcia Roza (1977) chamou de 
“um espaço de dispersão do saber”. Mais arquipélago do que continen-
te, a Psicologia faz do dissenso uma forma de sintonia com seu objeto. 
Assume-se a ruptura com a ideia de identidade/unidade do campo, de 
forma que muitos estudos, pelo menos para certa tradição da Psicologia 
da UFF, se caracterizam por uma perspectiva transdisciplinar (PASSoS; 
BARRoS, 2000), na qual a produção de conhecimento se realiza por 
comunicações transversais entre diferentes disciplinas. o caráter arqui-
pelágico da Psicologia, que faz dela mais um plano aberto de problema-
tização do que um campo unificado por uma revolução científica, nos 
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força à bricolagem na experiência de estar no limite mesmo do seu saber 
para ali pensar diferentemente, deixando-se afetar nas fronteiras disci-
plinares pela filosofia, pela arte, pela política, pelas demais disciplinas 
científicas. o saber da Psicologia se anima por uma atitude trans. Nesse 
plano de comunicações transversais em que a Psicologia se compõe, o 
desafio é a ruptura com a dicotomia sujeito-objeto na composição (cria-
dora de si e de mundo) entre diferentes campos de saber, na sustentação 
de uma agonística entre os domínios do conhecimento e entre o sujeito 
e seu campo, na conexão paradoxal com seu fora. A atitude crítica e 
propositiva marcou as pesquisas do grupo Enativos, tanto no campo da 
Psicologia Cognitiva quanto no da saúde, bem como contribuiu para o 
trânsito entre eles. 

o debate epistemológico, relativo ao que é produzir conhecimen-
to no campo da Psicologia, marcou a formação de alguns dos pesqui-
sadores do grupo Enativos, que centraram suas pesquisas no tema da 
cognição. A formação do Enativos foi um desdobramento do trabalho 
produzido pelo grupo de pesquisa “Cognição e Subjetividade”, que reu-
nia pesquisadores da UFF e da UFRJ. As investigações do grupo Cog-
nição e Subjetividade se fizeram na articulação entre psicologia, ciência 
cognitiva, filosofia, estética e política, objetivando ampliar o conceito 
de cognição: ao invés da preocupação com a busca do fundo invariante 
do funcionamento cognitivo, interessava o processo de conhecimento 
em sua dimensão temporal e inventiva, não só produzindo os objetos 
do conhecimento, mas também o próprio agente cognoscente. os es-
tudos da cognição se encontravam aqui com a temática da produção de 
subjetividade (DELEUZE; GUATTARI, 2010). Uma amostra da pro-
dução do grupo Cognição e Subjetividade pode ser encontrada na cole-
tânea Políticas da Cognição (KASTRUP; TEDESCo; PASSoS, 2008).

A biologia do conhecimento (MATURANA; VARELA, 1995) e a 
teoria da enação (VARELA, 1989) foram referências fundamentais para 
conceber o conhecimento como processo criador, articulando os estu-
dos da cognição e os da produção de subjetividade. A abordagem enati-
va é caracterizada por colocar em cena a gênese da realidade cognitiva, a 
base concreta ou incorporação da experiência da cognição com base na 
qual coemergem sujeito e mundo (VARELA, 1989, 2003; VARELA; 
THoMPSoN; RoSCH, 2003). Ela se diferencia da abordagem re-
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presentacional, que parte de uma relação sujeito-objeto já constituída, 
pressupondo a existência independente daquele que conhece e daquilo 
que é conhecido. o neologismo enação (do inglês enaction), que pode 
ser traduzido por atuação, nos ajuda a pensar a cognição como uma 
atividade criadora de si e de mundo – dupla dimensão da realidade de 
faces inseparáveis, coemergentes, a realidade de si e do mundo resulta 
do ato cognitivo em sua força performática de atuação e atualização. 
Conhecer é atualizar uma realidade, é pô-la em ato, é atuar. Enação é 
o conceito para essa dinâmica performativa, pragmática da cognição. 

Com a abordagem enativa, afirmamos que há um caráter ético
-estético-político no conhecimento, que o conceito de política da cog-
nição ajuda a evidenciar. Conhecer envolve uma tomada de posição em 
relação ao mundo e a si mesmo, uma atitude, um ethos. Cognição re-
presentacional e cognição enativa não são apenas dois modelos teóricos, 
são dois modos de estar no mundo, de habitar um território existencial 
e de se colocar concretamente na relação com o outro. Para a aborda-
gem enativa, a relação cognitiva tem base ontológica. No ato cognitivo, 
sujeito e objeto coemergem e não antecedem à relação que os liga, pois 
os polos da cognição se distinguem, mas não se separam, entrelaçados 
no funcionamento de causalidade circular que foi descrito por Wie-
ner (RoSENBLUETH; WIENER; BIGELoW, 1943) como retroali-
mentação. o sistema cognitivo é fechado informacionalmente, embo-
ra aberto a trocas energéticas com o meio, já que o input retorna por 
feedback como output, gerando o “círculo criativo” (VARELA, 1989a) 
que faz da cognição uma poiesis de si e do mundo, uma autopoiese, 
como designaram Maturana e Varela (1995) ao afirmar no ser vivo – e 
consequentemente na biologia – o primado ontológico da criação: ser 
= fazer = conhecer. Tal como as imagens paradoxais do gravurista ho-
landês Escher, vemos que todo ato de conhecer produz um mundo no 
qual aquele que conhece se constitui. Nesse círculo criativo, é abolida 
toda existência previamente garantida dos termos da relação cognitiva. 
o primado conferido à relação – e não aos termos que derivam dela 
– nos leva a reconhecer e valorizar nossa codependência, a dimensão 
do encontro, rompendo com dicotomias clássicas, como teoria e práti-
ca, pesquisar e intervir. Fora do modelo da representação, transformar 
a realidade e conhecê-la são processos coetâneos. o entendimento de 
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que o conhecimento é um problema ético-estético-político nos acom-
panhou ao longo de nossa trajetória. Conhecer é produzir um mundo, 
mais do que representá-lo. Conhecer nos implica com esse mundo de 
modo criativo. E se criamos o mundo que conhecemos, consequen-
temente estamos implicados de modo clínico e político. Daí o nome 
do nosso grupo Enativos: conhecimento e cuidado. Vejamos, primeiro, 
o caso da pesquisa sobre as falsas lembranças, em seguida, as pesquisas 
voltadas para a Gestão Autônoma da Medicação.

os estudos da psicologia sobre as falsas lembranças colocaram 
para nós um problema relativo à alteridade da experiência daquele que 
se lembra (EIRADo et al., 2006, 2010). Nas falsas lembranças, alguém 
se lembra de algo que não aconteceu de fato (LoFTUS; KETCHAM, 
1994; STEIN, 2010) – um sujeito tem uma lembrança que, objetiva-
mente, não corresponde ao que foi convencionado no coletivo social 
como tendo acontecido (EIRADo et al., 2006). Contudo, o relato da 
lembrança é verdadeiro na medida em que quem narra diz a verdade 
acerca de sua experiência mnêmica; não se trata de perjúrio (LoFTUS; 
HoFFMAN, 1989). Numa situação de pesquisa experimental sobre a 
memória, por exemplo, o reconhecimento da legitimidade da experiên-
cia do participante, para quem a lembrança é verdadeira, não anula a 
legitimidade da experiência do pesquisador, para quem, de acordo com 
as condições de montagem do experimento, ela é falsa, de tal modo que 
nos vemos lançados numa experiência paradoxal de indecidibilidade 
entre o definitivamente verdadeiro e o falso. Esse caráter paradoxal, em 
que o si e o outro, o mesmo e a diferença se distinguem mas não se 
separam, é indicador de alteridade da experiência, tornando problemá-
tica sua identidade/unidade (EIRADo; PASSoS, 2004; SADE; RE-
NAULT; SoARES, no prelo; RENAULT, 2020).

o fenômeno das falsas lembranças atraiu o interesse do grupo 
Enativos por ser um analisador do modo de produção de conhecimento 
no campo da Psicologia Cognitiva. Este, como atividade de pesquisa e 
produção de conhecimento, parece não incluir a questão da alterida-
de, “pois, supostamente, quando conhecemos (‘cientificamente’) não 
conhecemos um outrem, mas sim um objeto” (EIRADo et al., 2006, 
p. 75). o tema das falsas lembranças põe em questão o caráter estrita-
mente representacional da cognição. Por exemplo, quando alguém se 
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lembra de um abuso sexual, situação analisada por Loftus e Ketcham 
(1994), esse alguém sente e age como um abusado, de modo que o ou-
tro surge para ele como um abusador; há coemergência de si e mundo. 
Ao lembrar, a história pessoal do sujeito se transforma, transformando 
também o que ele percebe como sendo o mundo e ele mesmo. Interes-
samo-nos em investigar e aprofundar esse caráter enativo ou atuante 
da experiência mnêmica, pouco enfatizado pela Psicologia Cognitiva 
em prol do estudo da acurácia e do controle da atividade da memória. 
Na investigação que realizamos, entendemos que esse fenômeno das 
falsas lembranças nos forçava a incluir, como dado da pesquisa e como 
perspectiva de análise desses dados, a alteridade da experiência daquele 
que se lembra. o problema ético-político, relacionado à inclusão da 
alteridade da experiência, se desdobrava num problema metodológico, 
relativo ao modo de fazer pesquisa e produzir conhecimento no campo 
da Psicologia Cognitiva.

Imbuídos desse desafio, investimos na construção de uma abor-
dagem metodológica de pesquisa-intervenção participativa, inflexão 
esta crescente no campo mais geral das ciências humanas, porém ainda 
rara no campo de estudos da cognição (SADE; RENAULT; SoARES, 
no prelo; PASSoS et al, 2018). os temas da participação e da inter-
venção nas pesquisas vêm ganhando destaque na medida em que as 
práticas de produção de conhecimento buscam não se fixar em ideais de 
objetividade e neutralidade, acentuando sua inserção social bem como 
sua dimensão política. A pesquisa é intervenção na medida em que co-
nhecer e fazer são inseparáveis (PASSoS; BARRoS, 2009). E ela é par-
ticipativa na medida em que não despreza as posições do pesquisador 
e do participante de uma investigação, incluindo os diferentes sujeitos 
envolvidos no processo de produção de conhecimento nas diversas eta-
pas da pesquisa: colheita de dados, organização e análise. As pesquisas 
participativas visam romper tanto com o pressuposto de neutralidade 
do pesquisador quanto com a condição de mero informante dos parti-
cipantes (PASSoS; BARRoS, 2000; RoCHA; AGUIAR, 2003). Essas 
nos pareceram indicações relevantes para a pesquisa acerca das falsas 
lembranças. Entendíamos que era importante reconhecer e valorizar as 
experiências tanto do pesquisador quanto do participante no processo 
da investigação.A pesquisa, ao se voltar para a experiência, não pode 
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negligenciar a experiência do pesquisar. Nessa medida, a análise do pro-
cesso da investigação se torna parte integrante da pesquisa. Voltada para 
si reflexivamente, a pesquisa se beneficia do dispositivo da supervisão 
frequentemente usado nos serviços de saúde mental. Deslocada para o 
trabalho da pesquisa, a supervisão é o dispositivo que põe os pesquisa-
dores em roda para discutirem e avaliarem as implicações no processo 
de colheita, organização e análise dos dados. 

A abordagem enativa de Varela (1989, 2003) foi uma referên-
cia fundamental que nos guiou na construção de uma metodologia 
de pesquisa-intervenção participativa. A partir da abordagem enati-
va, a dimensão relacional ou interativa da pesquisa ganha primazia e 
aponta para um entrelaçamento entre pesquisa-intervenção e pesquisa 
participativa. Dar um sentido forte à interação depende do quanto as 
experiências do pesquisador e do participante são portadoras de alteri-
dade, que desloca e transforma os pontos de vista de ambos. Importa 
evitar o risco de, por um lado, uma atitude verticalizante – que separa 
e hierarquiza as diferentes posições na produção do conhecimento; por 
outro, uma atitude horizontalizante, que fomenta identificações, anula 
as diferenças e homogeneíza o processo de produção de conhecimento. 
Nem favorecimento ao objetivismo e à pretensão de neutralidade, nem 
favorecimento ao subjetivismo e à parcialidade. Como sair do ideal de 
inteligibilidade centrado no conhecimento desencarnado, ao conside-
rarmos e partilharmos as experiências do pesquisador e do participante, 
sem deixar de acolher a alteridade que impede de nos fecharmos em 
certos pontos de vista?

o trabalho do Varela, ao pôr ênfase na dimensão corporificada 
e de genêse da cognição, chama a nossa atenção para o tema da expe-
riência (VARELA, 1996; VARELA; THoMPSoN; RoSCH, 2003). 
o acesso e a inclusão da experiência foram objetivos importantes nos 
projetos de pesquisa do nosso grupo para caracterizar o que chamamos 
de abordagem enativa, como poderá ser visto em vários capítulos desta 
coletânea. Contudo, precisamos aprofundar o conceito de experiência, 
pois, para que a experiência pudesse ser tomada como base genética do 
conhecimento, ela não poderia ser confundida com propriedade indivi-
dual: é como alteridade, como entre-dois, entre-muitos que a experiên-
cia se apresenta como fonte de inventividade da cognição. 
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Esta compreensão nos levou a distinguir duas dimensões da expe-
riência: experiência vivida e experiência prerrefletida (EIRADo et al., 
2010; SADE; RENAULT; SoARES, no prelo; PASSoS et al., 2018). 
A experiência vivida refere-se a motivações, sentimentos, lembranças, 
histórias de vida e reflexões acerca das vivências de um sujeito. Coti-
dianamente, lidamos com o mundo tal como se o representássemos: 
tal dimensão é parte da experiência vivida. quando, por exemplo, em 
determinada circunstância tomamos uma decisão com base em nossa 
experiência, geralmente é à experiência vivida que nos referimos: tudo 
aquilo que aprendemos e acumulamos como parte de nossa história 
pessoal. Mas a experiência não se reduz ao que dela temos como vivên-
cia refletida. A experiência prerrefletida é a dimensão da experiência 
aquém da distinção entre sujeito e objeto, ela diz respeito ao processo 
de coermergência de si e do mundo. Essa dimensão da experiência 
não é vivida como as representações cotidianas ou como propriedade 
pessoal, não compõe, portanto, nossa história individual. o reconhe-
cimento da coemergência não é uma vivência corriqueira; apenas em 
raros momentos nos damos conta, efetivamente, da dependência on-
tológica entre nossa identidade e o mundo tal como o percebemos. 
No entanto, essa dimensão processual não se separa da experiência 
vivida, formando sua base genética, fonte de variação. Essa é a dimen-
são de alteridade da experiência que a impede de se fechar totalmente 
numa forma de si e de mundo. A experiência não é completamen-
te predeterminada, ela pode assumir configurações novas, de acordo 
com as relações que se estabelecem no presente.

Para nos voltarmos à experiência, incluir sua dimensão de alteri-
dade e não a tomarmos apenas em seu aspecto de objeto dado, precisa-
mos conceber um modo de produção de conhecimento que aprofunde 
a dimensão relacional. Por isso, lançamos mão da entrevista cartográfica 
para investigar a experiência mnêmica (PASSoS et al., 2018). o desafio 
metodológico foi construir um dispositivo que nos permitisse instaurar 
novas modalidades de encontro com os participantes da pesquisa. A 
entrevista cartográfica teve como inspiração a entrevista de explicitação, 
técnica elaborada por Pierre Vermersch (1994). Denominamos entre-
vista cartográfica o acompanhamento de processos e movimentos da ex-
periência, descrição das linhas de composição de um território existen-
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cial, linhas intensivas e qualitativas de composição de uma experiência 
existencial, o que requer de nós procedimentos de entrevista processuais 
(RENAULT; PASSoS; EIRADo, 2016; TEDESCo; SADE; CALI-
MAN, 2013). Inspiramo-nos no conceito de cartografia formulado por 
Deleuze e Guattari (1995), a partir do qual desenvolvemos pistas me-
todológicas para a realização de pesquisas voltadas para processos de 
produção de subjetividade (PASSoS; KASTRUP; ESCóSSIA, 2009; 
PASSoS; KASTRUP; TEDESCo, 2014). A construção das pistas 
do método da cartografia foi mais um empreendimento coletivo que 
reuniu pesquisadores de diferentes instituições, interessados no debate 
acerca do modo de fazer pesquisa no campo da Psicologia. Essas pistas 
forneceram orientações para várias pesquisas relatadas nesta coletânea. 

A entrevista cartográfica não se constituía para nós como um 
meio de coleta de informações imediatamente disponíveis. Trata-se de 
uma entrevista não diretiva, que sustenta uma atitude de abertura e de 
experimentação. Ao invés de perguntas predefinidas, essa entrevista lan-
ça mão de técnicas de relance, sensíveis ao que acontece durante o diá-
logo com o entrevistado e que buscam evocar sua experiência concreta 
com questionamentos amplos. Com a entrevista cartográfica, guiamos 
de modo não diretivo o entrevistado à sua própria experiência, dispon-
do de tempo para a emergência de uma lembrança que não está dada de 
antemão. Encarnávamos outro modo de se relacionar com a experiên-
cia, diferente da posição judicativa do modelo experimental, tradicio-
nalmente utilizado pela Psicologia Cognitiva: conhecer, na perspectiva 
experimental, é julgar a experiência, o que só se faz por meio de uma 
distância com relação à experiência dos sujeitos investigados (EIRA-
Do et al., 2006; PASSoS et al., 2018). é de uma posição “acima” da 
realidade, em um sobrevoo, que se julga a experiência como certa ou 
errada, como verdadeira ou falsa. A própria experiência mnêmica não 
é considerada senão em sua dimensão de representação do passado e, 
dessa maneira, tem seu caráter de alteridade desconsiderado. Diferente-
mente, o modo de fazer da entrevista cartográfica articula entrevistador 
e entrevistado que se inclinam em direção à experiência para escutar o 
que nela comparece não como índice de um objeto a ser representado, 
mas como alteridade que nos interpela e nos tira da centralidade na pro-
dução de conhecimento, alargando os pontos de vista iniciais de forma 
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imprevista – sair de uma atitude de sobrevoo (típica da relação sujei-
to-objeto) para lateralizar numa relação sujeito-sujeito. Aprofundando 
o compartilhamento de sentido, o entre-dois, a entrevista dava lugar a 
uma experiência criadora, entrevistador e entrevistado se constituíam 
diferentemente e mutuamente ao longo dela (PASSoS et al., 2018). 

Durante esse percurso, fomos nos dando conta de que com a 
entrevista cartográfica construíamos uma metodologia de pesquisa-in-
tervenção participativa, que articulava produção de conhecimento e 
cuidado (SADE; RENAULT; SoARES, no prelo). A pesquisa produz 
subjetividade, reposicionamentos subjetivos de todos os envolvidos no 
processo de pesquisa. No campo da clínica, chamamos tal reposicio-
namento de cuidado. Cuidar é inventar novos modos de ser e estar no 
mundo e transformar a si e o mundo. o cuidado qualifica de modo 
ético-estético-político uma pesquisa em que pesquisador e participantes 
se percebem mutuamente implicados, pois são efeitos coemergentes do 
processo de produção de conhecimento. Articular produção de conhe-
cimento e cuidado confere ao trabalho de pesquisa uma autonomia co-
letiva (PASSoS et al., 2018), pois se faz no acolhimento da alteridade, 
reconhecendo a interdependência entre eu e outrem: ser autônomo não 
é agir de maneira independente e isolada, e sim levar em consideração 
os elos que nos constituem (RENAULT, 2020). Referindo-se à cogni-
ção autônoma, Varela (1992) a define como competência ética, pela 
inseparabilidade ontológica entre eu e mundo. é no entrecruzamento 
entre conhecer e cuidar que o processo da pesquisa é, ao mesmo tempo, 
participativo e interventivo. Participar não se reduz a escolher entre op-
ções já dadas, nem se restringe aos espaços previamente definidos para 
esse fim, mas pressupõe fabricar novas alternativas, reinventar os limites 
de si e do mundo. 

é nesse sentido que, ao nos voltarmos para o campo da saúde, 
a partir de 2009, a abordagem metodológica de pesquisa-intervenção 
participativa que construímos se mostrou tão pertinente para lidar 
com os problemas desse campo. Essa alterização do grupo Enativos 
nos permitiu explorar ainda mais a relação entre conhecimento e cui-
dado que formulamos na pesquisa das falsas lembranças. A pesquisa
-intervenção participativa é uma aposta de produção de conhecimen-
to que se localiza entre a clínica e a política, pois nos ajuda a tratar de 
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questões como: o aumento do grau de democracia e participação nos 
espaços de gestão, atenção e práticas de produção de conhecimento 
em saúde; a importância das experiências concretas do coletivo de su-
jeitos envolvidos nas práticas de cuidado e de pesquisa; a necessidade 
de coletivizar, articular e cultivar a diversidade de perspectivas profis-
sionais e formas de vida na produção das práticas de saúde, produção 
de conhecimento e formação para a construção de um Sistema úni-
co de Saúde de acesso universal, equânime, integral e de qualidade. 
Nessa direção metodológica, que incluía as implicações do pesquisa-
dor no processo de produção de conhecimento no campo da saúde, 
desmontando qualquer veleidade de neutralidade, a pesquisa-inter-
venção participativa inclui a realidade pesquisada – profissionais de 
saúde, usuários, familiares corresponsáveis pelo conhecimento produ-
zido – como coautora do conhecimento. A pesquisa torna-se espaço 
de partilha, em que o cuidado também não pode ser pensado como 
procedimento de qualquer especialismo prévio à experiência concreta 
e situada dos sujeitos e coletivos. o meio pelo qual conhecimento e 
cuidado são produzidos é a relação – espaço comum criado entre os 
atores envolvidos no processo.

Este arcabouço teórico-metodológico está presente em práticas e 
dispositivos concretos no campo da saúde coletiva brasileira. o princi-
pal campo de investigação do grupo de pesquisa Enativos nos últimos 
onze anos foi o da Gestão Autônoma da Medicação no campo da saú-
de mental. Uma série de projetos de pesquisa ligados à investigação 
da implantação e acompanhamento dos efeitos da estratégia de Gestão 
Autônoma da Medicação (GAM) foi realizada, o que trouxe desafios e 
inovações metodológicas apresentados nesta coletânea. 

A GAM é uma estratégia no campo da saúde mental inicialmente 
desenvolvida no quebec, Canadá, na década de 1990, com base em dis-
positivos grupais usando a ferramenta Guia Pessoal da Gestão Autônoma 
da Medicação, formulada por associações de usuários de psicofármacos 
para promover discussão e produção de autonomia no uso dos medi-
camentos psiquiátricos. o tema da autonomia é central no movimento 
de renovação dos modelos de cuidado em saúde mental, pautando ini-
ciativas como a da atenção psicossocial, que norteia o sistema público 
de saúde no Brasil.
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Em um cenário mundial de crescente medicalização da popula-
ção, sobretudo no que se refere ao uso dos psicofármacos, surge no final 
do século xx, no Canadá francês, um movimento de problematização 
do uso da medicação psiquiátrica. Como movimento social dos usuá-
rios, essa resistência às práticas de medicação se justificou pela falta de 
informação sobre os remédios prescritos aos diagnosticados de doença 
mental; pelos efeitos indesejáveis dos psicofármacos; pelo sofrimento 
que costuma permanecer apesar do tratamento medicamentoso; pela 
dificuldade dos usuários dos tratamentos medicamentosos de retomar 
sua capacidade de contratualidade social e de inserção no mercado de 
trabalho; pelo desejo dos usuários de viver sem remédios. No entanto, 
a interrupção repentina e não assistida da medicação levou muitos a 
serem internados em hospitais de onde saíram mais medicados do que 
antes. Serviços alternativos em saúde mental e grupos de defesa dos 
direitos humanos no quebec se engajaram nesse movimento crítico ao 
modelo assistencial biomédico.

Para responder à necessidade legítima de informação sobre os 
psicofármacos, em 1995, a Associação dos Grupos de Atendimento 
em Defesa dos Direitos em Saúde Mental do quebec (AGIDD-SMq) 
publicou o Guia Crítico dos Remédios da Alma, texto que se dirige di-
retamente às pessoas que usam esse tipo de medicação e fornece infor-
mações para que consigam exercer seu direito ao consentimento livre e 
esclarecido perante o tratamento psiquiátrico. Em 1997, a AGIDD-S-
Mq elaborou a formação O Outro Lado do Comprimido, diretamente 
inspirada no Guia Crítico dos Remédios da Alma, e a divulgou em várias 
regiões do quebec, prioritariamente junto aos diagnosticados com pro-
blemas de saúde mental.

Desde 1999, serviços alternativos em saúde mental do quebec 
passaram a desenvolver experiências GAM. os membros do Agru-
pamento dos Serviços Alternativos de Saúde Mental do quebec 
(RRASMq), uma centena de serviços de diferentes regiões do que-
bec e com modelos de atendimento diversificados, comprometeram-
se a utilizar a GAM em suas práticas. o respeito aos questionamentos 
críticos às práticas de “medicamentalização” (CALIMAN; PASSoS; 
MACHADo, 2016) e às necessidades dos diagnosticados orienta 
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estas práticas. Abre-se um espaço coletivo de discussão da medicação 
e define-se uma diretriz clínico-política para o tratamento em saúde 
mental. Valorizar a experiência e o saber dos usuários, fomentar seu 
protagonismo na gestão do tratamento, experimentar outras formas 
de cuidado para além do medicamentoso foram vetores de alteração 
tanto do modelo de atenção como de gestão das práticas de saúde 
mental (oNoCKo-CAMPoS et al., 2013).

Em 1999 realizou-se o projeto-piloto com dez serviços alternati-
vos membros do RRASMq, com colaboração do AGIDD-SMq. Pes-
quisadores da Equipe de Pesquisa e Ação em Saúde Mental e Cultura 
(érasme) avaliaram a implementação da GAM (RoDRIGUEZ DEL 
BARRIo; CoRIN; PoIREL, 2001). Foi no âmbito desse projeto-pi-
loto que surgiu no quebec o Meu Guia Pessoal, livreto contendo textos 
e perguntas para auxiliar usuários de tratamentos psiquiátricos na pro-
blematização e modificação de sua relação com os psicofármacos.

A adaptação do Guia GAM à realidade brasileira resultou da 
parceria entre Brasil e Canadá com a chancela da Aliança de Pesquisa 
entre Universidade e Comunidade (Aruc) da Universidade de Mon-
treal. A Aruc apoiou pesquisas na temática da saúde mental e cidada-
nia, a formação de pesquisadores e a transferência de tecnologia para 
a comunidade e para serviços de saúde por meio de projetos multi-
cêntricos e internacionais. Em 2009/2010 foi desenvolvido o projeto 
multicêntrico “Pesquisa Avaliativa de Saúde Mental: Instrumentos 
para a qualificação da Utilização de Psicofármacos e Formação de 
Recursos Humanos: GAM-BR”, elaborado pela Universidade Esta-
dual de Campinas, Universidade Federal Fluminense, Universidade 
Federal do Rio de Janeiro e Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (CNPq–2009) que teve como objetivos: (1) traduzir, adaptar e 
testar, em Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) das cidades de Rio 
de Janeiro (RJ), Novo Hamburgo (RS) e Campinas (SP), o Guia de 
Gestão Autônoma da Medicação (GGAM), com pacientes com trans-
tornos mentais graves; e (2) avaliar o impacto desse instrumento na 
formação de profissionais de saúde mental (psiquiatras e profissionais 
não médicos).
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o GGAM1 foi traduzido e adaptado para nossa realidade, com o 
intuito de fortalecimento da Reforma Psiquiátrica Brasileira (CAMPoS 
et al., 2012). No campo da saúde pública, temos debatido os avanços 
e os desafios ainda a serem enfrentados para a continuidade do movi-
mento da democratização das práticas de saúde conforme o ideário do 
SUS. o processo constituinte que culminou na constituição de 1988 
teve forte participação da Reforma Sanitária brasileira, movimento no 
campo da saúde que lutou pela democratização da saúde. A proposta foi 
a alteração dos modelos de atenção e gestão do processo de trabalho em 
saúde, a descentralização e o controle social na gestão do sistema públi-
co de saúde, o respeito aos direitos dos usuários dos serviços de saúde, 
considerando os diferentes saberes implicados no processo de produção 
de saúde. o texto constitucional de 1988 avançou na defesa do direito 
à saúde, preparando o terreno institucional para a definição em 1990 
do SUS. A universalidade do acesso aos bens da saúde, a integralidade 
do sistema de saúde e a equidade das ofertas desse sistema se tornaram 
as bases da democratização da saúde no Brasil, que superava a sombra 
autoritária dos anos da ditadura civil-militar.

No que se refere, especificamente, ao domínio da saúde mental 
pública, a Reforma Psiquiátrica e o movimento da Luta Antimanicomial 
foram os braços teórico e militante da Reforma Sanitária no campo das 
práticas de cuidado com os diagnosticados com transtorno mental. o cui-
dado em saúde mental em liberdade no território se tornou não só lema, 
mas, sobretudo, política de Estado a partir da década de 1990, o que in-
dica uma sintonia com o que se experimentava no quebec. Embora por 
lá o movimento da Reforma Psiquiátrica tenha se dado prioritariamente 
nos serviços alternativos fora do âmbito do Estado, no Brasil a aposta foi 
nos serviços substitutivos ao manicômio que compõem a rede pública de 
atenção psicossocial. Tal diferença, no entanto, não compromete a sin-
tonia entre nossas experiências de mudança do modelo de cuidado em 
saúde mental visando a autonomia e o protagonismo dos usuários.

Avançamos, certamente, nas mudanças. No entanto, o tema da 
medicação se apresenta ainda como um ponto cego ou a face não refor-

1 o GGAM encontra-se disponível nas seguintes páginas: https://www.fcm.unicamp.
br/fcm/sites/default/files/paganex/guia_gam_para_dowload_com_correcoes.pdf. 
Acesso em: 18/11/2020.
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mada da reforma psiquiátrica (SUGIMoTo, 2012). Verifica-se que, no 
cotidiano dos serviços de saúde mental (CAPS e ambulatórios) ou que 
com eles guardam alguma interface, como é o caso da Atenção Básica 
(Saúde da Família e Consultório na Rua), há ainda uma centralidade do 
tratamento medicamentoso e, consequentemente, da prescrição médica, 
práticas de saúde que se realizam de modo predominantemente hierár-
quico, especializado e com baixa inclusão da experiência dos usuários.

o tema da participação, fundamental para o SUS, ganha impor-
tância, nesse contexto, seja no que se refere à mudança dos modelos de 
atenção e gestão no processo de trabalho em saúde, seja na formulação 
de metodologias de produção de conhecimento no campo da saúde, 
incluindo a perspectiva dos sujeitos participantes na organização e aná-
lise dos dados da pesquisa. A universidade, em seu compromisso com 
as expectativas da sociedade, é convocada a desenvolver metodologias 
de produção de conhecimento à altura dos anseios democratizantes do 
SUS. Daí a aposta das pesquisas GAM em metodologias participativas 
no que designamos de pesquisa-intervenção participativa.

o grupo Enativos, ao direcionar suas pesquisas para a proposta 
da GAM, encontrou também um problema relativo à experiência do 
uso da medicacão psiquátrica: os processos individuais e institucionais 
relacionados ao uso de psicofármacos – a prescrição, a dispensação, a 
vivência dos seus efeitos clínicos e colaterais, a definição e o ajuste das 
dosagens, isto é, a gestão das práticas de medicamentação (CALIMAN; 
PASSoS; MACHADo, 2016) – são portadores de controvérsias e sin-
gularidades que dificultam (e problematizam) a constituição de juízos 
universais. Ao nos aproximarmos da experiência do uso de psicofár-
macos, percebemos que esta é portadora de alteridade, de modo que o 
conhecimento não pode se restringir às fórmulas instituídas e estereoti-
padas comuns a usuários e trabalhadores dos serviços de saúde mental, 
como o CAPS, por exemplo: o medicamento é o melhor (ou o único) 
tratamento; o saber sobre o remédio está sempre do lado do médico; 
tal remédio é necessariamente bom ou necessariamente ruim. os usuá-
rios muitas vezes têm um saber, ancorado na experiência, sobre ações 
não medicamentosas que os ajudam a se sentir melhor, sobre efeitos 
ambivalentes dos remédios, sobre a dosagem mais adequada. Mas esse 
saber, normalmente, não é reconhecido (nem pelos próprios usuários) 
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e acaba não contando para o tratamento. Novamente, deparávamo-nos 
com um problema ético-político relacionado à inclusão da alteridade da 
experiência de uso dos psicofármacos, que se desdobra num problema 
metodológico relativo às práticas de produção de saúde tanto quanto às 
práticas de produção de conhecimento em saúde.

A GAM se inscreve nessa aposta participativa e interventiva no 
campo da saúde mental, em que o desafio é de inclusão democrática 
e fomento do protagonismo dos usuários dos serviços de saúde. Esses 
indivíduos diagnosticados como doentes mentais são frequentemente 
destituídos de sua condição de sujeitos de direitos, cidadãos de contra-
tualidade social (KINoSHITA, 2001). Garantir participação na ges-
tão do próprio tratamento não representa necessariamente autogestão, 
independência em relação aos serviços de saúde. A proposta cogestiva 
(CAMPoS; 2000; PASSoS et al., 2013) nos processos de produção 
de saúde permite que a verticalidade (hierarquia na relação dos traba-
lhadores entre si e entre eles e os usuários) e a horizontalidade (cor-
porativismo) cedam lugar à transversalidade nas relações institucionais 
(PASSoS, 2017; PASSoS; CARVALHo, 2015). Transversalizar é al-
terar o padrão comunicacional nas instituições colocando lado a lado 
os diferentes na gestão de um bem comum. Se a hierarquia distribui os 
diferentes numa relação vertical de mando e obediência e se o corpora-
tivismo reune os iguais lado a lado em defesa do que lhes é próprio, a 
transversalidade pressupõe lateralizar os diferentes sem recusar a hete-
rogeneidade nas relações de saber e poder, mas colocando em análise as 
concentrações políticas, as hegemonias epistemológicas, o autoritaris-
mo dos centros de poder e saber. Conduzir uma investigação em saúde 
mental apostando na lateralidade entre pesquisadores, trabalhadores e 
usuários ou familiares interfere na realidade investigada, conferindo à 
pesquisa seu caráter de intervenção.

A GAM é orientada pelo princípio metodológico da transversa-
lidade. Como estratégia, a promoção da autonomia coletiva, o prota-
gonismo distribuído e a diretriz cogestiva são modos de fazer que po-
dem estar presentes em diferentes dispositivos seja de atenção ou gestão 
do trabalho em saúde, seja em práticas de produção de conhecimento, 
como as pesquisas-intervenção participativas. Tal estratégia está pre-
sente nos dispositivos GAM, que são grupos heterogêneos integrados 



31

Entre Clínica e Política

por trabalhadores e usuários, ou por trabalhadores e familiares, even-
tualmente com a presença de pesquisadores universitários, em que se 
discute o GGAM, ferramenta que direciona um grupo GAM. A GAM, 
portanto, é estratégia, dispositivo e ferramenta, apresentando-se desde 
sua versão mais abstrata até a mais concreta.

No trabalho da pesquisa GAM, a leitura do GGAM num dispo-
sitivo grupal nos levou a defini-lo como uma entrevista coletiva (SADE 
et al., 2013). Mais uma vez, o uso de técnicas de entrevista não foi 
fortuito, mas sim um modo de investigar a experiência com ênfase na 
dimensão relacional. A compreensão e construção do dispositivo GAM 
como uma entrevista coletiva foi bastante influenciado pela nossa expe-
riência anterior com a entrevista cartográfica no estudo da experiência 
mnêmica, seguindo em grande medida as mesmas pistas e modo de 
fazer, mas agora num dispositivo grupal voltado para a experiência do 
uso de psicofármacos.

A entrevista coletiva da GAM não se confunde com um grupo 
focal (SADE et al., 2013). o manejo não visa à focalização das falas do 
grupo, o que poderia restringir o espectro da discussão, acompanhando 
não apenas o foco da conversa, mas também o fora-foco. o próprio 
GGAM já encarna uma política cognitiva enativa. Suas perguntas, por 
exemplo, não objetivam a obtenção de respostas corretas, mas sim abrir 
e ampliar os pontos de vista a respeito do uso dos psicofármacos. Além 
do GGAM, o grupo é também efeito de uma dinâmica de manejo co-
gestivo (MELLo et al., 2015), com coordenação inicialmente centrali-
zada em um moderador, que tem a tarefa de fomentar o protagonismo 
distribuído, visando a descentralização do manejo. As decisões acerca 
da condução do grupo só podem ser tomadas caso a caso, por meio do 
compartilhamento da experiência dos participantes por parte do mode-
rador. o manejo cogestivo acolhe, de modo transversalizante, diferentes 
perspectivas, o que favorece aos participantes sentirem-se pertencentes e 
corresponsáveis, compartilhando o protagonismo do grupo, assumindo 
uma posição colaborativa e criativa. o grupo GAM não é apenas parti-
cipativo, ele fomenta a participação. o efeito buscado é o da contração 
de uma grupalidade que é mais do que o ajuntamento de pessoas, na 
medida em que se alcança uma dinâmica de autonomia coletiva, isto 
é, o grupo passa a operar como gerador de normas para si: grupo nor-
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mativo e não grupo normal (PASSoS; CARVALHo; MAGGI, 2012) 
que opera a cogestão da medicação. o trabalho da pesquisa-intervenção 
participativa não se separa do próprio processo de implementação do 
dispositivo GAM, alinhando produção de conhecimento e cuidado.

o agenciamento entre abordagem enativa e o campo da saúde 
mental, construído pelo grupo Enativos, produziu diretrizes metodo-
lógicas e dispositivos de produção de conhecimento que permitiram 
desdobrar a prática de pesquisa-intervenção participativa para além do 
âmbito da GAM e do campo de práticas do CAPS. Entre os anos 2012 
e 2015, o grupo abriu mais uma frente, junto a uma equipe de Consul-
tório na Rua (CnR) da cidade do Rio de Janeiro, o PoP RUA. Campo 
de transversalizações entre saúde mental e atenção básica, o CnR atuali-
zava de maneira radical o problema da relação entre cuidado e alterida-
de: a construção do cuidado em saúde com o recorte populacional mais 
estrangeiro na cidade, a chamada população em situação de rua. Desta 
vez, a pesquisa focalizava a prática de cuidado em uma equipe que reu-
nia profissionais de saúde mental e saúde da família, em uma inédita 
configuração no campo do SUS, trabalhando com um território da ci-
dade, também ele ponto cego dos serviços de saúde: o território da rua. 

Tradicionalmente, a demanda de saúde vinda da rua ficava de 
fora dos serviços comunitários do SUS. Centrados na matriz domiciliar, 
organizados pela separação entre corpo e mente, os serviços de Saúde 
Mental e Atenção Básica geralmente não acessavam a população em 
situação de rua (MACERATA, 2015). Para lidar com a vulnerabilidade 
da população de rua e as demandas do SUS (MACERATA, 2014), fo-
ram criadas, em 2012, as equipes de CnR. A equipe PoP RUA, criada 
em 2010, foi uma das experiências que serviram de modelo para a ins-
tituição dos CnR pelo Ministério da Saúde. 

o grupo Enativos entendeu que um dos fatores decisivos para o 
sucesso do PoP RUA era a capacidade de acessar a experiência da rua. 
o grupo se interessou por acessar essa experiência coletiva de cuidado 
comprometida com a alteridade da vida na rua das cidades, da relação 
entre saúde mental e atenção básica, da relação entre o SUS e diferentes 
modos de habitar. No território da pesquisa PoP RUA, a diretriz da 
produção de autonomia se atualizava. A pesquisa apoiou o processo 
autopoiético da equipe, de produção coletiva de suas diretrizes meto-
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dológicas e dispositivos do cuidado. Acessar, participar e apoiar a expe-
riência no PoP RUA foi uma linha de pesquisa do grupo Enativos. Co-
nhecer o processo de trabalho da equipe PoP RUA se deu por um fazer 
em coautoria, sustentado no plano relacional entre pesquisa e campo.

Com a coletânea Entre Clínica e Política: Produção de Conheci-
mento e Cuidado em Saúde queremos tornar pública a experiência deste 
coletivo de pesquisa e destacar os desafios metodológicos que surgem 
quando valorizamos a experiência dos participantes nas práticas de saú-
de e nas pesquisas em saúde. queremos dar ênfase à relação de distin-
ção e inseparabilidade entre produção de conhecimento e produção de 
cuidado, o que sintoniza nossas práticas de pesquisa com o trabalho em 
saúde no SUS. Trazemos também contribuições para aqueles interes-
sados no estudo da abordagem enativa de Francisco Varela, bem como 
para os interessados no debate acerca do uso de pesquisas interventivas 
e pesquisas participativas. 

Com base na abordagem enativa, as pesquisas aqui apresentadas 
se serviram de metodologias de pesquisa qualitativa num viés de pesqui-
sa-intervenção participativa. os textos reunidos para a coletânea devem 
ser considerados principalmente no campo problemático que se arma 
por meio de inovações metodológicas nas práticas de saúde pública e 
de inovações metodológicas nas pesquisas em saúde pública. Vários ca-
pítulos são reproduções (uns em versões ampliadas e outros em versões 
originais) de artigos publicados em revistas acadêmicas. Há ainda al-
guns textos inéditos, uma tradução de artigo originalmente publicado 
em francês e documentos técnicos que foram produzidos com base no 
agenciamento do grupo Enativos com o Ministério da Saúde e a Secre-
taria Municial de Saúde de Rio das ostras/RJ.

Dividimos o livro em quatro partes que funcionam como eixos 
problemáticos no plano em que se encontram pesquisa e saúde públi-
ca, produção de conhecimento e produção de cuidado: 0) Abordagem 
enativa: fundamentos teóricos; 1) Alterando relações: experiências me-
todológicas de pesquisa-intervenção participativa; 2) Acompanhando 
processos: experiências de pesquisa-intervenção-apoio; 3) Pesquisa-in-
tervenção participativa e capilarização. Há ainda uma quinta parte de 
anexos: Documentos Técnicos como ferramentas-efeitos de coautoria 
na produção de conhecimento. 



34

Introdução | Abordagem Enativa: Conhecimento e Cuidado

PARTE 0 
Abordagem Enativa: Fundamentos Teóricos

No capítulo A abordagem enativa e o lugar da alteridade: 
um diálogo entre Varela e Buber, Leticia Renault apresenta a abor-
dagem enativa num diálogo entre os trabalhos de Francisco Varela 
e Martin Buber. A autora apresenta nossa concepção de experiên-
cia, enfatizando o papel da alteridade na abordagem enativa que se 
afasta tanto de uma perspectiva objetivista quanto subjetivista do 
conhecimento. 

No capítulo A noção de autonomia e a dimensão do virtual, 
André do Eirado e Eduardo Passos discutem a relação entre a biologia 
do conhecimento de Maturana e Varela e a filosofia de H. Bergson. os 
conceitos de autonomia e autopoiese propostos por Maturana e Varela 
no campo dos estudos da cognição são articulados com o conceito ber-
gsoniano de virtual. 

PARTE I 
Alterando Relações: Experiências Metodológicas 

de Pesquisa-Intervenção Participativa

No capítulo A Entrevista Cartográfica na investigação da Ex-
periência mnêmica, Eduardo Passos, André do Eirado, Letícia Renault 
e Christian Sade apresentam uma descrição detalhada da pesquisa sobre 
as falsas lembranças . 

No capítulo Uma perspectiva territorial para a pesquisa-inter-
venção participativa: a construção do território da pesquisa, Iacã 
Macerata, Christian Sade e Júlia Carvalho Ramos discutem a noção 
de território nas práticas de cuidado e de pesquisa em saúde com base 
na experiência de pesquisa-intervenção participativa com a equipe de 
Consultório na Rua. 

No capítulo o dialogismo do dispositivo GAm como políti-
ca da narratividade, Christian Sade e Jorge Melo discutem a política 
da narratividade em pesquisas-intervenção participativas relacionadas à 
Gestão Autônoma da Medicação (GAM). A valorização da experiência 
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dos participantes da pesquisa se desdobra no problema das narrativas 
como meio de acesso e inclusão da experiência. 

No texto Participar da análise, analisar a participação: as-
pectos metodológicos de uma pesquisa-intervenção participativa 
em saúde mental, Letícia Renault e Júlia Carvalho Ramos discutem 
a articulação entre os temas da participação e da análise de dados sob 
o ponto de vista da metodologia na pesquisa-intervenção partici-
pativa vinculada à abordagem da GAM. Há uma relação circular 
entre participação e análise: a participação depende da realização 
coletiva da análise por todos os pesquisadores; a análise, por sua vez, 
permite a identificação e a transformação de diferentes qualidades 
da participação, sendo uma ferramenta de promoção de autonomia 
e de cogestão. 

PARTE II 
Acompanhando Processos: Experiências 

Metodológicas de Pesquisa-Intervenção-Apoio

No capítulo A pesquisa-intervenção como pesquisa-apoio: 
o caso do PoP RUA, Iacã Macerata, José Guilherme Neves Soares e 
André Miranda de oliveira desenvolvem a noção de pesquisa-apoio 
como uma modulação da pesquisa-intervenção participativa no campo 
da saúde. A transformação da pesquisa-intervenção em pesquisa-apoio 
junto ao PoP RUA é apresentada pelos autores, que propõem o apoio 
como método de produção de conhecimento e cuidado junto a coleti-
vos da saúde. 

No texto A Gestão Autônoma da medicação e o dispositivo 
da Pesquisa- apoio, Eduardo Passos, Letícia Renault, Thais Mello e 
Lorena Guerini apresentam a experiência de apoio institucional rea-
lizada pelo grupo de pesquisa Enativos com trabalhadores, usuários e 
familiares do município de São Pedro da Aldeia, RJ. o apoio teve como 
objetivo a construção de uma associação de usuários e familiares de 
saúde mental no município. 

No capítulo o Apoio institucional ao Fórum da Rede de saúde 
mental de são Pedro da Aldeia como dimensão da pesquisa de Ges-
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tão Autônoma da medicação, Everson Rach Vargas, Eduardo Passos, 
Beatriz Prata e Lorena Guerini apresentam uma experiência de apoio 
institucional a um coletivo de trabalhadores de um município da região 
dos Lagos, Rio de Janeiro, no período de 2011-2014. A experiência de 
apoio surgiu como efeito da pesquisa-intervenção que implantou e va-
lidou o dispositivo da GAM no CAPS Casarão da Saúde no município 
de São Pedro da Aldeia. 

PARTE III 
Pesquisa-Intervenção Participativa e Capilarização

No capítulo A inseparabilidade das dimensões macro e micro-
política na capilarização da Gestão Autônoma da medicação, Maura 
Lima, Rafael Dias e Fabiano Pinto discutem a capilarização da estraté-
gia GAM com base em um conjunto de pesquisas desenvolvidas em 
diversos serviços de saúde pública. A capilarização da GAM é tomada 
como a ampliação do uso da estratégia GAM em serviços de saúde e 
escolas de formação.

No capítulo A experiência de iniciação Científica como es-
paço de formação e produção de conhecimento, Alana Machado 
Batista, André Miranda, Camila Siqueira, Beatriz Prata, Kézia Bas-
tos e Thais Mello apresentam a experiência dos alunos de iniciação 
científica (IC) e a importância da participação na IC para a formação 
acadêmica e profissional. 

No capítulo Relato de experiência: o dispositivo GAm em um 
CAPs ii no município de Resende-RJ, Roberto Preu e alunos de IC 
da UFF Volta Redonda apresentam a experiência de apoio a um grupo 
GAM no município de Resende (RJ).

No capítulo A formação em saúde atravessada pela estratégia 
GAm, Eduardo Passos, Marcio Loyola de Araujo, Carla Graziela Paes 
Ladeira, Matheus Lemos Rodrigues de Souza, Ricardo Vaz Tenório 
Bastos, Anna Beatriz Alves Peixoto, Vitor Talarico Campomizzo, An-
dré Miranda de oliveira, Renata Candido de Andrade ortega, Eric 
Santos oliveira, Sara Lacerda e Julia Morais Tavares apresentam a ex-
periência de construção de um grupo GAM no Ambulatório de Saú-
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de Mental do Hospital Antônio Pedro, que envolveu acadêmicos do 
curso de medicina. 

No capítulo o grupo GAm em Rio das ostras: apoiando e 
compartilhando experiências em saúde mental, os participantes rela-
tam a experiência do grupo GAM realizado no CAPS II de Rio das os-
tras. Numa narrativa polifônica, escrita em coautoria, esse texto procura 
exprimir a experiência coletiva desse grupo. 

No capítulo A GAm como dispositivo de atenção psicosso-
cial nas práticas de apoio e cuidado compartilhado na Atenção 
Básica, Eduardo Caron e Laura Camargo Macruz Feuerwerker dis-
cutem a construção de dispositivos de atenção psicossocial baseados 
na Gestão Autônoma da Medicação em Unidades Básicas de Saúde 
em São Paulo. 

AnExos
Documentos Técnicos 

No anexo deste livro incluem-se dois documentos técnicos pro-
duzidos por pesquisadores do grupo Enativos, trabalhadores e gestores 
da saúde pública em parceria com o Ministério da Saúde e Secretaria 
de Saúde do município de Rio das ostras, RJ. 1) diretrizes, meto-
dologias e dispositivos do cuidado no PoP RUA , sistematizado e 
redigido por Iacã Macerata, José Guilherme Soares, André Miranda e 
Eduardo Passos em coautoria com a equipe de Consultório na Rua Rio 
de Janeiro/Centro (2012-2014), o PoP RUA; 2) Panorama da linha 
de Cuidado da Rede de Atenção Psicossocial (RAPs) de Rio das os-
tras-RJ (2016-2019) sistematizado e redigido por Christian Sade, Iacã 
Macerata, Jade Lemos, Roberta Ferraz e Stephanie Cristina oliveira 
em coautoria com trabalhadoras e trabalhadores da Rede de Atenção 
Psicossocial de Rio das ostras, RJ.
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a aBordagem enativa 
e o lugar da alteridade: 

um diálogo entre varela e BuBer1*

Letícia Renault2

Desde os primeiros desenvolvimentos do conceito da enação de 
Varela (1994), a abordagem enativa continua inspirando trabalhos em 
Psicologia Cognitiva (GALLAGHER, 2017; GALLAGHER; SCH-
MICKING, 2010; DI PAoLo, CUFFARI; DE JAEGHER, 2018; 
VÖRÖS, 2020), pedagogia (MASCIoTRA, 2016) e educação em saú-
de (MASCIoTRA; DENISE; JUAN, 2012), e também em filosofia 
da mente e epistemologia (GALLAGHER, 2017; VÖRÖS; BITBoL, 
2017). Ao permitir uma revalorização da experiência na produção de 
conhecimento, a abordagem enativa é muitas vezes evocada como uma 
alternativa contra os excessos do objetivismo e de uma atitude episte-
mológica de distância e neutralidade. Apesar dos avanços significativos 
nesse sentido nesses diversos campos de investigação, algumas questões 
de fundo podem criar mal-entendidos e demandam uma atenção mais 
detida. Uma dessas questões diz respeito ao papel da alteridade na abor-
dagem enativa, seja na psicologia ou na filosofia. A enação, que corres-

1* Artigo originalmente publicado em  RENAULT, Letícia (2020), ”L’approche énac-
tive et la place de l’altérité: Un dialogue entre Varela et Buber”, Journal of French and 
Francophone Philosophy, 28, 1, 143-166. DoI 10.5195/jffp.2020.920. Traduzido pela 
autora. Cf. https://jffp.pitt.edu/ojs/index.php/jffp/article/view/920.
2 Agradeço cordialmente ao grupo de pesquisa Enativos: conhecimento e cuidado do Insti-
tuto de Psicologia da UFF e, em particular, ao Dr. Christian Sade. Agradeço igualmente 
ao Dr. Cristiano Gianolla pela leitura do manuscrito e aos revisores anônimos do artigo 
original, por seus comentários e sugestões muito pertinentes. Por fim, agradeço ainda 
ao Dr. Jean-Marie Lemaire por ter atraído minha atenção para a obra de Martin Buber. 

https://jffp.pitt.edu/ojs/index.php/jffp/article/view/920
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ponde à expressão da autonomia no plano cognitivo, levanta questões 
sobre a constituição do eu e o lugar do outro nesse processo constituti-
vo, em que a objetividade ingênua não mais tem lugar.

Como um conceito em parte derivado da noção de autopoiesis 
proposta por Maturana e Varela (1980), a enação pode parecer, à pri-
meira vista, não comportar a alteridade. De fato, em uma abordagem 
não rigorosa do termo, a autopoiesis evoca uma ideia de autossuficiên-
cia que é totalmente contrária à pretendida pelo próprio Varela em 
sua concepção da cognição. Utilizado por outros autores, em outros 
contextos (como na teoria de Gaia, de Lovelock e Margulis,), a ex-
pressão “autopoiese” parece admitir noções subjetivistas e antropo-
cêntricas. Esse tipo de entendimento leva alguns filósofos como Ha-
raway (2016) a evitar o termo e a preferir falar de “sympoiesis”, mesmo 
reconhecendo que a noção não é em si mesma contrária à composição 
coletiva e inclusão de outrem.3

No entanto, esse tipo de compreensão mais próxima do subje-
tivismo, que supõe um Eu isolado e auto-referente, não poderia estar 
mais distante da abordagem enativa. Essa abordagem foi concebida 
como um caminho intermediário entre subjetivismo e objetivismo 
(VARELA, 1994) e atribui à alteridade um lugar fundamental. Nos-
so objetivo neste artigo é recuperar essa proposta original de Varela, 
por meio de uma aproximação com a abordagem fenomenológica do 
diálogo de Martin Buber (2012), para destacar o papel da alteridade 
no enativismo e ressaltar sua importância para a psicologia e as prá-
ticas de cuidado. 

o conceito de enação foi originalmente desenvolvido como 
uma abordagem da cognição alternativa aos modelos majoritários 
das ciências cognitivas, mas atualmente suas repercussões ultrapas-
sam o campo estrito da Psicologia Cognitiva. Uma das razões para 
isso é justamente porque esse conceito permite acolher a experiên-
cia, atitude fundamental para as práticas terapêuticas que se interes-

3 “Contanto que autopoiese não signifique autoprodução autossuficiente, autopoiesis 
e sympoiesis, colocando em primeiro e em segundo plano diferentes aspectos da com-
plexidade sistêmica, estão em fricção generativa, ou envolvimento generativo, ao invés 
de oposição.”.(HARAWAY, 2016, p. 61). Todas as traduções ao longo do texto são de 
responsabilidade da autora. 
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sam por perspectivas menos fragmentárias (ao contrário da maio-
ria das abordagens que separam os domínios cognitivo, emocional, 
sensorial etc.). A abordagem enativa dá origem a uma versão mais 
incorporada da experiência, buscando abranger também o que é im-
portante para o outro, o que faz sentido para ele. Tal contribuição da 
abordagem enativa para as práticas terapêuticas reforça a indicação 
de que a alteridade desempenha aí um papel essencial. Assim, práti-
cas terapêuticas como a psicoterapia e a psiquiatria se beneficiam de 
uma concepção menos reducionista da mente, como indicado pelos 
recentes desenvolvimentos da abordagem enativa (FUCHS, 2009; 
GALBUSERA; KYSELo, 2019; DE JAEGHER, 2013; KYSELo, 
2015). Essa perspectiva também pode inspirar práticas no campo da 
saúde mental nas quais aspectos como a cidadania e a participação 
política estão no centro da própria concepção de saúde, como no 
projeto da Gestão Autônoma da Medicação (GAM) no Brasil4. No 
seio desse projeto, uma pesquisa-intervenção participativa em saúde 
mental se inspira na abordagem enativa e na noção de coemergência 
para realizar grupos de cogestão da experiência de utilização de me-
dicamentos psiquiátricos.

No entanto, embora as contribuições para as práticas terapêuticas 
sejam mais óbvias, o deslocamento de fronteiras entre “sujeito” e “obje-
to” promovido pelo conceito de enação tem efeitos éticos que também 
transformam a epistemologia e as práticas de produção de conhecimen-
to em geral (DE JAEGHER, 2019). De fato, a importância da noção de 
alteridade aproxima a abordagem enativa de uma compreensão para a 
qual, retomando uma formulação de Despret (2004), a separação entre 
as práticas de produção de conhecimento e as práticas de cuidado não é 
óbvia ou dada de uma vez por todas. 

Este capítulo enfocará os conceitos básicos presentes na ver-
são vareliana da autonomia, derivadas da teoria da autopoiese.5 A 

4 Referimo-nos em particular ao trabalho do grupo de pesquisa Enativos : conhe-
cimento e cuidado, do Instituto de Psicologia da Universidade Federal Fluminense 
(UFF) no Brasil. Cf. (PASSoS; SADE; MACERATA, 2019; RENAULT; RA-
MoS, 2019)
5 Como observou um dos revisores anônimos do artigo que gerou este capítulo, 
o enativismo se desenvolveu ao longo do tempo dando origem a várias linhagens; 
neste campo heterogêneo, a linhagem Varela-Thompson-Di Paolo – como DE JAE-
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concepção da enação segundo Varela inclui uma possibilidade de 
leitura de alteridade que enfatiza seu papel ontológico na própria 
noção de coemergência – o que se torna mais evidente graças à filo-
sofia de Buber.

1. A abordagem enativa e a autonomia

A abordagem enativa, tal como foi originalmente concebida por 
Varela, descreve o funcionamento cognitivo de modo a estabelecer uma 
circularidade entre percepção e ação (VARELA, 1994). Tal circularida-
de rejeita a ideia de que a cognição tem um papel puramente represen-
tativo e destaca a codependência entre o objeto conhecido e o sujeito 
que conhece. o conceito de enação expressa a autonomia do ser vivo 
no plano cognitivo, desafiando a noção de que o comportamento de 
um ser vivo é, de certa forma, determinado ou causado por um mundo 
exterior já dado. Ao agir, o ser vivo cria o mundo percebido e, de modo 
recursivo, o que ele percebe guia suas ações posteriores. Essa circula-
ridade entre percepção e ação se expressa por meio da noção de “ação 
perceptivamente guiada” (VARELA; THoMPSoN; RoSCH, 1991): 
a percepção não corresponde à representação de qualidades intrínsecas 
do mundo, mas é uma função da própria atividade do organismo. 

Essa descrição circular da cognição está muito próxima da con-
cepção bergsoniana da percepção (BERGSoN, 2006). Como Bergson, 

GHER (2019) a denomina em seu artigo – parece particularmente sensível à ques-
tão do papel da alteridade na abordagem enativa (DE JAEGHER; DI PAoLo, 
2007; DI PAoLo; CUFFARI; DE JAEGHER, 2018). A noção de “participatory 
sense-making”  indica o surgimento de um nível de autonomia diferente daquele 
do sistema sensório-motor. No entanto, ainda seria necessário examinar mais de-
tidamente a relação entre essa linhagem e a noção de alteridade de Buber, o que 
não é o objetivo deste capítulo. Portanto, neste capítulo, os termos “enativismo” 
ou “abordagem enativa” serão adotados em seu sentido mais estrito, em sua versão 
autopoiética mais próxima dos conceitos de Varela. A fim de esboçar uma discus-
são posterior, seria importante indicar que, no modelo enativo dessa linhagem, os 
significados simbólicos são relacionais, o que sugeriria a participação da alteridade 
na constituição da identidade. No entanto, esse modelo adota um ponto de partida 
analítico distinto do adotado neste capítulo; para esse modelo, o papel ontológico 
da alteridade parece menos importante do que a aquisição prática de um saber-fazer 
ou know-how ético por meio das relações sociais e da aprendizagem.
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Varela não supõe que a percepção capturaria as propriedades dos pró-
prios objetos, ou seja, que a percepção teria a capacidade de “extrair” 
qualidades dos objetos, supostamente independentes do sujeito perce-
bedor. Para retomar a expressão bergsoniana, a abordagem enativa re-
jeitaria a ideia de uma percepção “fundamentalmente especulativa”. A 
percepção, como uma função da ação, está sempre a serviço do ser que 
age no mundo. é esse aspecto da enação que está por trás da orientação 
epistemológica e metodológica da abordagem enativa: não há um mun-
do “em si” a ser representado e conhecido; há apenas efeitos de ações 
autorreferenciais, que requerem reflexividade (SILVA et al., 2010). é 
precisamente nessa questão da circularidade que reside o problema do 
lugar da alteridade na abordagem enativa em seu sentido mais estrito: se 
tudo o que é percebido é uma função de nossas próprias ações, em um 
circuito fechado, como seria possível ser afetado pelo outro? Existiria 
um “não-eu” na abordagem enativa?

Para tentar esboçar uma resposta a esta pergunta, tentaremos re-
tomar o caminho traçado pelo próprio conceito de enação para enten-
der o significado desse fechamento que corresponde à autonomia.

A enação é a expressão das raízes biológicas do fenômeno cog-
nitivo. Como Maturana e Varela (1980) indicam em seus trabalhos 
iniciais, qualquer sistema que possa ser caracterizado como vivo 
também é um sistema cognitivo: viver é, necessariamente, conhecer. 
Normalmente, no sentido corrente, a autonomia é entendida como 
propriedade de uma entidade, uma qualidade de algo dotado de 
existência substancial. No entanto, a concepção de Maturana e Va-
rela não supõe entidades substanciais, sejam elas “interiores” ou “ex-
teriores”. A circularidade que eles indicam existir na base da cognição 
não se estabelece entre entidades, mas entre o próprio ser e seu pro-
cesso de produção. Trata-se de um processo que faz existir o ser vivo, 
que, então, não pode ter sua identidade definida por algo anterior ou 
externo a ele mesmo.

A organização autônoma sinaliza, assim, uma inseparabilidade entre 
o produto e sua atividade de produção, de modo que o ser vivo é ao mes-
mo tempo o agente e o efeito. Ao estabelecer relações com o meio, os seres 
passam por mudanças estruturais que se prolongam até que as perturba-
ções excedam a capacidade da organização autônoma de preservar a pró-
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pria continuação. A organização autônoma não é, portanto, uma entidade 
substancial, mas sim um processo contínuo que ocorre enquanto a orga-
nização for capaz de se manter ao longo do tempo. Em outras palavras, a 
autonomia é um modo de organização que impõe as próprias condições, e 
na qual há mudanças estruturais com preservação da identidade. 

Nessa definição, a autonomia indica um fechamento, uma vez 
que se trata de um processo circular ou recursivo, no qual a definição 
de uma interrupção que excede a capacidade de manutenção do sistema 
depende do próprio sistema e não de qualquer objetividade física ou 
química. A instauração da organização autônoma estabelece também 
um ponto de referência diante do qual um mundo se desenha. 

Em seus primeiros trabalhos, Maturana e Varela descrevem a au-
tonomia com base na unidade biológica mínima, a célula: é essa descri-
ção do funcionamento celular que será denominada de autopoiesis. Há 
autopoiese quando há atuação de uma rede e, por meio dessa atividade, 
ela garante a produção dos componentes da própria rede e, assim, sua 
continuação ao longo do tempo. o resultado desse processo é o surgi-
mento de uma unidade concreta diante de um meio — seu meio. Para 
retomar o exemplo da célula, ela emerge como uma unidade separada 
do meio que a circunda (uma sopa molecular de componentes estrutu-
rais), delimitando o exterior e o interior graças a sua membrana. ora, 
a membrana celular é ela mesma um produto de seu metabolismo. A 
fronteira entre o meio intra e extracelular é, portanto, um efeito da pró-
pria dinâmica celular. Nesse sentido, a distinção interior/exterior não é 
arbitrária ou atribuída por um observador externo (VARELA, 1991).

A descrição da autopoiese no nível celular torna possível destacar 
certos aspectos da autonomia. Em primeiro lugar, ela destaca a recursi-
vidade da identidade, que não é uma instância nem abstrata nem prévia 
ao processo autorreferido. Também não é um atributo pré-existente de 
elementos estruturais do sistema. Portanto, a identidade não é determi-
nada por causas externas (seja a ideia abstrata ou a estrutura material). 

o segundo aspecto importante da autonomia é a noção de “meio 
externo”. Como vimos, o surgimento de uma organização autônoma es-
tabelece um ponto de vista que possibilita a distinção entre o interior e o 
espaço exterior. Para os sistemas não autônomos, a diferença entre dentro 
e fora depende sempre do ponto de vista de um observador externo ao 
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sistema e de uma escolha mais ou menos arbitrária, enquanto para o ser 
vivo há a aparição de um mundo para ele, referido à sua própria orga-
nização. A determinação recíproca entre dentro/fora está correlacionada 
com aquela entre subjetividade/objetividade. o surgimento de sentido 
depende dessa fronteira entre interior e exterior ou, mais precisamente, 
do surgimento de um centro de referência que possibilite essa distinção. 
o exemplo de Varela (1991), apesar de sua simplicidade, é expressivo: 
uma molécula de sacarose não tem um atributo nutritivo em si; é a pre-
sença de uma bactéria no meio com sacarose que estabelece um ponto de 
vista segundo o qual a sacarose é um alimento. Não obstante a evidência 
dessa afirmação, em geral e por conveniência, essa perspectiva que confere 
sentido é omitida de nossas descrições dos fenômenos. A maneira usual e 
majoritária de descrever o fenômeno cognitivo negligencia a participação 
do ser que percebe e age na emergência de sentido e valor.

Essa omissão contínua da perspectiva por meio da qual fazemos 
nossas observações faz desaparecer a perspectiva do outro – e, com ela, 
uma série de outros significados possíveis. Uma descrição com base nas 
características físico-químicas da molécula de sacarose não será “mais 
objetiva” do que a da bactéria que percebe um alimento. Assim, a deli-
mitação de uma exterioridade depende sempre do estabelecimento de 
um ponto de vista e, na base desse processo, há um fenômeno interpre-
tativo contínuo. Daí a possibilidade de considerar, já na forma mínima 
da célula, as raízes da cognição, como indicado pelo conceito de enação. 
o processo cognitivo é uma atividade que atribui sentido. Não é uma 
atividade realizada por um ser cuja existência a antecederia: o ser que 
conhece é tributário da emergência de sentido. o que acontece com 
a célula contém as raízes da distinção entre “eu” e “mundo” e está em 
continuidade com outros processos autorreferidos. 

Ao trabalhar especificamente sobre o tema da cognição, Varela in-
dica a impossibilidade de determinar causas exteriores à experiência por 
meio do conceito de fechamento ou “clausura operacional”, inseparável 
do conceito de autonomia. Ao contrário dos sistemas heterônomos ou 
hetero-referentes, os sistemas autônomos não têm sua identidade de-
terminada por uma lei (nomos) externa. A tese de Varela busca mostrar 
que a autonomia na cognição corresponde ao seu fechamento; ou seja, 
os processos cognitivos dependem apenas de si mesmos e se especifi-
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cam de maneira recursiva (VARELA, 1989). Trata-se de uma operação 
emergente, em rede, e que consiste, ao mesmo tempo, na característica 
distintiva e na condição de existência da unidade sob análise. Nesse 
sentido, a autopoiese (seja de uma célula ou de unidades mais comple-
xas) é um caso particular de um sistema operacionalmente fechado e, 
portanto, segundo Varela, um exemplo de um sistema autônomo.

Para um sistema operacionalmente fechado, a noção de “informa-
ção” não é totalmente adequada. Graças a sua autoespecificação, aquilo 
que afeta esse sistema depende de como o próprio sistema se organiza 
(MATURANA; VARELA, 2005). Se a unidade e o meio dependem um 
do outro e se definem reciprocamente, “o exterior” só o é em referência 
a tal unidade – não há definição absoluta do meio. Portanto, não é pos-
sível afirmar uma externalidade absoluta da informação, uma vez que 
ela só pode ser considerada dessa forma graças à organização desse siste-
ma. Aí reside a diferença essencial entre a abordagem enativa e as outras 
abordagens majoritárias da cognição: no enativismo, a cognição não é 
o tratamento simbólico da informação contida no mundo. A noção de 
informação não explica o funcionamento cognitivo, uma vez que, nas 
unidades autônomas, no lugar de “informação”, há “perturbação” entre 
a unidade e o seu meio. Se essas perturbações recíprocas são consistentes 
com a continuidade do processo de autopoiese e se verifica uma recorrên-
cia ou estabilidade nas formas de interação, há o que Maturana e Varela 
denominaram de “acoplamento estrutural” – “uma história de mudanças 
estruturais mútuas e concordantes” (MATURANA; VARELA, 2005, p. 
87) que continua até o momento em que a unidade e o meio se desinte-
gram (no duplo sentido de sua separação e de seu desaparecimento).

Nesse percurso conceitual, é possível identificar algumas pistas 
importantes para compreender o lugar da alteridade na abordagem 
enativa. Em primeiro lugar, a impossibilidade de determinar causas 
exteriores ao funcionamento de um sistema autônomo não equivale 
a afirmar seu isolamento. o acoplamento estrutural já é indicação de 
uma possibilidade sempre aberta de estabelecer trocas e de uma reci-
procidade no seio da atividade cognitiva. A organização autônoma 
confere à unidade a capacidade de lidar com o que a afeta, em uma 
forma de interação mediada por sua autonomia. Em segundo lugar, 
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o fechamento do sistema não é incompatível com a mudança e dura-
ção, no sentido bergsoniano do termo (EIRADo; PASSoS, 2004). A 
história das mudanças recíprocas entre a unidade e seu meio ilustra 
constantes transformações, que poderiam ser entendidas como uma 
abertura temporal equivalente à indeterminação do sistema.

No entanto, mais tarde em seu trabalho, Varela considerará que 
a noção de clausura operacional, bem como a teoria da autopoiese, são 
insuficientes para compreender o fenômeno cognitivo em algumas de 
suas características (VARELA, 1997). As noções derivadas da teoria da 
autopoiese podem induzir a uma interpretação solipsista da ideia de 
identidade, restringindo o meio à mera perturbação da atividade ope-
racionalmente fechada. A noção de perturbação não mostra claramente 
a importância da coemergência ou da história de acoplamentos que 
constituem a unidade e o meio de forma recíproca. A resposta de Varela 
a esse problema foi precisamente o conceito de enação. 

o conceito de enação (to enact: fazer-emergir, agir, decretar) reto-
ma a noção de autonomia a fim de descrever a cognição em seu caráter 
ativo, criativo. Conhecer corresponde, segundo esse conceito, a um ato 
pragmático de criação de si e de mundo. é um processo ativo justamente 
porque há autoprodução. Para retomar a formulação de Varela, conhecer 
equivale a construir, a inventar o mundo, em vez de representá-lo. 

Essa descrição da cognição como criação de si enfatiza a intencio-
nalidade do fenômeno cognitivo. Do ponto de vista fenomenológico, 
a intencionalidade insiste sobre a participação da consciência em seu 
conteúdo, ou seja, sobre a participação da atividade de conhecer aquilo 
que é conhecido. Ao mesmo tempo, a consciência corresponde a uma 
abertura: não há consciência sem objeto. o conteúdo da consciência é 
inseparável do próprio ato de se tornar consciente. 

o enativismo deu muita ênfase a uma abordagem pragmática da 
fenomenologia. Nessa abordagem, a intencionalidade é tomada em seus 
gestos práticos indicativos de reciprocidade e de abertura à alteridade. 
Essa reciprocidade básica fica evidente no enativismo quando este su-
blinha, seguindo as indicações de Merleau-Ponty, a inscrição corporal 
da cognição. Citado por Varela (2006, p. 14), Merleau-Ponty afirma no 
livro A Estrutura do Comportamento:
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Já que todos os movimentos do organismo são sempre 
condicionados por influências externas, podemos, se 
quisermos, tratar o comportamento como um efeito do 
meio. Mas do mesmo modo, como todas as estimulações 
que o organismo recebe foram possíveis apenas por seus 
movimentos precedentes, que acabaram por expor o ór-
gão receptor às influências externas, poderíamos dizer 
também que o comportamento é a causa primeira de to-
das as estimulações. Assim, a forma do excitante é criada 
pelo próprio organismo, por sua maneira peculiar de se 
oferecer às ações do exterior. (grifo nosso).6

outra citação clássica de Merleau-Ponty, na qual ele retoma a 
experiência descrita por Husserl7, deixa ainda mais clara essa dinâmica 
recíproca e reversível: a mão esquerda toca a mão direita. quem toca e 
quem é tocado?

Então, eu me toco tocando, meu corpo realiza ‘uma es-
pécie de reflexão’. Nele, por meio dele, não há apenas 
uma relação unilateral de quem sente com aquilo que 
sente: a relação se inverte, a mão tocada passa a tocar, e 
sou obrigado a dizer que o tocar estende-se aqui a todo o 
corpo, que o corpo é uma ‘coisa que sente’, ‘sujeito-ob-
jeto’. é preciso ver que esta descrição perturba a nossa 
ideia da coisa e do mundo, e que ela leva a uma reabi-
litação ontológica do sensível [...] Se a distinção entre 
sujeito e objeto está embaralhada em meu corpo [...], 
está também na coisa, que é o pólo das operações de 
meu corpo, termo em que termina a sua exploração, 
portanto tomada no mesmo tecido intencional que ele. 
(MERLEAU-PoNTY, 1989, p. 211.)

Merleau-Ponty, citado várias vezes nas obras de Varela, indi-
ca nesta passagem o caminho intermediário em que Varela situará o 
enativismo: nem o idealismo de uma experiência cognitiva que fabrica 
sozinha seus conteúdos, nem o realismo de uma experiência “causa-
da” por um mundo em si, dotado de informações (VARELA, 1994). A 

6 Esta passagem de Merleau-Ponty (2006) foi citada por Varela em seu trabalho The 
Reenchantment of the Concrete (VARELA, 1992, p. 331)
7 Edmund Husserl (1859-1938) matemático e filósofo alemão que instaurou a escola 
da fenomenologia. (N.R.)
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desestabilização de fronteiras entre sujeito e objeto também é a marca 
registrada do enativismo que, seguindo de perto a reflexão de Merleau
-Ponty, supõe uma reversibilidade essencial na compreensão da relação 
entre o “eu” e o mundo que o cerca. Essa reversibilidade, no enativismo, 
encontra-se na noção de coemergência entre “sujeito” e “mundo” (VA-
RELA, 1996).

Uma possível leitura do conceito de autonomia de Varela consi-
dera que tal noção de reciprocidade é insuficiente para dar lugar à alte-
ridade como tal. Esta leitura estabelece uma aproximação entre as no-
ções básicas do enativismo e o idealismo alemão, lembrando o trabalho 
de Livet (GoDDARD, 2003). Com base nessa leitura, a autonomia 
é entendida como uma abertura, mas não como uma abertura a algo 
como um “Tu” em um sentido estrito. Nesta interpretação, “é preciso 
se abster de tratar o não-eu como um tu”(GoDDARD, 2003, p. 219). 
A circularidade entre subjetivo e objetivo exigiria, segundo essa pers-
pectiva, abandonar toda a reciprocidade e “recusar qualquer alteridade 
especificada – isto é, real ou externa”. Só haveria uma unidade básica 
indistinta. Nesse sentido, não há como “sair de si mesmo” porque não 
há uma exterioridade verdadeira.

Esta leitura guarda certa pertinência: de fato, ao discutir a noção 
de perturbação, Varela indica que o sistema é perturbado não exata-
mente por algo externo, mas pelo que lhe parece como desprovido de 
sentido. A oposição entre si/não-si é, portanto, substituída pela opo-
sição entre si/sem sentido (self/nonsense). Assim, isso poderia ser in-
terpretado como uma hiperinflação do “auto”, um gesto reflexivo que 
negaria ao “outro” qualquer realidade própria.

Apesar da precisão desta crítica, tentaremos apresentar um enten-
dimento alternativo, em que justamente sublinhamos a relevância de 
designar este “não-eu” de Varela como um Tu, ou mais precisamente, o 
Tu da palavra fundamental Eu-Tu, de Buber. Nessa perspectiva, a alte-
ridade não é exatamente uma exterioridade, mas também não se deixa 
capturar por uma reflexividade sem saída.
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2. O diálogo fenomenológico de Buber e a “relação” 
como entidade primária

A filosofia de Buber nos parece particularmente apropriada para 
uma compreensão enativa da alteridade. Segundo Buber, duas atitu-
des, ou dois modos de apreensão do mundo ou, ainda, dois estados 
ontológicos são possíveis para os humanos. Esses dois modos podem 
ser descritos por duas palavras fundamentais, palavras compostas: Eu-
Tu e Eu-Isso. Eu-Tu é a primeira, palavra primária no sentido genéti-
co e não exatamente cronológico. Nossa atitude é, em primeiro lugar, 
relacional, dialógica; a atitude Eu-Isso, que objetiva e instrumentaliza 
a relação com as coisas, é apenas secundária, derivada da relação fun-
damental de reciprocidade e diálogo. é a atitude resultante do estado 
Eu-Isso que gera a separação entre sujeito e objeto e os modos típicos 
de conhecimento da representação. o “Tu” nunca é representado, ele 
está sempre presente. 

Nossa atitude habitual, cotidiana, é a do Eu-Isso: o outro é 
algo (ou alguém, já que Ele ou Ela também é um Isso) de identifi-
cável, discernível e separado de “mim”. Nesse modo de apreensão, 
ocorre uma instrumentalização; a atitude científica de medir, de 
comparar, de descrever atributos depende dessa separação. Aqui, o 
eu pode adotar uma postura de sobrevoo diante do que o rodeia, 
em uma objetificação do mundo e do outro, que acabam sendo 
desprovidos de sua singularidade (ARNETT, 1981; GoRDoN, 
2011). o conhecimento de tal objeto não implica a presença de um 
sujeito; não há nada no objeto que sinalize a participação de um ser 
que o conheça.

Por outro lado, o Eu-Tu corresponde a um encontro com uma 
singularidade irredutível e, ao mesmo tempo, irrepresentável, sem 
fronteiras claras. A atitude do Eu-Tu é a da contemplação ilimitada, 
da presença imediata e que afeta a própria existência do eu, que se 
compromete a oferecer uma resposta à singularidade do encontro. 

Não se pode enfatizar o suficiente que, para Buber, não se trata 
de um “Eu” separado de um “Tu”: as palavras fundamentais são pa-
lavras compostas. Dizer “Eu” significa necessariamente dizer “Tu” ou 
“Isso”, dependendo da atitude em que nos encontramos.
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o caráter composto das palavras indica que a definição de 
cada termo de cada palavra fundamental depende de seu par. ou 
seja, o “Eu” da palavra Eu-Tu não é o mesmo “Eu” da palavra Eu
-Isso (METCALFE; GAME, 2012). Assim, a palavra composta que 
parece, à primeira vista, representar uma relação entre entidades já 
dadas é, na verdade, indicativa de uma relação criativa de seus pró-
prios termos. os termos de relacionamento não existem antes da 
relação mesma. é por isso que a filosofia de Buber é concebida como 
uma filosofia de encontro e da relação; retomando a expressão de 
Buber, “no início é relação”. 

No entanto, as palavras fundamentais não são simétricas. Na base 
de qualquer experiência está o Eu-Tu:

o primeiro grupo, Eu-Tu, se decompõe de fato em um 
Eu e um Tu, mas ele não nasce de sua reunião, ele é ante-
rior ao Eu; o segundo, o Eu-Isso, nasce da reunião do Eu 
e do Isso, ele é posterior ao Eu. (BUBER, 2012, p. 55.)

Esta passagem demonstra que o face-a-face da relação Eu-Tu é 
mais originário do que a relação sujeito-objeto. A primazia ontológica 
e epistemológica é a da atitude de uma relação irrepresentável. Partindo 
de tal relação, é possível, por assim dizer, cair no estado de distância 
e sobrevoo, em que o outro não aparece mais como uma totalidade 
composta com o meu próprio ser. é nesse distanciamento que a atitude 
bastante representacionalista do Eu-Isso domina. Assim, a relação pro-
priamente dita é aquela do Eu-Tu, uma vez que o Eu-Isso não configura 
uma atitude de presença diante da singularidade:

o Eu da palavra fundamental Eu-Isso aparece como um 
ser isolado e torna-se consciente de si mesmo como su-
jeito (o sujeito do conhecimento prático e do uso). o Eu 
da palavra fundamental Eu-Tu aparece como pessoa e se 
torna consciente de si mesmo como subjetividade (sem 
genitivo dela dependente). (BUBER, 2012, p. 96.)

A palavra “subjetividade” pode ser enganosa. é importante notar 
no pensamento buberiano o peso ontológico dado à relação mesma (AR-
NETT, 1981; FLEISCHMANN, 1959; METCALFE; GAME, 2012). 
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A primazia é do entre-dois, um estado que não pode ser representado 
– a representação já implicando uma mudança de natureza do modo de 
apreensão do mundo. Segundo Arnett, Buber desenvolve, portanto, um 
entendimento com base na realidade ontológica do “entre” (between). 
Na raiz dessa ontologia está a intencionalidade fenomenológica: sujeito 
e objeto são dois aspectos de um mesmo fenômeno. Em Husserl, por 
meio do conceito de intencionalidade, encontramos o mesmo princípio 
do conascimento de sujeito e mundo, mesmo que para Buber o desen-
volvimento desse princípio não seja exatamente conceitual, mas exis-
tencial, muito próximo da vida (o que, aliás, torna ainda mais marcante 
a afinidade entre essa filosofia e o movimento empreendido por Varela). 

Nesse sentido, a subjetividade de que fala Buber não é a de uma 
interioridade encapsulada, mas corresponde a um chamado à integra-
lidade de nosso ser, inseparável de uma experiência vivida e concreta, 
criadora de sentido e valor. Na verdade, essa noção de subjetividade 
está mais próxima do que Wahl (1932), com base em Whitehead, cha-
mou de filosofia “objetivista” da experiência, uma vez que não supõe de 
antemão separações entre o subjetivo e o objetivo. Trata-se de tomar a 
experiência em sua totalidade, sem relegá-la a uma esfera separada do 
mundo concreto. 

A filosofia de Buber é, portanto, uma alternativa ao objetivismo 
e ao subjetivismo (ARNETT, 1981). Ainda segundo Arnett, a noção 
de entre (between) enraizada nessa intencionalidade permite uma com-
preensão do mundo e de nós mesmos que não depende da distinção entre 
sujeito e objeto. A experiência, ou subjetividade buberiana, não está no 
“interior”, o que afasta toda a sua filosofia de uma abordagem necessaria-
mente psicologizante ou humanista da relação e do diálogo. Na verdade, 
o Tu a que Buber se refere não deve ser confundido com uma pessoa ou 
compreendido de forma personalizada; como Buber ressalta, a relação de 
presença também ocorre com as coisas, sejam elas elementos da natureza 
ou obras de arte. Dessa forma, a filosofia de Buber e a fenomenologia 
husserliana estão muito próximas da obra de Varela: encontramos nesses 
autores uma apreciação da experiência concreta e a escolha de um cami-
nho intermediário entre o objetivismo e o subjetivismo. 

Seguindo essa pista fenomenológica, a alteridade se apresenta 
aqui como parte integrante da “nossa experiência subjetiva”. Zahavi 
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(2004) ressalta que a compreensão husserliana do “Eu” contém várias 
indicações da presença da alteridade, seja na capacidade de reflexão seja 
na estrutura da dinâmica temporal. Assim, a experiência vivida seria um 
processo de transformação, de abertura, não de totalização. Em Buber 
(2012), essa alteridade da experiência subjetiva – ou esse processo de 
transformação – está intimamente ligada à reciprocidade da relação pri-
mária e fundadora daquele que responde a um chamado: “o homem 
se torna um Eu no contato com o Tu” (BUBER, 2012, p. 61). Mais do 
que uma condição estrutural da experiência8, a alteridade também se 
impõe como uma forma de confrontação com uma singularidade. Tal 
confrontação é constitutiva do que será reconhecido, posteriormente, 
como “Eu” e o mundo.

Um objeto, um Isso, não nos interpela. Pode-se manter uma dis-
tância, observá-lo, medir suas propriedades. o Eu-Tu, por outro lado, 
carrega uma alteridade irredutível. o encontro comporta uma singula-
ridade imediata, que não pode ser descrita ou medida sob pena de um 
distanciamento, de um abandono da contemplação face a face. 

A alteridade no diálogo fenomenológico de Buber, então, não 
é localizada ou localizável no “interior” ou no “exterior”. A alteridade 
irredutível da relação Eu-Tu corresponde ao que se apresenta, em expe-
riência concreta, como uma estranheza no familiar. o reconhecimento 
e o espanto coexistem nessa experiência. o Tu que interpela não é de-
terminável; de maneira correlata, isso leva a uma indeterminação do Eu, 
que se constitui em presença, em relação.

o diálogo buberiano vai além de dualismos e oposições binárias 
(METCALFE; GAME, 2012). Identidade e mesmidade não são mu-
tuamente exclusivas nesse encontro. o Tu da palavra Eu-Tu não é uma 
alteridade “não especificada”, pelo contrário, tem sua própria singula-
ridade, mesmo que incomparável e imensurável. Por outro lado, essa 
alteridade não é “exterior”, um Ele ou Ela cujos atributos poderiam ser 
indicados de maneira precisa, terem seus limites definidos claramente 
ou serem colocados à distância de nós mesmos. o importante é que a 

8 Para a fenomenologia, a alteridade é um componente da própria estrutura da experiência:  
“A experiência é intrinsecamente intersubjetiva no sentido que a alteridade e a abertu-
ra ao outro são características a priori da estrutura formal da experiência”. (THoMP-
SoN, 2004, p. 56.) Cf. também (ZAHAVI, 2001, p. 163): “Já sou sempre um estra-
nho para mim mesmo e, portanto, aberto para os outros”. 
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diferença não desaparece diante da presença do familiar; a diferença está 
lá, mesmo que não seja localizável.9

A coexistência entre aspectos habitualmente (ou seja, na atitude 
Eu-Isso) entendidos como opostos, mutuamente exclusivos, também 
pode ser encontrada em Merleau-Ponty (1999). Podemos retomar o 
exemplo mencionado anteriormente, da mão esquerda e da mão di-
reita que se tocam:

Meu corpo, dizia-se é reconhecível pelo fato de me dar 
‘sensações duplas’: quando toco minha mão direita com a 
mão esquerda, o objeto mão direita tem esta singular pro-
priedade de sentir, ele também. [..] as duas mãos nunca 
são ao mesmo tempo tocadas e tocantes uma em relação 
à outra. quando pressiono minhas mãos uma contra a 
outra, não se trata então de duas sensações que eu sentiria 
em conjunto, como se percebem dois objetos justapostos, 
mas de uma organização ambígua em que as duas mãos 
podem alternar-se na função de ‘tocante’ e de ‘tocada’. 
(MERLEAU-PoNTY, 1999, p. 137.)

Esta passagem ilustra a base da compreensão de Merleau-Ponty 
sobre a relação entre Eu, outrem e o mundo. Dentro e fora, sentir e agir, 
são inseparáveis na experiência concreta. A ambiguidade e a interpene-
tração de qualidades vistas como opostas também ilustram a recipro-
cidade na relação buberiana. A diferença não é anulada; ela está lá, na 
alternância entre as qualidades de “ser tocado” e “tocar”. No entanto, 
as qualidades não são mutuamente exclusivas: ambas estão presentes e 
uma só pode existir sob a condição da presença da outra – não é possível 
tocar sem ser tocado.

Assim, na relação Eu-Tu não há exterioridade. A reciprocidade de 
base significa que o Tu da palavra fundamental não pode ser separado 
do Eu, mas, entretanto, há uma interpelação, um diálogo. Nesse senti-
do, não há como “não sair de si mesmo”. 

9 “Na dialógica de Buber, há presença simultânea de diferença e semelhança. A di-
ferença é mantida, não porque seja inalcançável em outro lugar, mas porque a seme-
lhança e a diferença não são localizáveis.” (METCALFE; GAME, 2012, p. 358.)
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3. A Reciprocidade buberiana e a coemergência 
sujeito-mundo: um diálogo

Nesta seção, gostaríamos de propor uma aproximação entre a no-
ção de alteridade em Varela e em Buber; não se trata de fazer coincidir 
as duas concepções, nem de explicá-las uma por meio da outra. Em vez 
disso, trata-se antes de colocá-las em diálogo e de recolher os traços des-
sa confrontação, assumindo o risco de enfrentar as diferenças e, assim, 
suscitar transformações.

Em primeiro lugar, devemos compreender se o enativismo real-
mente requer uma noção de alteridade. A distinção entre si/não-sen-
tido merece essa designação? Considerando apenas a noção de auto-
nomia na teoria da autopoiese, não parece necessário apelar para a 
noção de alteridade, como bem o demonstra Goddard (2003). No 
entanto, os desenvolvimentos posteriores do conceito de enação (DI 
PAoLo; CUFFARI; DE JAEGHER, 2018) e, sobretudo, a parte do 
trabalho de Varela (1999) dedicada a refletir sobre ética desperta al-
guma hesitação. A noção de breakdown (colapso) sugere a ocorrên-
cia de um encontro com o outro e a consideração de uma situação 
que ultrapassa os interesses da “manutenção do sistema”. A noção de 
breakdown equivale a uma perturbação do que Varela chamará de mi-
croidentidade, correlacionada a um micromundo. Uma microidenti-
dade tem uma prontidão-para-ação em um micromundo; o conjunto 
microidentidade-micromundo mantém uma espécie de estabilidade, 
na qual o ser dispõe de um repertório de comportamentos a fim de 
agir adequadamente em determinado tipo de situação. o breakdown 
ou colapso interrompe essa estabilidade, demandando novas ações 
para tornar possível uma resposta adequada. o breakdown é, desta 
forma, a fonte de criatividade e de autonomia (VARELA, 1992). é 
por meio do confronto com o indeterminado e o imprevisível, então, 
que a autonomia se expressa e que o sujeito e o mundo – provisórios, 
dependentes da situação atual e concreta – podem emergir. 

A ética e a compaixão, como diz Varela com base na tradição 
budista, não se limitam ao comportamento voltado para os interesses 
do organismo, nem para ações que poderiam ser entendidas, exclusi-
vamente, do ponto de vista do “sistema em equilíbrio”. No comporta-
mento ético, o ser vivo formará um todo com a situação, respondendo 
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a um apelo. é verdade que o breakdown implica, por um lado, um “si 
mesmo virtual” (um “si mesmo vazio de si”, como diz Varela com base 
na tradição budista) e, por outro lado, o não-sentido do qual nos fala a 
teoria da autopoiese. No entanto, aqui, o breakdown leva a uma respos-
ta que não é neutra do ponto de vista de sua implicação no mundo, e 
que é baseada em uma relação. é verdade que não se trata de uma rela-
ção entre dois termos já dados, mas sim de uma relação constitutiva de 
seus próprios termos. o comportamento ético pode ser descrito como 
certo tipo de resposta ao desconhecido que nos atinge e interpela. Para 
Varela (1999), esse comportamento ético corresponde, precisamente, à 
coincidência entre o ser que age e sua ação. A proximidade com o diá-
logo buberiano é notável. Não é coincidência que Varela cite Buber ao 
descrever essa ação ética que comporta a integralidade do ser:

Novamente, aqui o paradoxo da não-ação na ação desapa-
rece quando o ator se torna a ação, isto é, quando a ação 
se torna não dual.
Como disse Martin Buber: ‘Esta é a atividade do ser hu-
mano que se tornou completo: foi chamado de não fazer, 
pois nada de particular, nada de parcial está em funcio-
namento no homem e, portanto, nada dele se intromete 
no mundo.’ quando alguém é ação, nenhum resíduo de 
autoconsciência permanece para observar a ação externa-
mente. (VARELA, 1999, p. 34.)

Apesar das diferenças consideráveis entre a tradição do hassidis-
mo, na base do pensamento buberiano, e a tradição budista que inspi-
rou Varela (especialmente em relação à noção de “Eu”), ainda assim há 
algumas correspondências notáveis. Segundo Buber (2012), a relação 
Eu-Tu é o domínio da imprevisibilidade e da indeterminação. ora, a 
noção de breakdown também indica que a autonomia e a ação ética são 
da ordem do imprevisível, um efeito da desestabilização. Além disso, a 
indeterminação leva a uma resposta; ela corresponde a uma interpelação 
que não parte de um binarismo e que leva a uma espécie de integridade.

A compreensão da autonomia vareliana como fechamento não 
pode ser sustentada nesse contexto. A autonomia aqui se torna a aber-
tura a uma relação, a capacidade de ser afetado pela alteridade. A iden-
tidade do ser vivo depende de sua resposta a essa interpelação: ela surge 
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de sua ação e comporta potencialidades que não estão dadas antes do 
encontro (DEPRAZ, 2005).

Certamente, nem todos os comportamentos são éticos. Pode-se 
pensar, então, que a ação ética, que considera a alteridade, não é neces-
sária no pensamento de Varela. No entanto, a ação ética é uma questão 
de autonomia, ou seja, baseia-se naquilo que é a própria definição do 
ser vivo. Há uma primazia ontológica da autonomia, da mesma forma 
que há uma primazia da relação Eu-Tu no pensamento buberiano.

Deve-se lembrar que, para Varela, a autonomia é a condição da 
possibilidade de heteronomia (EIRADo; PASSoS, 2004). Em ou-
tras palavras, a vida é autônoma sob o ponto de vista de sua gênese, 
não necessariamente sob a perspectiva de seu comportamento atual. 
A autonomia indica que o processo de construção do ser se dá fora da 
dicotomia entre sujeito e objeto. Assim, Varela não nega a existência 
de sujeito e objeto, nem a existência de representações no campo da 
cognição. A distinção de Varela entre representação em seu sentido 
forte e fraco reforça essa ideia de que a enação não nega a existência 
de representações (VARELA, 1994). Eles existem e desempenham um 
papel prático essencial em todos os momentos de nossas vidas; no 
entanto, essas representações não são a essência de nossas cognições, 
nem o fenômeno mais primário.

A relação entre as duas palavras fundamentais, Eu-Tu e Eu-Isso, 
é análoga à relação entre enação e representação em seu sentido fraco: 
o Eu-Tu é originário e subjacente à relação Eu-Isso, da mesma forma 
que há a uma origem enativa para as representações cotidianas e para 
as experiências vividas habituais de separação entre sujeito e objeto. A 
atitude comum é a do Eu-Isso – ou representacionalista. é o mundo da 
separação entre sujeito e objeto, de uma descrição “objetiva” dos atribu-
tos do outro. No entanto, a capacidade de se reconectar com o processo 
de gênese sempre está presente. Para ambos os pensadores, é possível, 
por meio de uma mudança na atitude habitual, reconhecer a presença 
da alteridade e de responder a ela de maneira livre. Em outras palavras, 
o Eu-Tu e o Eu-Isso são mundos que coexistem. Tal como ela se apre-
senta, a relação entre autonomia e heteronomia não contém dicotomia; 
em ambos os casos trata-se de uma lógica de inclusão, e não de exclusão 
(EIRADo; PASSoS, 2004; METCALFE; GAME, 2012).
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Essa possibilidade sempre disponível de entrar em relação, ou de 
redescoberta da atitude da palavra original Eu-Tu, é comparável com 
o que Varela chamou de “re-encantamento do concreto” (VARELA, 
1992). Ao contrário do que as ciências cognitivas defendem, não se 
deve utilizar esquemas abstratos para compreender a cognição. Em vez 
disso, devemos contemplar de maneira imediata nossas vidas encarna-
das em relação. ou, para dizer como Buber, a fonte de conhecimento é 
a relação Eu-Tu. 

Da mesma forma que em Varela a circularidade da noção de auto-
nomia poderia levar à compreensão de um lugar reduzido da alteridade 
em seu pensamento, alguns teóricos endereçam a Buber uma crítica se-
melhante. Segundo eles, a não-oposição entre Eu e Tu corresponderia a 
uma indiferenciação (METCALFE; GAME, 2012). Essa crítica baseia-
se na concepção de Levinas10 de uma alteridade radical e irredutível; a 
relação Eu-Tu implicaria, segundo essa concepção, uma apropriação da 
alteridade, uma identificação que terminaria por anulá-la.11

No entanto, a não-separação entre Eu e Tu não significa a anu-
lação ou a apropriação do outro por um “Eu” hipertrofiado. Como 
demonstram Metcalfe e Game, esta crítica perde justamente a contri-
buição singular de Buber, uma vez que a não-separação não implica 
indistinção. Diferença e identidade coexistem. Uma leitura buberiana 
da enação nos permite ver a copresença da semelhança e da diferença, 
uma distinção entre os termos da relação sem uma separação de base 
(EIRADo; PASSoS, 2004). A noção de alteridade mais adequada à 
abordagem enativa seria, portanto, aquela que considera o processo 
de coemergência. Se a abordagem enativa não estabelece uma objeti-
vidade independente de um sujeito, ela tampouco estabelece um su-
jeito independente de qualquer objetividade. A coemergência entre 
sujeito e mundo não anula as distinções, mas dá lugar a um processo 
de produção, uma dimensão genética em que a não-separação e a 
diferença coexistem.

10 Emmanuel Levinas (1906-1995), filósofo francês influenciado pela Fenomenolo-
gia de Husserl. (N.R.)
11 “Nos termos de Levinas, tal encontro não mediado é uma exclusão do absoluta-
mente outro, uma redução antiética do outro ao mesmo.” (METCALFE; GAME, 
2012, p. 353.)
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Tanto para Buber quanto para Varela, trata-se de superar bina-
rismos e de se livrar de uma oposição que no fundo é apenas aparen-
te, uma vez que está baseada em um mesmo preconceito a respeito 
da experiência. Seus pensamentos abrem um caminho onde não há 
escolha forçada entre, de um lado, a unidade indiferenciada e, de 
outro, a separação entre entidades independentes. Assim como Bu-
ber, Varela aponta para um caminho intermediário, que não aceita a 
forma como os termos do problema são apresentados. Para Buber, o 
intermediário – o “entre” – é precisamente o fundamento. Da mesma 
forma, a coemergência é o fundamento da distinção doravante pro-
blematizada pela abordagem enativa, entre sujeito e objeto.

Se na abordagem enativa a ausência de um si-mesmo substancial 
pode aparecer como simetricamente equivalente à ausência do outro, 
a não-separação, indicada pela relação Eu-Tu, oferece possibilidades 
alternativas de compreensão. o Eu surge como inseparável de uma 
alteridade fundadora; reconhecemos em nós a presença dos outros e 
das relações que nos formam. Para retomar a expressão de Ricoeur, é 
possível conceber o “si-mesmo como um outro” (RICoEUR, 1990) e 
de conceder ao outro o direito de produzir sentido, de ter um mundo 
próprio, diferente do nosso. Do ponto de vista fenomenológico (apesar 
das diferenças entre a noção de Eu na fenomenologia e na abordagem 
enativa), isso corresponde à compreensão de que a percepção de si en-
volve necessariamente a percepção do outro (THoMPSoN, 2004). 

Tal compreensão da alteridade não é sem consequências; mais do 
que uma concepção puramente abstrata, ela tem efeitos éticos. Tanto 
para Buber quanto para a abordagem enativa, a dimensão ética não se 
acrescenta à dimensão teórica como algo que vem do exterior. A ética 
está no centro de seus pensamentos, na base da ontologia e da produção 
de conhecimento.

é interessante notar que, graças ao privilégio concedido à di-
mensão ética inerente à relação Eu-Tu, a filosofia de Buber é uma re-
ferência importante para diversas práticas de cuidado, como a Terapia 
Contextual de Boszormenyi-Nagy (1987), a Clinique de Concertation 
(LEMAIRE; HALLEUx, 2010) e diversas abordagens no campo da en-
fermagem (PADoIN; PAULA; SCHAURICH, 2009; SCHAURICH; 
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CRoSSETTI, 2008; WALIVAARA; SÄVENSTEDT; AxELSSoN, 
2013). Ao chamar a atenção para a atitude originária do Eu-Tu, Buber 
anuncia uma maneira de se endereçar ao outro, de estar em presença e 
de se deixar interpelar. Essa atitude diante do outro leva também a uma 
concepção de responsabilidade que não é concebida como propriedade 
de um indivíduo, mas dotada de reciprocidade, pertinente à relação 
sempre situada e fundada sobre um gesto, o próprio ato de responder 
(GoRDoN, 2011).

Além disso, a abordagem enativa pode ser apreendida como 
portadora de uma mudança de atitude diante do outro, o que a torna 
uma fonte significativa de inspiração para certas abordagens e práticas 
de cuidado (DE JAEGHER, 2019).12 A atenção sustentada à coemer-
gência também requer a consideração da reciprocidade, sabendo que 
nossas ações terão um efeito de produção tanto de mundo quanto de 
nós mesmos.

Isso não significa que os pensamentos de Buber e de Varela de-
vam estar relacionados a uma abordagem humanista ou a um apelo à 
tolerância e à aceitação. o acolhimento da alteridade frequentemente se 
faz sob a forma de um confronto (GoRDoN, 2011) e de uma desesta-
bilização de nossos horizontes. Aqui, também, a diferença é importan-
te: ela não é cancelada ou esquecida em nome de um diálogo. Segundo 
Arnett (1981), o diálogo fenomenológico não deve ser confundido com 
diálogo no sentido humanista: o diálogo verdadeiro é sempre um risco 
(MENDES-FLoHR, 2015). Retomando a expressão de Maturana e 
Varela (2005), “nós não vemos que não vemos”, e o encontro nos fez 
pressentir a existência de outros mundos. A consideração da coemer-
gência é acompanhada pela intuição daquilo que está para além de nós e 
que é suscetível de nos transformar; ela se faz, assim, como a reconexão 
com a presença imediata da alteridade. 

12 Essa relação entre a abordagem enativa e as práticas de cuidado também está sendo 
desenvolvida pelo grupo de pesquisa Enativos: conhecimento e cuidado por meio de 
projetos de pesquisa-intervenção participativa em saúde mental inspirados na aborda-
gem enativa. Cf. Renault e Ramos, 2019; Sade et al., 2013. 



65

Entre Clínica e Política

Conclusão
A abordagem enativa, em sua proximidade com o conceito de 

autonomia, levanta questões em torno do lugar da alteridade: haveria 
um espaço para o outro no círculo fechado que ele propõe para com-
preender a cognição? A noção de coemergência parece oferecer uma 
possibilidade de entender a alteridade que se aproxima da de Buber. o 
círculo aparentemente fechado de cognição pode então ser entendido 
em termos da reciprocidade buberiana: não como autossuficiência, 
mas como uma presença imediata de diferença na identidade.

Levar em conta o papel da alteridade na abordagem enativa 
mostra quão fundamental é a ética para a produção de conhecimento 
nessa abordagem. Mais do que um aspecto suplementar e relativa-
mente externo ao nosso entendimento da cognição, a presença dos 
outros é constitutiva de quem somos e de como agimos. Assim, as 
práticas de produção de conhecimento não são uma esfera comple-
tamente separada das práticas de cuidado (DESPRET, 2004), o que 
abre um vasto campo de exploração sobre a abordagem enativa como 
base de uma ética e de uma epistemologia. Isso pode ser expresso nas 
próprias práticas terapêuticas, tal como são investigadas atualmente 
(FUCHS, 2009; GALBUSERA; KYSELo, 2019; DE JAEGHER, 
2013; DI PAoLo; CUFFARI; DE JAEGHER, 2018), mas também 
nas práticas de produção de conhecimento em outras áreas, como na 
sociologia ou na antropologia. Estar interessado pelo outro, deixar-se 
tocar por seu universo e reconhecer os laços de codependência que 
nos constituem tornam-se condições para o exercício da autonomia e 
da criação. Ainda é necessário examinar em mais detalhes, em traba-
lhos posteriores, os efeitos terapêuticos ou gestos de cuidado (practi-
ces of care) resultantes da inclusão da experiência e da alteridade na 
produção de conhecimento nessas diferentes áreas. 

A abordagem enativa nos permite assim explorar a relação 
Eu-Tu nas práticas científicas. Se ao longo do texto reconhecemos 
uma afinidade entre a filosofia de Buber e a abordagem enativa, 
também é possível vislumbrar nesta abordagem um caminho de ex-
perimentação concreta do diálogo buberiano. A abordagem enativa 
torna-se, então, um modo de investigação no qual a presença de 
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outros pode ser sentida na produção de conhecimento. Isso pode 
enriquecer nossa compreensão das implicações concretas do diálogo 
e do acolhimento da alteridade em nossas práticas. Seria interes-
sante explorar, posteriormente, os possíveis elos entre a abordagem 
de Buber e o papel da alteridade em outros ramos da abordagem 
enativa, incluindo as versões mais recentes da abordagem enativa no 
domínio social e na intersubjetividade (DI PAoLo; CUFFARI; DE 
JAEGHER, 2018).

o diálogo fenomenológico de Buber abre uma forma de ler a 
reciprocidade (ou a circularidade) precisamente como uma abertu-
ra para o outro, como uma oportunidade sempre presente para nos 
deixar desestabilizar, de fazer emergir novas definições de nós, novas 
composições com os outros. o não-sentido de que nos fala Varela, en-
tão, torna-se uma interpelação, um convite ao encontro e à repons-a-
bilidade13, assim como uma oportunidade de pressentir possibilidades 
de outros mundos além do nosso.
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a noção de autonomia 
e a dimenSão do virtual1

André do Eirado  
Eduardo Passos

o presente artigo trata de um problema surgido no domí-
nio das teorias cognitivistas atuais, mais especificamente, no que 
se chama de biologia do conhecimento. A nosso ver, esse problema 
ultrapassa em muito a questão puramente cognitiva e faz eco com 
outro: a produção da subjetividade. Trata-se do problema da relação 
de imanência, se assim podemos nos exprimir, entre viver, conhe-
cer e fazer. os teóricos da biologia do conhecimento, Maturana e 
Varela2, resumem essa questão por meio de uma dupla afirmação: o 
ato cognoscente confunde-se com a operação mesma de autocriação 
(autopoiese) que definiria a essência dos sistemas vivos; o conheci-
mento é criação, e não representação. Um deslocamento tão radical de 
perspectiva só tem par em certas concepções filosóficas tal como a de 

1 Esse texto foi publicado originalmente como EIRADo, A.; PASSoS, E. A Noção 
de Autonomia e a Dimensão do Virtual. Psicologia em Estudos, Maringá, v. 9, n. 1, p. 
77-85, 2004. Disponível em:: https://www.scielo.br/pdf/pe/v9n1/v9n1a10.pdf.
2 A biologia do conhecimento ligada inicialmente aos trabalhos de Maturana e Varela 
aparece, no iníco da década de 1970, como uma alternativa teórica no campo dos es-
tudos da vida. Devemos entender que esses estudos em biologia não são assim defini-
dos por se preocuparem essencialmente com a investigação das faculdades cognitivas. 
o que caracteriza a biologia do conhecimento é antes o seu princípio norteador, a 
saber, que há uma identidade entre vida e cognição. A Biologia é agora por definição 
um estudo dos fenômenos cognitivos com os quais pode-se identificar o vivo (Cf. 
MATURANA; VARELA, 1995/1987). 
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Bergson, com a qual não deixa de ter muitos pontos em comum3. Não 
reduzir a vida ao vivo, mas mesmo assim mostrar no vivo a operação 
fundamental da vida – auto-criação, autopoiese –, eis o que distin-
gue a biologia do conhecimento de uma mera “ciência da cognição”.

A vida passa ao primeiro plano, o que poderia caracterizar a 
empreitada de Varela e Maturana como um vitalismo imanente, pois, 
justamente, é no viver do ser vivo e não em algum tipo de princípio 
transcendente que se concentram os esforços para pensá-la como um 
processo de autocriação contínuo. é, então, necessário determinar em 
que sentido os teóricos da biologia do conhecimento, ao lançar mão 
da noção de autonomia, no sentido de autocriação e autopoiese, es-
tão colocando um problema muito mais amplo do que o da natureza 
da cognição. Como dizíamos, este problema concerne à natureza da 
nossa existência, e não só àquela de nossa sobrevivência, ou mesmo 
de nossas vidas, entendendo-se por “vida” algo ligado à conquista de 
status social, de desenvolvimento de carreira profissional, de direito 
civil, de bem-estar em família ou sociedade, ou seja, de tudo aquilo 
que se pode compreender pelas expressões “padrão de vida”, “quali-
dade de vida” etc. Tudo isso se constitui em razão – contra ou a favor 
– de nossos modos de vida, dos tipos de subjetividade nos quais nos 
configuramos, enfim, de nossa existência.

Em seu livro Autonomie et Connaissance: Essai Sur le Vivant 
(1989a), Varela define o que seria próprio dos sistemas naturais: sua 
capacidade de interagir consigo mesmo, autodeterminando-se. Daí 
a oposição aos sistemas de comando ou heterônomos cujo funcio-
namento é determinado extrinsecamente. Conforme este segundo 
modelo, definem-se os sistemas informacionais do tipo input/output 
que têm o comportamento orientado por instruções externas. A he-
gemonia deste modelo de comando foi estabelecida, no campo da 
ciência cognitiva, a partir dos anos 1950, com o impacto causado 
pelas pesquisas computacionais. os estudos da cognição ganharam 
um impulso especial quando as pesquisas em inteligência artificial 

3 Virgínia Kastrup (1995) chega a dizer que a ciência contemporânea, da qual 
fazem parte Maturana e Varela, e que se caracteriza pela mise en circuit da pro-
blemática do tempo como instância criadora, é, “neste sentido, efeito da filosofia 
bergsoniana” (p. 92).
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pareceram atestar a fecundidade da hipótese acerca da identidade 
funcional homem/máquina. A cognição, qualquer que seja sua base 
material (o cérebro ou o hardware do computador), passa a se definir 
como um processo simbólico de tratamento de informação, isto é, o 
sistema conhece na medida em que é informado e processa símbolos 
a que correspondem estados de coisas do mundo. Enquanto o mo-
delo do comando enfatiza a noção de informação como instrução e 
representação, fazendo da identidade do sistema um fato informa-
cional, o modelo da autonomia produz um deslocamento do eixo de 
análise: desloca o problema da instrução para aquele da construção; 
desloca o problema da representação para aquele da maneira como 
o comportamento adequado reflete a viabilidade do funcionamento 
do sistema (VARELA, 1989a, p. 9). Conhecer não é adequar-se a 
uma realidade do meio, nem tampouco é tão simplesmente acionar 
estruturas cognitivas preexistentes no sistema. A relação entre cog-
nição e criação se impõe agora como saída dos limites estreitos im-
postos pelo modelo de comando. A vida é criação, e conhecer é um 
ato de poiesis. Por isso a relação entre estes termos – viver, conhecer e 
fazer – , o que leva a uma redefinição também do objeto da biologia. 
o vivo é, portanto, o domínio da autonomia por excelência, já que 
sua existência se define e constrói por meio de um ato pragmático – 
ato a um só tempo criador e cognitivo daquele que vive/conhece e 
do mundo vivido/conhecido. 

Consideremos mais detidamente o sentido que Varela dá à 
noção de autonomia. Palavra composta de “auto”, que quer dizer 
o próprio, o si mesmo, e de “nomos”, que quer dizer lei ou norma. 
Autonomia seria, então, dar a si mesmo suas próprias regras, e se 
oporia a heteronomia, que indicaria o estado daquele, ou daquilo, 
que é regrado, legislado por outro. Mas poder-se-ia colocar a seguin-
te questão: o ato mesmo de dar a lei ou a regra não supõe, para ser 
compreendido, algum tipo de mediação, ou talvez de distância entre 
a lei dada e o modo de ser que se conforma a ela? o que viria a ser, 
então, a autonomia, se todo ato de legislar supusesse uma tal media-
ção? Aquele que se diz autônomo ver-se-ia de imediato dividido em 
dois, partido em dois pedaços: um, no qual se instalaria toda a es-
pontaneidade que a atividade de legislar implica; e outro, em que se 
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localizaria toda a docilidade, para não dizer passividade, que implica 
a atividade de se conformar à lei dada. E ainda seria preciso supor 
uma forma pela qual a lei dada se aplica necessariamente àquilo que 
ela pretende legislar, ou, em outros termos, supor uma forma do 
legislável em geral, capaz de reunir as duas partes inconciliáveis: do 
que dá a lei e que, portanto, é pura determinação, e do que recebe a 
lei e que, portanto, é puramente indeterminado4.

Pensando desta forma, parece-nos que a autonomia, por um efeito 
de retroação sobre si mesma, engoliria a heteronomia, e esta última, no 
final das contas, passaria a ser o princípio da primeira, constituindo-se 
como sua possibilidade. Não nos parece que seja este o sentido que Varela 
daria a sua noção de autonomia. Nosso desafio, então, é tentar pensar 
a autonomia como primeira em relação à heteronomia (ou allonomia, 
como algumas vezes aparece nos textos desse autor). A autonomia seria 
imediata, de tal modo que o ato de dar a lei e o ato de se conformar a ela 
fossem um só ato em vias de se fazer. Para tanto, é preciso que se pense 
a autonomia não apenas como o ato de se determinar a si mesmo, no 
sentido fraco, mas como o ato de criar-se a si mesmo, no sentido forte. 
A noção de criação passa ao primeiro plano, enquanto a noção de lei 
ou determinação adquire um sentido novo, já que aparece como conse-
quência de um ato criador. Lei e regra não se impõem de fora e a priori, 
constrangendo ou limitando um ser que “poderia” se subtrair a elas. Ao 
contrário, emergem com esse ser, fazem parte de seu modus vivendi e ao 
invés de o determinarem por limitação ou constrangimento, o determi-
nam na medida em que constituem para ele um poder/fazer: território 
onde desenvolve suas capacidades. Por isso mesmo, autonomia significa, 
antes de tudo, autocriação, autopoiese: diferença entre aquilo que é cons-
truído por outro e aquilo que se constrói a si mesmo.

Mas o deslocamento da noção de lei ou determinação para a noção 
de criação só pode nos ajudar a pensar a autonomia como primeira na 
medida em que ela possa ser pensada fora da dicotomia criador e criatura, 
posto que tal dicotomia nos faria recair na heteronomia. A criação, além 
do mais, terá de ser pensada sem recurso a qualquer fundamento, sem 
recurso a qualquer realidade substancial desde sempre dada a qualquer 

4 Cf. a diferença entre o cogito cartesiano e o cogito kantiano em Deleuze (1988/1968, 
p. 150-151).
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forma a priori que viesse delimitar sua possibilidade5. Isso não implica, no 
entanto, que o processo criativo seja monolítico, unitário... Ao contrário, 
como veremos, ele não exclui a distinção de planos que se entrecruzam 
e se criam mutuamente, quer dizer, há um pouco de criatura no criador, 
e um pouco de criador na criatura. Resta estabelecer qual o sentido que 
se deve atribuir a cada um, isto é, em que sentido o criador é criatura, e 
em que sentido a criatura é criadora. Pois entrelaçar estes dois planos é 
pensar o ato de criação como inaugural, primeiro por relação a qualquer 
domínio de realidade criada, seja ele subjetivo ou objetivo. No entanto, 
devemos evitar tomar esta criação primordial como um Fiat Lux ou uma 
criação ex nihilo, mas sim entendê-la como criação em um ato sempre 
concreto, atual. A instância criadora, portanto, sem ser externa ou trans-
cendente ao que por ela é criado, deve ser pensada como um modo de 
operar que singulariza o vivo. o que esta nova teoria do vivo nos faz ver 
é que em toda criatura há uma dimensão autopoiética que lhe abre para a 
criação. A um só tempo criatura e criador, organismo e auto-organização, 
os dois planos – o da criação e o do criador – se entrelaçam formando 
um circuito no qual se diferenciam, sem, contudo, poderem se separar. 
Parece-nos que a dificuldade em pensar a autonomia reside justamente 
na tentação sempre renovada de separar e opor radicalmente planos que, 
embora distintos, não podem ser concebidos um sem o outro e são 
inseparáveis. Varela nos faz desviar do senso comum, utilizado muitas 
vezes pela ciência e pela filosofia para definir a noção de diferença6.  

5 é interessante notar que uma versão do problema formulado por Varela se dá na 
forma da interseção da biologia com a filosofia oriental, mais especificamente com o 
zen budismo. o que interessará Varela, inicialmente, é a maneira como esta filosofia 
busca um conhecimento sem fundamento (Cf. VARELA; THoMPSoN; RoSCH, 
1993/1992).
6 Tal desvio do senso comum deve ser, neste contexto, entendido como recusa do pres-
suposto de que todo distinto é separável. Trata-se de uma atitude intelectual que rebate 
(e reduz) a realidade sobre o plano descontínuo e homogêneo do espaço, lá onde as coi-
sas se distinguem como unidades discretas e isoláveis. Embora encontremos, nas noções 
de autonomia e autopoiese, uma maneira de superar essa atitude, na obra de Varela a 
noção de senso comum aparece com outro sentido e outro destaque. Aqui este termo de-
signa o campo da experiência em que o conhecimento se dá como um “saber-fazer”, um 
engajamento prático ou ativo no mundo, podendo-se verificar nele a “inscrição corporal 
do espírito” (Cf. VARELA, 1993). o senso comum ganha, portanto, este outro sentido, 
como o campo de uma ação que se desdobra no tempo e que, consequentemente, não 
pode ser completamente apreendida como uma realidade espacial delimitável. Sentido 
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Pois, tradicionalmente, a diferença é pensada com base na ideia de 
separação e mútua exclusão. E, assim, acaba-se por constituir seja 
uma ontologia dualista (Descartes – coisa extensa/coisa pensante), 
seja uma teoria do conhecimento que só se exprime por meio da dua-
lidade (Kant – sujeito transcendental/sujeito empírico). Mas, a quem 
acredita que a passagem do dualismo substancial para a dualidade 
subjetiva introduz algo de essencialmente novo, nós retrucamos que a 
forma de pensar a diferença permanece aí a mesma. Varela insiste no 
ponto seguinte: a autonomia (autopoiese) se assenta em uma operação 
de circularidade (reflexividade), em que dois planos distintos (orga-
nização e estrutura, linguístico e extralinguístico, organismo e meio, 
planos de significação diferentes etc.) se determinam reciprocamente 
ao se criarem mutuamente.

A grande novidade desse pensamento e, ao mesmo tempo, sua 
grande dificuldade, reside nas tentativas de designação e nas estratégias 
de definição dessa operação que, em resumo, é nada mais do que um 
incessante diferir-se. Trata-se, então, de opor às perspectivas duais outro 
modo de articular a diferença. é o aprofundamento da noção de circu-
laridade que vai nos permitir avançar na compreensão desse problema.

Varela nos fala dos “círculos criativos”, numa tentativa de dar 
conta da experiência de autonomia como decorrência de uma operação 
peculiar, que se denomina comumente como círculos viciosos (VARE-
LA, 1994/1981)7. Na esfera da lógica, esta operação circular é expressa 
pela figura do paradoxo, que se constitui, para a tradição, como um 
limiar do pensável. o paradoxo, de fato, fere o “postulado segundo o 
qual as afirmações sobre algo não devem ser elemento constituinte desse 
algo”. o que é pressuposto nesse postulado é a separabilidade radical 
do plano da existência (objeto) relativamente ao plano da linguagem 
(sujeito). Assim, fora do paradoxo, a distinção entre os planos implica 

produzido no tempo e contextualmente, ele é o plano ontológico de onde emerge por 
determinação recíproca o sujeito e o objeto do conhecimento: “a cognição não pode ser 
adequadamente compreendida sem o senso comum, que é nossa história física e social, 
ele nos faz deduzir que aquele que conhece e esse que é conhecido, o sujeito e o objeto, 
são a especificação recíproca e simultânea um do outro. Em termos filosóficos: o saber é 
ontológico” (VARELA, 1989b, p. 99). 
7 o conteúdo deste artigo foi retomado pelo autor na edição revisada para a língua 
francesa do seu livro Principles of Biological Autonomy. 
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em sua separação. o importante no paradoxo é que, nele, o que “deve-
ria permanecer separado se entrecruza (...) de maneira que dois planos 
confundem-se em um só e, no entanto, continuam diferenciáveis” (VA-
RELA, 1994/1981, p. 306).

Varela toma indistintamente como exemplos de paradoxo o 
koan de quine (“Esta frase é falsa se incorpora aspas a si mesma”) e o 
enunciado de Epimênides, o cretense (“Todos os cretenses são mentiro-
sos”). Ambos, de fato, se constroem como círculos viciosos, possuindo, 
no entanto, consistências diferentes. o interessante no enunciado de 
Epimênides é o fato de ele extrapolar o domínio puramente linguístico, 
designando uma operação de circularidade que conta com a exteriori-
dade absoluta que ela mesma cria. Pois dizer que todos os cretenses são 
mentirosos, em sendo um cretense, implica em fazer da circularidade 
o modo de desestabilização de um domínio de existência. De fato, 
neste paradoxo, o campo da enunciação em choque com o campo da 
referência produz a instabilidade seja do enunciado em sua preten-
são à verdade, seja do mundo a que ele se refere. Enquanto no koan 
quiniano o círculo fecha o enunciado sobre si mesmo, uma vez que 
o enunciado é seu próprio referente, em Epimênides, o enunciado 
paradoxal faz parte do seu referente (já que é um ato cretense), porém 
não se confunde com todo o domínio do referente (o mundo cretense 
que se impõe como o exterior do enunciado). é esta exterioridade 
pressuposta pelo enunciado que acaba por sofrer também os efeitos 
vertiginosos da circularidade instaurada.

Imaginemos a situação em que Epimênides proferisse seu enun-
ciado em uma assembleia cretense. Diferente do efeito produzido caso 
dissesse “Vocês todos são mentirosos”, excluindo-se a si mesmo do do-
mínio recoberto pelo enunciado, no caso do paradoxo as condições de 
verdade e falsidade não estão preestabelecidas nem conseguem se esta-
belecer, já que, em sendo verdadeiro, o enunciado se torna falso e, em 
sendo falso, torna-se verdadeiro. No entanto, esse enunciado supõe um 
domínio que ele possa vir a recobrir, domínio que deve ser criado ao 
mesmo tempo que é suposto. que cidade grega é esta onde todos os 
seus cidadãos são mentirosos, inclusive aquele que atesta tal verdade? 
Tal pergunta acerca do referente do enunciado de Epimênides faz com 
que a busca dessa região recoberta pelo enunciado entre em um movi-
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mento circular e vertiginoso. Pois se há essa Creta onde todos são men-
tirosos, logo, aquele enunciado, em sendo verdadeiro, é compelido a se 
confrontar com sua inevitável falsidade, uma vez que é proferido por 
um cretense por definição mentiroso. E se, por outro lado, admitimos 
que o enunciado “Todos os cretenses são mentirosos” é falso, conse-
quentemente, essa Creta dos que mentem não existe e Epimênides pode 
ser um cretense que diz uma verdade. E neste círculo incessante vamos 
passando do verdadeiro ao falso, enquanto aquilo que se diz faz parte 
daquilo sobre o que se fala. Creta dita no enunciado se distingue sem 
se separar da Creta de que se fala. E, por essa inseparabilidade das duas 
Cretas distintas, a cidade de Epimênides se desestabiliza, nunca poden-
do ser uma mesma e tranquila Creta. Logo, podemos concluir que, para 
a sustentação desse jogo circular, Creta é suposta como algo puramente 
indeterminado, que funciona como um horizonte de nonsense para o 
sentido que o paradoxo enuncia.

Suportar tal paradoxo faz com que, necessariamente, o enuncia-
do passe a não poder mais se garantir em uma realidade preexistente 
que lhe sirva de referência. Sem referente, esse enunciado só pode criar 
“dinamicamente” seu domínio que, por outro lado, passa também ime-
diatamente a constituí-lo. Essa lógica do paradoxo foi reconhecida por 
Varela como idêntica à dinâmica da vida. Se, então, a vida é pensada 
como o paradoxo, a criação do vivo, assim como de seu mundo pró-
prio (Umwelt), se faz pela circularidade, supondo sempre esse horizonte 
puramente indeterminado como um plano de nonsense, por meio do 
qual emergem heterogêneas regiões de sentido (eu/mundo, enunciado/
domínio, organismo/meio, linguístico/extralinguístico ...)8.

Notemos que essa circularidade do paradoxo, circuito paradoxal 
da vida, ao supor ou pressupor um tal plano de nonsense se coloca diante 
de uma exterioridade que não pode ser considerada nem objetiva nem 
subjetiva. Difícil seria pensá-la por referência a dimensão do espaço, 
como ademais costuma-se pensar qualquer exterioridade. quem sabe, 
então, se lançarmos mão da dimensão do tempo, as coisas se esclare-
cem mais facilmente? Um pensamento bergsoniano pode vir em nosso 

8 Acerca da substituição da oposição self/nonself por este outro self/nonsense, ver o 
artigo de Ana Maria C. de Faria (1987), assim como Nelson Vaz e Ana Maria C. de 
Faria (1990). 
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auxílio: o real é ao mesmo tempo atual e virtual. Sabe-se, com base nos 
comentários de Deleuze (1966), que Bergson propõe uma distinção do 
tempo diferente daquela normalmente empregada. Ao lado de passado, 
presente e futuro, dimensões temporais definíveis ao mesmo tempo dos 
pontos de vista subjetivo e objetivo (seja como vivido do sujeito, seja 
como objeto de relações no interior da vida social e da ciência), nosso fi-
lósofo distingue as dimensões do atual e do virtual no tempo. Tratam-se 
de dimensões totalmente assimétricas e heterogêneas, pois que o atual é 
apreensível tanto do ponto de vista do sujeito como do ponto de vista 
do objeto, enquanto o virtual só é apreensível de um ponto de vista 
sui generis, por meio do qual se penetraria a experiência antes que esta 
fosse forçada a portar em si a distinção do subjetivo e do objetivo9. 
ora, é interessante observar que esta distinção do atual e do virtual 
força Bergson a pensar o tempo com base em uma operação singular 
de cisão em que as partes, melhor dizendo, os processos obtidos (atual 
e virtual), no lugar de se separarem, se torcem um em direção ao ou-
tro, se refletem e entram em circuito. 

Nossa existência atual, à medida que se desenrola no tem-
po, duplica-se assim de uma existência virtual, de uma 
imagem em espelho. Portanto, todo momento de nossa 
vida oferece dois aspectos: é atual e virtual, percepção de 
um lado, lembrança de outro. Cinde-se ao mesmo tempo 
em que se põe. ou melhor, consiste nessa cisão mesma, 
pois o instante presente, sempre em movimento, limite 
fugidio entre o passado imediato que não é mais e o futu-
ro imediato que não é ainda, reduzir-se-ia a uma simples 
abstração se não fosse precisamente o espelho móvel que 
reflete sem cessar a percepção em lembrança. (BERG-
SoN, 1985/1919, p. 136)10.

Essa operação do tempo é uma operação de alteração: distinguin-
do-se e refletindo-se incessantemente, atual e virtual, no lugar de se 

9 Cf. o tema da contraposição entre a experiência útil – em que se encara a experiência 
como tributária da distinção sujeito/objeto – e a experiência imediata – em que se tenta 
acessar a experiência em sua fonte, quer dizer, antes desse “tournant decisivo”, por meio 
do qual ela sofre uma inflexão que a faz seguir o sentido de nossa utilidade e torna-se 
propriamente a experiência humana (BERGSoN, 1985/1896, p. 204-206). 
10 oBS: as traduções dos textos citados neste trabalho são de nossa responsabilidade. 
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separarem e formarem dois, alteram a natureza do circuito que os une: 
o que caracteriza esse circuito é sua multiplicidade e não sua unidade. 
Por isso dir-se-á que nesse mar de alteração, nesse horizonte de non-
sense, aparecem diferenciações múltiplas. Assim, essa cisão/alteração do 
tempo em duas dimensões distintas e inseparáveis dá necessariamente 
origem a uma cisão/diferenciação ou bifurcação.

o atual se caracterizaria como aquilo que é dado, determinado, 
se não fosse por sua inseparabilidade do virtual, que justamente é defi-
nido como o que não é nem dado nem “dável”, o que é indeterminado. 
De forma que a subsistência do virtual no seio do atual joga este últi-
mo na dimensão do devir, do ato em vias de se fazer. o atual se torna 
tendência, e o modo de ser de uma tendência é o de desenvolver suas 
virtualidades até que sua forma atual não mais as comporte e ela seja 
forçada a bifurcar diferenciando-se em duas novas tendências divergen-
tes e imprevisíveis, pois não podem ser deduzidas da exclusiva conside-
ração da tendência de onde surgiram. é somente nesse momento que a 
circularidade vertiginosa em que as dimensões do atual e do virtual en-
tram dá lugar à produção dos múltiplos tipos de realidades distintas, e 
mesmo assim sempre provisórias e metaestáveis, que nós denominamos 
de “Eu” e “mundo”, “sujeito” e “objeto”, “enunciado” e “referente” etc. 
Mais ainda, cada par considerado encerra em si uma multiplicidade de 
formas diferentes: nós tentamos mostrar que o paradoxo de quine di-
fere em natureza daquele de Epimênides, assim como Bergson também 
encontra acoplamentos sujeito/objeto que diferem em natureza (torpor, 
instinto, inteligência).

Com base nesta redefinição da dinâmica criativa (autopoiética) 
da vida, torna-se necessário pensar o vivo (este organismo, aquele indi-
víduo ou um sistema perceptivo) como uma unidade cuja existência se 
define ante um mundo que lhe é coetâneo e igualmente determinado 
na mesma operação poiética11. E para além deste par em “acoplamento”, 

11 Em um diálogo com a teoria da evolução, Maturana e Mpodoziz buscam resgatar a 
noção de conduta e repensar o papel do meio como agente de uma seleção natural. A 
noção de nicho definida como “domínio de existência” aponta para a dupla criação or-
ganismo/meio: “Na medida em que o meio inclui o nicho e o nicho não preexiste ao ser 
vivo, tampouco preexiste o meio ao ser vivo que o ocupa; ao contrário, surge com ele. o 
domínio de existência de um ser vivo corresponde substancialmente ao que Von Euxküll 
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o resto se define não como nonself mas como nonsense. Não há uma 
realidade exterior preexistente que o organismo venha finalmente co-
nhecer ou com ela se acoplar, assim como não há um organismo dado 
que se ofereça como garantia para o conhecimento de mundos futuros. 
Conhecer é a forma como, por uma ação gerativa, emergem tanto o 
polo subjetivo quanto o objetivo da relação cognoscente. E assim é a 
vida: ato puro de criação sem criador, indeterminado determinante. 
Pois essa operação circular própria à vida se desdobra em rede de co-
nexões que vão ampliando o campo do sentido na extensão com que 
se amplia o campo da criação de si. é importante destacar que esses 
autores da biologia do conhecimento são herdeiros do conexionismo 
em neurobiologia. Chega-se mesmo a falar em uma “segunda geração 
da rede”, que superaria conservando os avanços alcançados pelo modelo 
conexionista de explicação da cognição como efeito emergente de um 
sistema em rede (VARELA; CoUTINHo, 1991, p. 159-166). Esta 
noção de rede é fundamental para que possamos entender a noção de 
autonomia. Pois para que se efetive a superação do modelo de coman-
do é preciso que se feche operacionalmente o sistema. é esse o sentido 
do conceito de “clausura operacional” que deve ser entendido como a 
operação de base de todo sistema autopoiétco. é, portanto, autônomo 
ou autopoiético o sistema regido por uma endo-determinação, tal como 
Maturana e Varela explicitam com a definição do conceito de “determi-
nismo estrutural”12.

é notável que essa biologia implique, segundo Varela, na supera-
ção do modelo da representação, e que de imediato se torne necessário 
propor, para o domínio do conhecimento, um novo modelo que supere, 
a um só tempo, realismo e idealismo. é preciso ficar alerta para o fato de 
que a afirmação da vida como círculo criativo não incorre numa nova 
forma de idealismo solipsista. Para evitar tal encruzilhada se tentou, na 
tradição recente do cognitivismo computacional, manter a perspecti-
va da cognição como sistema input/output, sistema operacionalmente 

(1957) chama seu Umwelt, e um mesmo ser vivo pode realizar distintas identidades ao 
realizar distintos nichos.” (MATURANA; MPoDoZIZ, 1992. p 14).
12 Para os conceitos de “clausura operacional” e de  “determinismo estrutural”, cf. 
Maturana e Varela, (1980/1972). Ver também Varela (1983. p. 147-164) e Varela (1995). 
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aberto que recebe informação do meio, de forma que, na leitura de Va-
rela, essa perspectiva seria ainda tributária de certo realismo latente. o 
equívoco do cognitivismo seria manter-se seja na perspectiva do objeto 
como fundamento do conhecimento (aqui lembramos de um realista 
stricto sensu como Gibson), seja na perspectiva do sujeito (todo neokan-
tismo do cognitivismo computacional ou da etologia de K. Lorenz [Cf. 
VARELA, 1989b, p. 105]), posto que ambas as posições pressupõem a 
preexistência tanto do sujeito quanto do mundo, e uma relação entre 
os dois, só possível com base no modelo da representação13. Se, por um 
lado, a dinâmica da circularidade é pensada como operação fechada 
sobre si mesma, por outro lado, ela é concebida como estando aquém 
da relação sujeito/mundo ou organismo/meio, de forma que essa dinâ-
mica não pode estar isolando o sujeito nele mesmo. Ao contrário do 
solipsismo, o dinamismo circular funda sujeito e mundo ao mesmo 
tempo que funda a relação dos dois, supondo em sua operação sempre 
a “referência” a um horizonte indeterminado (anterior ao sujeito e ao 
mundo) por meio do qual ela se dá como criação de realidades subjetiva 
e objetiva (tal como Epimênides e aquela Creta indeterminada, criados 
a cada enunciação do paradoxo). Essas realidades criadas se multiplicam 
sem jamais esgotar a dinâmica da criação. São muitos mundos (M), 
muitos organismos (o), e muitos tipos de relação entre eles (R), que 
emergem desse plano indeterminado. A vida em sua evolução criadora 
funciona como um plano virtual que está sempre impondo abertura às 
realidades criadas, tornando inesgotável o processo de mudança ou “de-
riva natural”14 dos seres vivos. o plano indeterminado estaria sempre 

13 As alternativas do modelo da representação são descritas por Bergson da maneira 
seguinte: “ou o espírito se regra pelas coisas, ou as coisas se regram pelo espírito, ou é 
preciso supor entre as coisas e o espírito uma concordância misteriosa”. (1956/1907, 
p. 207). Mas existiria ainda uma alternativa, fora do modelo da representação, que 
consistiria em propor uma gênese simultânea do sujeito e do objeto tanto no domínio 
do conhecimento como também no domínio da vida. Essa empreitada de Bergson nos 
parece coincidir com aquela a que se propõem Maturana e Varela.
14 Esta noção, central na obra de Maturana e Varela, atesta o sentido forte dado à di-
mensão tempo. Contra pressupostos da teoria da evolução darwinista, os autores afir-
mam que a evolução do vivo se dá como um fenômeno de “múltiplas derivas naturais” 
entre organismo e meio, não havendo progresso ou otimização adaptativa nessa rela-
ção. o que evolui é o acoplamento estrutural entre duas séries em variação contínua, 
não podendo nenhuma delas desempenhar a função de juiz desse desenvolvimento. 
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em excesso ante os MoR. E com isto não se deve supor que no domí-
nio das realidades atuais o virtual se expresse como figura do negativo, 
como a falta do indeterminado na determinação. o atual comporta o 
virtual pelo que tem de excesso e não pelo que nele é carência – carência 
pelo fato de ser menos do que o todo de que ele é parte. Eis novamente 
o paradoxo de uma parte em que vigora todo o virtual. Parte e todo são 
agora duas dimensões da vida que não podem ser isoladas, separadas. 
Sem separar o todo de suas partes, abole-se a figura do nada ou da falta. 
Não há mais onde alojar a falta, já que as realidades se dão em excesso. 
Na verdade, esse excesso funciona internamente a essas realidades, tor-
nando-as abertas ao tempo, sempre em deriva.

Vemos aqui o ponto de intersecção entre a teoria da autonomia 
de Varela e a concepção bergsoniana da criação. o pensamento de Berg-
son, com efeito, pode nos ajudar a entender o paradoxo dessa dimensão 
de excesso que se incorpora nos MoR em processo de criação incessan-
te, ao mesmo tempo que a operação do círculo criativo tende a coinci-
dir com o plano indeterminado.

A noção de criação, segundo o filósofo, só pode ser pensada no 
tempo, fora do tempo ela implica em ilusão. Com efeito, quando se 
pensa o ato criador fora do tempo, coloca-se em causa tudo o que existe, 
todo o real mais todo o possível, e, consequentemente, nós não pode-
mos escapar à conclusão de que tudo é atual, de que “tudo está dado 
de uma vez por todas, e que é preciso postular, de toda eternidade, ou 
a multiplicidade material ela mesma, ou o ato criador desta multipli-
cidade, dado em bloco na essência divina” (BERGSoN, 1956/1907, 
p. 241). Do ponto de vista da criação não há coincidência entre real 
e atual, quer dizer, é preciso supor que o real comporta uma dimen-
são de inatualidade, uma dimensão virtual não menos real que aquela 
do atual. Mais do que isso, é preciso supor também que a criação é 
o processo pelo qual uma virtualidade se desenvolve (se intensifica e 
muda) por meio de múltiplas e diferentes atualizações. Assim, o ato 
criador é necessariamente duplo, pois ele é próprio a alguma coisa que 
se cria, criando outras coisas. Isto não seria possível sem que o criador 
permanecesse “unido” e imanente à criatura, embora sendo diferente e 

(Cf. MATURANA; MPoDoZIZ, 1992; MATURANA; VARELA, 1995/1987). 
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tomando distância em relação a ela. ora, essa espécie de imanência na 
diferença ou na distância é justamente a essência do círculo criativo, 
que conjugaria ao mesmo tempo duas operações: a “clausura operacio-
nal” que corresponderia à atualização de um MoR, e a “deriva natural” 
que corresponderia à subsistência da dimensão do virtual no seio da 
MoR criada (dito em outras palavras, corresponderia a uma abertura 
temporal da MoR). Nós poderíamos dizer que a criação se faz sempre 
em um Todo Aberto, seja ele orgânico, psíquico, social.

o Todo é um sistema fechado pela própria natureza (fechamento 
espacial ou da estrutura), mas isto não significa que o Todo seja dado, 
pois sempre subsiste nele uma certa abertura paradoxal ao tempo, posto 
que é de sua essência estar incessantemente em estado de mutação e 
criar sempre algo de novo. o Todo é atravessado por alguma coisa que 
impede justamente que ele se esgote de uma só vez: ele é assombrado 
por virtualidades que o ultrapassam, que transbordam sua atualidade. 
Toda realidade natural é, então, dupla: por um lado atual, por outro 
virtual. E, o virtual deve ser concebido justamente como um excesso 
“preso” à forma atual, algo como uma exigência de criação que, ao se 
fazer sentir, “empurra” a forma para um novo devir. Por isso, de um 
certo ponto de vista, nós poderíamos dizer que o Todo é uma criatura 
(algo criado) e que o virtual, imanente a ele, é um excedente, um resto, 
surgido no momento da criação e que não se atualizou. Trata-se de uma 
diferença que, dentro da coisa, é alguma coisa que a ultrapassa.

Em termos bergsonianos a dimensão atual do Todo chama-se 
matéria, enquanto sua dimensão virtual chama-se élan vital. o élan vi-
tal exprime esse excesso, essa diferença interna ao Todo. A criação en-
volve, então, uma certa relação do virtual com o atual, do élan vital com 
a matéria, e, a noção que exprime o mais adequadamente esta relação 
é aquela de problema. Examinando essa noção, torna-se possível fazer 
a passagem da esfera da criação do ser vivo para aquela da natureza do 
ato cognitivo que o concerne. Assim, viver, conhecer e fazer passam a 
coincidir na operação do círculo criativo.

Mais uma vez, vemos se entrecruzar a teoria da autonomia de 
Varela com a concepção de criação de Bergson. o ato cognitivo, para 
Varela, é muito mais do que simplesmente resolução de problema. E 
esta posição contrasta com uma tendência dominante nos estudos cog-
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nitivistas. Pois tradicionalmente, o trabalho da inteligência, como de 
resto o que caracteriza qualquer ato cognitivo, é a solução de problemas. 
Entendendo-se aqui por solução de problema a atividade de uma inte-
ligência que se encontra diante de um conjunto de condições predefi-
nidas. Nessa perspectiva tradicional, o que fica necessariamente fora do 
esquema explicativo é o caráter criativo ou inventivo da cognição; esta 
se definindo, portanto, como atividade recognitiva. Conhecer reduz-se, 
assim, à solução de um problema cujo êxito depende do reconhecimen-
to de “elementos, propriedades e relações de regiões dadas previamente” 
(VARELA; THoMPSoN; RoSCH, 1993/1992). Mas, ao contrário, 
a biologia do conhecimento, com Maturana e Varela, assume a tarefa 
de pensar a cognição menos como atividade de solução do que de po-
sição de problema. Verifica-se que, mais uma vez, o eixo de análise é 
deslocado, apostando-se no caráter inventivo da cognição, sobretudo 
se entendemos, como o faz Bergson, que colocar um problema implica 
sempre em criação.

Mas a verdade é que se trata, em filosofia e mesmo alhures, 
de encontrar o problema e consequentemente de colocá
-lo, mais do que de resolvê-lo (...) Colocar o problema 
não é simplesmente descobrir, é inventar. A descoberta 
concerne ao que já existe, atualmente ou virtualmente; ela 
certamente viria cedo ou tarde. A invenção dá ser ao que 
não era, ela teria podido não vir jamais (...) Posição e solu-
ção de problema estão próximos aqui de ser equivalentes: 
os verdadeiros grandes problemas só são colocados quan-
do são resolvidos. (BERGSoN, 1986/1922, p. 51-52.) 

Bergson pensa, então, que a noção de problema é muito mais 
importante para pensar a evolução vital do que a determinação negativa 
da necessidade. Um problema nunca é o efeito de uma necessidade que 
exige ser satisfeita, mas, ao contrário, são necessidades novas que sur-
gem da solução de um problema. Todo problema tem necessariamente 
uma dupla origem: por um lado, há uma exigência de criação, uma 
diferença que se cria ou um excesso que quer passar; por outro lado, um 
obstáculo a superar, uma resistência ao movimento ou uma condição 
com a qual se deve contar. o problema está sempre na relação de uma 
superabundância com a coisa na qual essa superabundância se criou, 
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ele marca a inadequação da coisa àquilo que está em excesso nela, ele 
exprime uma espécie de tensão entre o ser e o devir do ser. Em outras 
palavras, um problema só se cria por meio de uma mudança que se 
exprime por uma desproporção entre aquilo que se é e aquilo que se 
está em vias de se tornar. Assim, um problema verdadeiro cria mais do 
que simplesmente um novo modo de pensar, ele cria um novo modo de 
existir, uma nova forma de subjetividade.

é neste movimento de criação problemática de modos de existên-
cia que a vida em seu caráter cognitivo deve ser entendida. Conhecer é a 
criação de si do vivo na ação do vivo. Eis novamente o sentido circular e a 
dificuldade da fórmula proposta por Maturana e Varela da qual partimos: 
a relação de imanência entre viver, fazer e conhecer. Como uma serpente 
que morde o próprio rabo, ou como as imagens paradoxais de Escher15, 
vemos que todo ato de conhecer produz um mundo no qual aquele que 
conhece se constitui. Neste círculo criativo, é abolida toda existência pre-
viamente garantida, restando, portanto, o ato puro da criação com o qual 
a vida (e não o vivo) se identifica. Nessa ação infinitiva de fazer emergir 
mundos, a cognição ganha este estatuto ontológico de ato de decretação 
de existências – uma “enação”, como prefere Varela, utilizando-se de um 
neologismo derivado do vocabulário jurídico: to enact, designando o ato 
de decretar uma realidade. E, por “enação” não se deve entender a ação 
de alguém sobre algo ou a distância entre a lei decretada e aquilo sobre 
o que ela legisla. Este ato, para ser expressão da autonomia do vivo, deve 
ser entendido como ação criadora na qual a criatura e o criador se distin-
guem sem se separar. A vida é, então, o que excede no vivo, o que nele se 
dá como abertura temporal para a criação. A vida é autopoiese, seguindo 
um curso ou deriva natural que deixa, atrás de si, territórios existenciais 
constituídos e tem à frente existências virtuais.
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Introdução
Este texto é fruto da pesquisa “o Paradigma Reconstrutivista da 

Memória: Um Estudo Comparativo das Metodologias em Primeira e 
Terceira Pessoa no Domínio da Psicologia da Cognição”, realizada no 
Laboratório de Estudos do Comportamento Humano e Animal, do De-
partamento de Psicologia da Universidade Federal Fluminense (UFF), 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj, 
2006-2009) . o debate proposto na pesquisa se insere na atual discus-
são acerca do retorno da consciência como objeto de estudo das ciên-
cias cognitivas e visou à comparação entre duas metodologias distintas 
no que diz respeito à investigação da experiência. As pesquisas atuais 
acerca da cognição utilizam predominantemente uma metodologia de 
terceira pessoa, cujo modelo baseia-se na proposição de tarefas e análi-
se das respostas obtidas, principalmente quanto às variáveis “tempo de 
reação” e “escore de acertos” (ANDERSoN, 2004; CATANIA, 1999; 

1 Artigo originalmente publicado em “Psicologia: Ciência e Profissão”. abr/jun. 2018, 
v. 38, n° 2, p. 275-290. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/pcp/v38n2/1982-
3703-pcp-38-2-0275.pdf.
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KANToWITZ; RoEDIGER III; ELMES, 2006). Desta maneira, a 
experiência vivida pelo sujeito não é diretamente abordada. o objetivo 
das metodologias em primeira pessoa é justamente permitir um acesso 
direto à experiência vivida (VARELA; SHEAR, 1999). A experiência 
por nós investigada por meio dessas duas metodologias consistiu no 
fenômeno das falsas lembranças (LoFTUS; HoFFMAN, 1989; BEL-
LI, 1989; SCHACTER, 2003; STEIN, 2010). Desse modo, o com-
portamento de lembrar pôde ser estudado não apenas como resultado 
observável de uma tarefa de memória (método de terceira pessoa), mas 
também como um processo ou uma ação cognitiva que pode vir a estar 
disponível como experiência consciente para o participante, mediante 
uma metodologia que desenvolvemos nesta pesquisa e que denomina-
mos entrevista cartográfica (RENAULT; PASSoS; EIRADo, 2016; 
TEDESCo; SADE; CALIMAN, 2013). Trata-se de uma técnica de en-
trevista inspirada na entrevista de explicitação (VERMERSCH, 1994) 
e baseada no conceito de enação (VARELA, 1988) e na pragmática da 
epoché proposta por Depraz, Varela e Vermesch (2003, 2006). 

Segundo o conceito de enação, o sujeito e o objeto de uma 
experiência cognitiva constituem-se mutuamente, havendo, portan-
to, uma dimensão performativa da experiência cognitiva, ou a gênese 
da realidade na experiência (DESPRET, 2004; PASSoS; EIRADo, 
2009; PETITMENGIN, 2006, 2007; VARELA; THoMPSoN; 
RoSCH, 2003). Visamos nesse texto destacar os recursos metodoló-
gicos e técnicos para o acesso à experiência, tal como definida acima, 
e suas consequências. Particularmente, ao longo das entrevistas, que-
ríamos observar como a investigação da experiência pode contribuir 
para demonstrar a inseparabilidade entre sujeito e objeto do conheci-
mento, bem como a autonomia da cognição, definida na abordagem 
enativa de Varela, o que não ocorre quando a pesquisa se restringe ao 
uso de metodologias de terceira pessoa.

Nossa preocupação não pode ser considerada fora do campo mais 
geral dos estudos da subjetividade, campo no qual a posição do sujeito 
ou participante de uma investigação não pode ser desprezada sem o ris-
co de se perder a singularidade do tema investigado. Tomar a experiên-
cia como tema de investigação nos obriga a incluir a posição daquele 
que investigamos em sua comunidade de direito com a daquele que 
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investiga. Tal comunidade se exprime na esfera das demandas e desejos 
que são matéria não completamente representável, mas que permitem a 
sintonia (no sentido da radiodifusão) entre as frequências dos mundos 
do investigador e do participante. 

Do experimento à experiência: o fenômeno 
das falsas lembranças

Há um desafio contemporâneo em retomar o estudo da expe-
riência. o que significa tomar a experiência como objeto e não como 
um meio para aceder ao objeto do conhecimento psicológico? A expe-
riência foi abandonada em prol do experimento, que é uma experiência 
mediadora e não tematizada enquanto tal. A experiência reduzida a seu 
aspecto de experimento científico comparece nos protocolos de pes-
quisa por meio da atividade de controle de variáveis. Nesse sentido, a 
singularidade da experiência daquele que experimenta no experimento 
(tanto o participante quanto o próprio investigador) é desprezada como 
dado significativo para o conhecimento científico. 

Nos debates atuais, muito esforço já foi despendido para alçar a 
experiência singular ao estatuto de dado científico relevante e objeto 
de conhecimento (oVERGAARD; GALLAGHER; RAMSØY, 2008; 
PETITMENGIN, 2009). Porém, resta ainda uma questão importan-
te a ser considerada e que coloca a experiência no lugar da dinâmica 
de gênese do próprio dado, a saber: não seria a experiência também 
o plano de coemergência do mundo experimentado e daqueles que o 
experimentam? Essa pergunta não é retórica ou despropositada, pois 
nós consideramos que todo acesso à realidade é uma experiência de 
realidade, ou seja, qualquer descrição da realidade, seja ela física ou 
psíquica, depende integralmente da experiência e dos atos que se dão 
em sua dinâmica de gênese, seu processo de transformação. Nesse sen-
tido, objetividade e subjetividade estão em uma relação recursiva ou 
circular. Para que uma experiência de realidade seja expressa em termos 
unicamente objetivos, por exemplo, é preciso se colocar de um ponto 
de vista que não considere a recursividade e, portanto, também oculte 
o processo de gênese em curso. 
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Em outro texto, propusemos a distinção entre experiência vivi-
da e experiência prerrefletida (EIRADo et al., 2010). A palavra ex-
periência pode assumir um espectro grande de sentidos, mas há dois 
que referenciam os demais. o primeiro diz respeito à noção usual de 
“experiência de vida”, que vai desde a enumeração de situações pelas 
quais se passou, até o conhecimento ou a sabedoria que advêm da refle-
xão sobre a própria vivência. o segundo envolve o sentido prerrefleti-
do e ontológico de experiência como coemergência de si e do mundo, 
englobando a questão da experiência em primeira pessoa, interesse da 
retomada contemporânea do introspeccionismo (VARELA, 1996; VA-
RELA; THoMPSoN; RoSCH, 2003). Se a experiência prerrefletida 
é capaz de exprimir a dinâmica de gênese, a experiência vivida, entre-
tanto, é importante como via de acesso à primeira. Há vários motivos 
para se considerar a importância de explorar a dimensão prerrefletida 
por meio da experiência vivida. Destacamos três que nos parecem mais 
relevantes: 1) A experiência vivida é instável e não pode ser controlada 
tão facilmente e inteiramente, como são a observação externa ou o ex-
perimento; 2) Consequentemente, sendo o sentido da experiência vivi-
da sempre variável, o estabelecimento do que se julga como real/irreal, 
certo/errado, bom/mau, é passível de ressignificação reiterada, fazendo 
com que essa experiência forme um círculo, em que o que é dado e o 
que está se dando se constituam mutuamente em uma rede de conver-
sação polifônica (MATURANA, 1997); 3) A experiência vivida porta 
uma densidade que não se expressa satisfatoriamente a partir do ponto 
de vista de terceira pessoa, no qual a rede de conversação se oculta e o 
“diálogo” se dá na relação de um sujeito separado de um objeto.

A esses dois sentidos de experiência temos de acrescentar o expe-
rimento científico em sua posição intermediária. é importante voltar à 
natureza do experimento porque nele se esconde um ato cujo efeito é o de 
frequentemente ver a experiência como dado e, por consequência, a gênese 
do dado fica oculta. No experimento em Psicologia, muitas vezes, o que se 
chama de dado são escores de respostas e tempos de reação; aspectos qua-
litativos e intensivos na experiência, que sempre se dão como processos, 
ficam perdidos (JACK; RoEPSToRFF, 2002; LUTZ; THoMPSoN, 
2003). No texto “Memória e Alteridade” (EIRADo et al., 2006), mostra-
mos que o ponto de vista de terceira pessoa usado nos experimentos cien-
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tíficos está estruturado segundo o ato do julgamento. Para julgar é sempre 
necessário ter concluído um processo que resultou em dados ou evidên-
cias. o juiz não pode concluir sua tarefa enquanto um processo estiver 
em curso, nesse sentido, o momento de julgar é aquele em que um dado 
conclui um processo. Assim como no tribunal, aquele que sofreu a ação a 
ser julgada desaparece para deixar apenas o autor e o tribunal; também no 
experimento, o participante, em sua experiência singular, desaparece para 
ceder lugar apenas aos escores e ao ponto de vista judicativo da ciência. 

Por meio da discussão do lugar do experimento científico em rela-
ção aos sentidos da experiência, podemos ver como a função de contro-
le do experimento se desdobra em outras duas funções: a de regulação e 
a de julgamento. Essa ação judicativa, por tomar da realidade somente 
sua dimensão de dado, reduz a experiência a sua face objetivada como 
resposta ou escore. Tal redução pode fechar o acesso à experiência, não 
considerando as demandas e interesses do participante da pesquisa: 
aquele que experimenta em um experimento, seja ele o pesquisado ou 
o próprio pesquisador. Na atividade de pesquisa laboratorial, o partici-
pante, na relação com o pesquisador, é “colocado” na posição exclusiva 
de fonte de dados para o experimento, formando o que Despret (2011) 
designou de “pacto de dupla ignorância”: investigador e participante 
“colaboram” com a suposta objetividade do experimento; o pesquisador 
faz como se não se interessasse pelas demandas e interesses do pesquisa-
do, e este faz com que o primeiro desconsidere seu ser cognitivo e inte-
ressado nas possíveis hipóteses testadas. Já em nosso campo de investi-
gação, esse “faz de conta” não pode ser sustentado, pois a abertura para 
as demandas e interesses dos dois lados é requisito ao encaminhamento 
do processo de investigação, que é forçado a considerar a experiência 
tanto do pesquisador quanto dos participantes da pesquisa.

o fenômeno das falsas lembranças nos fornece um interessante caso 
desse problema da redução da experiência a sua face objetivada. Nele, um 
sujeito tem uma lembrança que, objetivamente, não corresponde ao que 
foi convencionado no coletivo social como tendo acontecido (SCHAC-
TER, 2003; STEIN, 2010). Inicialmente, esse fenômeno estudado pela 
pesquisadora americana Elisabeth Loftus foi designado “nova lembrança” 
(new memory) (LoFTUS; HoFFMAN, 1989). Posteriormente, a autora 
passou a enfatizar o termo falsa lembrança (LoFTUS, 1997). Do ponto 
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de vista da experiência subjetiva de lembrar, a nova lembrança, afirmaram 
Loftus e Hoffman (1989), tem a mesma velocidade de acesso e apresen-
ta o mesmo grau de confiança, não diferindo, portanto, nesse aspecto, 
de uma lembrança dita verdadeira. Uma nova lembrança é, deste modo, 
uma lembrança experimentada como verdadeira, mas que não correspon-
de a um determinado evento passado.

o debate em torno do fenômeno das novas lembranças implicou, 
então, dizer que construímos nossa experiência passada. Nota-se que essa 
questão produziu problemas para funções sociais importantes, como a 
prática do testemunho tanto no tribunal quanto fora dele, assim como a 
prática da promessa na vida cotidiana. Essa problemática tornou necessá-
ria uma mudança de ênfase de Loftus ao cunhar o termo falsa lembrança. 
Com essa escolha terminológica, a Psicologia da Cognição tenta manter o 
acordo social vigente em torno da função da memória: representar o passa-
do. A acurácia e a confiança na capacidade de representação de uma lem-
brança se tornam, então, os aspectos mais relevantes do fenômeno mnêmi-
co para Loftus, em detrimento de interações culturais e sociais (BRoWN; 
REAVEY, 2015). Como destacam Middleton e Brown (2006): “a ‘memó-
ria’ não deve ser considerada como uma função psicológica semelhante 
a qualquer outra. Ao contrário, ela é um lócus crucial onde questões de 
identidade pessoal e de ordem social são negociadas” (2006, p. 73).

Um problema foi deixado de fora por Loftus: qual é o estatuto 
da experiência mnêmica? Para nós, fica claro, com base na leitura dos 
autores, que o estatuto da experiência mnêmica não é de representação 
do passado, e sim de invenção (ou, diríamos, enação) (EIRADo et al., 
2010). Aquele que lembra aparece por meio de um ponto de vista sin-
gular que emerge com o lembrar. Assim, o ponto de vista da experiência 
daquele que lembra de um abuso sexual, por exemplo, faz aparecer um 
sujeito que se vê como abusado e que designa um outro como autor 
do abuso. Para a Justiça, a acurácia dessa lembrança importa, pois se 
pode evitar que um inocente seja preso. Mas, independentemente da 
sua fidedignidade, essa lembrança efetivamente transforma a história 
pessoal do sujeito e o que ele toma como sendo o mundo e ele mesmo. 
o caráter criativo dessa experiência de lembrar não está apenas em seu 
processo de constituição, mas, sobretudo, em seus efeitos, ou seja, no 
fato de que expressa a criação do próprio sujeito que lembra (sujeito 
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que se sente abusado) e do mundo no qual ele se insere (mundo vivido 
como abusador). Sujeito e mundo coemergem.

ora, além da demanda do tribunal, que se refere ao fato passado 
(supostamente representado), deve-se levar em consideração também 
aquilo que se põe como experiência (presente) para aquele que lem-
bra. Como destacam Reavey e Brown (2006), retomando o trabalho 
de Ian Hacking, a Psicologia moderna concebe a memória com base no 
que John Locke designou como forensic self: práticas jurídicas e muitas 
práticas terapêuticas convocam uma identidade subjetiva (o “eu foren-
se”) capaz de testemunhar a realidade de eventos passados e extrair suas 
consequências para o presente. Assim, ainda que do ponto de vista da 
demanda do tribunal essa mudança de ênfase possa ser justificada, do 
ponto de vista da experiência subjetiva ela se mostra problemática, pos-
to que a experiência (em seu sentido ético-político, de criação de si e de 
mundo) passou a ser menos enfatizada em favor do estudo da acurácia 
e do controle da atividade da memória. 

Considerando, então, os dois sentidos da experiência, sobretudo 
seu sentido de gênese (experiência prerrefletida), buscamos desenvolver 
uma estratégia de investigação que não reproduzisse o modelo do tri-
bunal. Essa estratégia deveria permitir: 1) o acesso à experiência como 
gênese de si e do mundo; 2) A definição de uma dimensão coletiva e 
comum da experiência2. Veremos a partir de agora, portanto, como a 
pesquisa que realizamos acerca da experiência mnêmica nos permitiu 
explorar e desenvolver esses dois pontos.

Metodologia 

2 Com relação ao primeiro ponto, no artigo “Estratégias de Pesquisa no Estudo da 
Cognição: o Caso das Falsas Lembranças” (EIRADo et al., 2010), foi proposta a 
diferença entre estratégia representacional e estratégia enativa. Essa segunda está sob 
a égide da noção de coemergência de si e de mundo. o segundo ponto foi indicado, 
embora não integralmente desenvolvido, nos textos “Cartografia como Dissolução 
do Ponto de Vista” (PASSoS; EIRADo, 2009) e “Cartografar é Traçar um Plano 
Comum” (KASTRUP; PASSoS, 2013). Desenvolver esse último ponto nos implica 
com a especificidade do campo em que estamos inseridos. No campo da memória, 
podemos nos reportar ao trabalho de Middleton (2002), que aponta para a constru-
ção coletiva da memória e a interdependência entre memórias individuais e coletivas. 
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A pesquisa foi realizada em duas etapas: a experimental e a da 
entrevista cartográfica. A primeira etapa da pesquisa (o experimento) 
consistiu na apresentação de um protocolo de pesquisa no computa-
dor. Para tanto, elaboramos um experimento que acompanhava a lógica 
daquele desenvolvido por Belli (1989). os participantes da pesquisa 
primeiramente realizavam o protocolo experimental – cujo objetivo é 
a produção de falsas lembranças – e, uma semana depois, retornavam 
para uma entrevista. Com base em uma escolha aleatória, dez alunos 
dos cursos da UFF de História, Ciências Sociais, Letras, Arquivologia e 
química, com faixa etária compreendida entre 18 e 25 anos aceitaram 
o convite para participar da pesquisa. o critério de exclusão dos parti-
cipantes foi estarem cursando Psicologia.

Na etapa da entrevista, começávamos por pedir ao entrevistado 
que se recolocasse novamente na experiência de ter realizado o protoco-
lo experimental de modo a revivê-la. queríamos usar a entrevista como 
meio de investigar a experiência dos participantes em ter realizado o 
protocolo. Não tínhamos a intenção de recuperar um dado subjetivo 
que tivesse escapado da consciência no momento da realização do pro-
tocolo. o objetivo era compreender a experiência do lembrar por meio 
da exploração da experiência da entrevista no setting e verificar suas 
variações em relação à realização do protocolo.

o protocolo dividiu-se em cinco etapas:

1. Exibição aos sujeitos participantes de uma sequência de slides 
fotográficos que apresentavam uma história, mostrando uma 
refeição entre amigos. São 65 slides e 4 itens críticos (marca 
do refrigerante servido, horário indicado por um relógio de 
parede, palavra que aparece escrita na capa de uma revista, 
bebida servida pela dona da casa). os itens críticos são aque-
les sobre os quais a narrativa exibida em uma fase posterior do 
protocolo oferecerá desinformações, objetivando a produção 
de falsas lembranças. Cada item crítico aparece apenas uma 
vez durante toda a sequência de slides.

2. Realização de uma tarefa distratora durante 10 minutos: um 
conjunto de cinco problemas lógicos. Nos experimentos de 
memória a tarefa distratora é usada para evitar que o partici-
pante procure rememorar deliberadamente as imagens exibi-
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das entre uma e outra fase do experimento. 
3. Exibição aos participantes de uma narrativa contendo “desin-

formações” sobre os itens críticos que apareciam nos slides. A 
narrativa descrevia a história exibida, exceto em relação aos 
quatro itens críticos. 

4. Realização de nova tarefa distratora contendo outro conjunto 
de cinco problemas lógicos, com o mesmo propósito de des-
viar a atenção do participante em relação aos slides. 

5. Teste da memória do sujeito em relação ao evento exibido 
com 15 questões sobre os slides apresentados, sendo 4 das 
15 questões relativas aos itens críticos. Além dessas ques-
tões, foi solicitado ao participante que indicasse, no Cader-
no de Respostas que lhe fora fornecido, seu grau de confian-
ça (alta, média ou baixa) em relação a sua lembrança. Se, em 
relação às questões sobre os itens críticos o participante res-
pondesse com base na desinformação oferecida na narrativa 
e atribuísse a sua resposta alta confiança, falsas lembranças 
teriam sido produzidas.

Na segunda fase da pesquisa, realizamos a entrevista cartográ-
fica com cada um dos participantes, uma semana após o protocolo 
experimental. 

A formulação da entrevista cartográfica teve como inspiração a 
entrevista de explicitação, técnica elaborada por Vermersch (1994). 
o objetivo da entrevista de explicitação interessou à pesquisa acerca 
das falsas lembranças por uma série de razões: essa entrevista se volta 
para uma ação e, portanto, dedica-se a criar instrumentos que permi-
tam falar de processos e atos, mais do que de objetos ou dados. Como 
buscávamos examinar a possibilidade de estudar o fenômeno das falsas 
lembranças em uma abordagem distinta da representacional, guiamo-
nos pelo conceito de enação, contemplando, assim, a cognição como 
uma atividade na qual coemergem si e mundo. Mais do que estudar 
as lembranças pelo resultado de uma tarefa, interessou-nos estudá-las 
como uma ação que transcorre de maneiras diferentes em cada caso. 
Assim, era preciso que adotássemos os meios para abordar o ato mesmo 
de lembrar, explorando seu processo de constituição. 
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Em segundo lugar, na entrevista de explicitação busca-se sair da 
atitude “natural” na qual o entrevistado automaticamente narra sua ex-
periência como se estivesse julgando, ou seja, falando sobre a experiên-
cia. Sair dessa perspectiva implica se relacionar de outro modo com a 
experiência: ao invés de responder às perguntas de um entrevistador, a 
questão é poder exprimir a vivência de um ato cognitivo. A entrevista 
de explicitação desenvolve, então, técnicas úteis à exploração da dimen-
são prerrefletida, que, para a abordagem enativa, é intrínseca a toda 
experiência e implica sempre em reposicionamento dos participantes. 

Além disso, a entrevista está interessada na experiência vivida por 
alguém; a ela não basta observar a ação realizada ou os resultados ob-
tidos, é preciso consultar aquele que age para que seja efetivamente 
possível formular alguma compreensão acerca da ação. ou seja, para 
a entrevista de explicitação, uma observação distanciada e neutra do 
trabalho de um cozinheiro, por exemplo, não nos permite compreender 
o que o leva a saber quando um prato está pronto, ou quanto mais de 
tempero é necessário. Há uma perícia na ação de cozinhar que não pode 
ser detectada em uma mera observação. A entrevista de explicitação as-
sume que é preciso acessar o sentido da ação. Essa técnica de entrevista 
se apresenta, então, como um instrumento interessante para a investi-
gação dos pontos de vista.

Por fim, a entrevista de explicitação permite distinguir os dife-
rentes tipos de saber: ela não assume de início que todo saber pode ser 
reduzido a uma formulação abstrata ou a uma regra geral. Por isso, esse 
tipo de entrevista é adequado a uma investigação enativa da atividade 
cognitiva: ele está voltado para o contexto singular de ocorrência de 
uma ação. A entrevista, assim, pode se vincular a um estudo da cogni-
ção que não busca extrair normas de funcionamento que independe-
riam de quaisquer circunstâncias.

A entrevista de explicitação busca sustentar uma atitude de aber-
tura, evitando que juízos prévios à própria entrevista determinem o 
sentido do que é dito. Em vez de perguntas predefinidas, emprega téc-
nicas de relance, sensíveis à maneira pela qual o próprio entrevistado se 
exprime. Entre essas técnicas de relance estão, por exemplo, questiona-
mentos amplos que evocam a experiência do entrevistado, em lugar de 
perguntas dirigidas aos saberes teóricos que ele possua (por exemplo, 
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dá-se preferência a perguntar como foi realizar uma ação, em vez de per-
guntar o que foi feito). Esse modo de proceder retoma a prática da epo-
ché que, segundo Husserl, visa à suspensão do juízo sobre a experiência 
da realidade ou a suspensão da atitude natural tal como foi designado 
pela fenomenologia (DEPRAZ et al., 2006). 

A entrevista de explicitação, contudo, tem algumas especificidades 
que não se mantiveram inteiramente na técnica de entrevista que utiliza-
mos na pesquisa. A principal delas é relativa à noção de vivido de referên-
cia. Para a entrevista de explicitação, a verbalização da ação corresponde à 
explicitação de um vivido de referência, isto é, à descrição de uma expe-
riência vivida em todos os detalhes de sua ocorrência passada. Por sua vez, 
ao entrevistarmos os participantes da pesquisa, voltamo-nos diretamente 
à própria experiência do lembrar, de maneira que a entrevista era guiada 
não por uma experiência passada tomada como referência, e sim pela ex-
periência vivida no presente da entrevista. A abordagem enativa das falsas 
lembranças em nossa pesquisa se deu, portanto, com o emprego de um 
procedimento de entrevista que denominamos cartográfica (RENAULT; 
PASSoS; EIRADo, 2016; TEDESCo; SADE; CALIMAN, 2013), 
pois, como um cartógrafo, nossa investigação se caracterizava pelo acom-
panhamento de processos e movimentos da experiência, o que requeria 
de nós procedimentos de entrevista igualmente processuais. A cartogra-
fia tem sido nossa orientação metodológica no estudo da experiência, 
quando visamos acompanhar movimentos de constituição do próprio 
objeto mais do que apreender suas estruturas e estados de coisas. o 
desafio de investigar processos nos obriga a construir recursos metodo-
lógicos também processuais (PASSoS; KASTRUP; ESCóSSIA, 2009; 
PASSoS; KASTRUP; TEDESCo, 2014).

Resultados e discussão 
Entrevistamos os participantes tendo como ponto de partida 

o convite a reviver uma experiência (no caso, a de realização do pro-
tocolo), isto é, o convite para manter uma relação de presença com 
a lembrança, de modo que ela se apresentasse de maneira concreta e 
vívida. Ao retomarmos agora a experiência mesma de entrevistar, des-
tacamos algumas observações que se mostraram importantes para nós. 
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Tais observações constituem apenas um relato do processo de trabalho 
da pesquisa e não uma sistematização consolidada do procedimento e 
de seus resultados. 

Ao realizarmos as entrevistas, voltamo-nos em grande medida 
para o estudo de como a entrevista permitia o acesso à experiência 
em sua dupla dimensão. Algumas indicações relativas à experiência 
de lembrar nos foram significativas.

A entrevista nos mostrou que o protocolo experimental deixava 
de lado a experiência mnêmica. A análise dos dados da pesquisa indicou 
que as respostas fornecidas ao questionário do protocolo não necessa-
riamente eram a expressão de uma lembrança, o que se constatava nas 
entrevistas, quando os sujeitos tinham espaço para falar da experiência 
que viveram ao fazer o protocolo. 

A fala de um entrevistado expressa a posição do sujeito cuja resposta 
ao questionário confirmava a produção da falsa lembrança. Na entrevista, 
ele narra sua experiência durante a realização do protocolo na semana an-
terior e compartilha sua decisão de responder de acordo com a narrativa 
escrita, embora ele também tivesse a lembrança da imagem do slide:

 quando eu vi a imagem, eu pensei, essa é a hora, 3 ho-
ras, vou prestar atenção nesse detalhe, eu acho que vai ser 
importante para a pesquisa dela. E depois quando eu vi o 
texto escrito, sei lá, 9 horas, eu pensei: calma aí, tem duas 
horas aqui. Mas aí obviamente eu não sou dono da ver-
dade, então eu pensei: será que eu esqueci ou confundi? 
Então vou colocar a segunda.

os entrevistados puderam compartilhar a produção de conheci-
mento na pesquisa e revelar a quem até então aparecia como “pesqui-
sador” (e que, neste momento, surgia de uma maneira diferente, como 
entrevistador) suas hipóteses relativas ao experimento. o entrevistado 
citado acima nos disse, por exemplo, que, ao assistir as imagens do pro-
tocolo, buscou prestar atenção a detalhes que ele imaginou que seriam 
perguntados depois. outros realizaram o protocolo na suposição de que 
ele continha “pegadinhas”:

Aí tinha uma revista da Veja ali em cima. Aí quando eu 
vi essa imagem eu pensei alguma coisa né, pensei assim, 
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essa revista Veja não tá aí por acaso [risos]. Aí pensei, ah 
por que essa... sei lá, casal lê Veja, alguma coisa assim [...]. 

Mas até tô me lembrando agora de umas... umas questões 
que achei interessante, colocadas lá na hora do questio-
namento, na semana passada, uns detalhezinhos do cená-
rio que... me chamaram a atenção por causa da diferença 
entre os slides e a narrativa. Não sei se se essa diferença 
foi proposital [risos]. [...] E se elas não forem proposi-
tais? Ainda tive aquele pudor de contrariá-los... vocês que 
organizam estes experimentos [risos]. Eu escrevi e pron-
to. Achei que fosse o que fosse... achei melhor colocar 
de uma vez e... pensar: de repente, essas discrepâncias... 
pode não ser casual. Ainda fiquei curioso para ver como 
isso seria desenvolvido, se haveria algum significado, al-
gum objetivo específico. [...] Ainda fiquei pensando [sor-
ri] deve haver gente que... que... ou não percebe ou mais 
provavelmente vai perceber e não vai escrever.

os entrevistados nos falavam, enfim, que as respostas que forne-
ceram ao questionário dependiam dessas hipóteses formuladas por eles, 
que, por sua vez, eram inseparáveis de uma atitude diante do protocolo 
experimental. Portanto, essas respostas não refletiam necessariamente 
suas lembranças referentes ao protocolo. Não podíamos assumir, em 
nossa pesquisa, que uma resposta tida como “falsa lembrança” no pro-
tocolo experimental correspondia de fato à vivência dessa experiência 
pelo participante da pesquisa.

Por outro lado, as lembranças que surgiam na entrevista não 
necessariamente estavam relacionadas aos itens críticos do protocolo. 
Muitas vezes, elas se reportavam a outros itens e até mesmo a experiên-
cias de vida diferentes. Em um caso, o entrevistado descreve a imagem 
de uma cozinha: disse que ela não era muito grande e que via duas 
meninas no centro dela, e, ao lado destas, via uma geladeira branca. 
Essa lembrança, contudo, não poderia ser reportada ao protocolo, pois 
nele não havia nenhuma referência à cozinha ou à geladeira. Em outro 
exemplo, a entrevistadora pergunta: “Como foi a experiência de realizar 
o protocolo?”. o entrevistado hesita e, aos poucos, vai se lançando em 
uma experiência mnêmica que entrelaça o passado da atividade de ser 
submetido ao protocolo com o presente da situação da entrevista em 
si. Ao tentar reviver os slides fotográficos, ele inicialmente responde 
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que “está tudo misturado”, “obscuro e confuso”. Depois, relata que as 
lembranças da imagem se misturam com as lembranças da aula que 
acabara de assistir: o personagem do slide “aparece” na experiência de 
lembrar com o rosto de um colega com quem ele tinha estado havia 
pouco tempo:

Eu falei tudo misturado porque me veio uma coisa agora, 
eu estava assistindo uma aula, sentado num canto da tur-
ma, e lá na frente tinha uma pessoa assim, um cara que eu 
nem sei o nome, eu não conheço muita gente dessa turma 
não, então tá me vindo esse cara esperando a porta abrir 
[risos], sabe? [no slide em questão, há um cara próximo 
à porta], é por isso que eu falei que tá misturado [risos], 
não tem nada a ver né! [...]. Cara tá impressionante essa 
coisa desse cara que tava na aula [risos], ele que é o perso-
nagem, ele se tornou o personagem dessa... dessa estória 
de vocês porque eu não lembro do rosto de ninguém...

Embora tais experiências estivessem, para o participante, ligadas à 
vivência do experimento, elas ultrapassavam tanto a referência suposta-
mente objetiva do protocolo experimental quanto o vivido de referência 
que procuramos estabelecer de início. As “falsas lembranças” especi-
ficadas pelo protocolo não eram, assim, necessariamente importantes 
na experiência do entrevistado, isto é, elas não necessariamente faziam 
sentido como tais. outras vivências, contudo, faziam sentido para o en-
trevistado e por isso eram exploradas na entrevista. Tais decisões acerca 
da condução da entrevista só podiam ser tomadas caso a caso, por meio 
do compartilhamento da experiência do entrevistado por parte do en-
trevistador. Constatamos, portanto, a impossibilidade de circunscrever 
as lembranças de antemão, como entidades estanques. A experiência 
de entrevista não nos autorizava a desmembrar as lembranças umas das 
outras, determinando quais eram referentes ao protocolo e quais não 
eram. Não nos era possível fazer uma comparação item a item entre o 
protocolo experimental e a entrevista.

A entrevista constituiu-se para nós como um instrumento para 
explorar a experiência de lembrar, mesmo quando ela se apresentava de 
maneira não usual, não voltada para a resolução de uma tarefa. Uma 
resposta que no questionário é tida como esquecimento, mostrava-se na 
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entrevista como um modo singular de lembrar, que não obedecia, por 
exemplo, aos critérios de segmentação propostos no protocolo. 

Por exemplo, um entrevistado se dá conta de que o protocolo 
experimental pressupõe itens críticos na condução da experiência mnê-
mica a ser investigada. Na entrevista, ele expressa essa sua compreensão 
fixando-se, no entanto, no que se impunha para ele como um item 
crítico que não constava da lista dos quatro estabelecidos no proto-
colo. o entrevistado queria saber se havia um crucifixo na parede e se 
ele podia confiar na própria memória: “quero saber se eu não estou 
maluco”. A sua pergunta insistente gera uma surpresa nos pesquisa-
dores, que conduziam a entrevista considerando a existência de outros 
itens críticos. Responder à indagação do entrevistado era reconhecer a 
legitimidade da preocupação com o item crítico, mas, por outro lado, 
não se tratava daquele item crítico. o entrevistado julga que uma casa 
de jovens intelectuais (a narrativa que se podia construir com base nos 
slides) não apresentaria um símbolo religioso como um crucifixo, e ver 
ou não ver tal objeto torna-se angustiante, um espanto, pois certamente 
teria percebido algo que faz parte de sua história pessoal. Intrigou-nos 
o fato de que ele tenha escrito no questionário “não reparei” (com alta 
confiança!) em resposta à pergunta “que elemento está na parede ao 
fundo da mesa?”, já que cita, ao mesmo tempo, o fato de o crucifixo 
virar elemento de pergunta no questionário.

Para nós, a entrevista não se constituía, então, como um ins-
trumento de coleta de dados referentes ao vivido do participante. 
Ela buscava, antes, criar condições de tornar atuais experiências mais 
amplas, alargando os pontos de vista iniciais. Desse modo, visáva-
mos uma experiência que não era inteiramente coincidente com a 
experiência vivida, passível de ser descrita. A experiência vivida era 
atravessada na entrevista, tornando-se um meio de acessar planos de 
compartilhamento da experiência. Isto é, a entrevista para nós estava 
orientada no sentido da dissolução do ponto de vista do observador 
(PASSoS; EIRADo, 2009). Ela se realizava, de fato, como uma vista-
do-entre, ou uma entre-vista.

Atravessar uma experiência vivida implicava uma aproximação 
das experiências de entrevistador e entrevistado. Era preciso aprofundar 
o compartilhamento de sentido que, para nós, era a condição de toda 
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experiência, e que, portanto, estava subjacente desde os primeiros ins-
tantes de entrevista. os pontos de vista não podiam ser pensados fora 
da experiência que os constituía; sendo assim, a experiência de ser um 
participante da pesquisa (e tudo o que acompanhava essa experiência, 
como o sentimento de ser testado, o desejo de colaborar com a pesqui-
sa...) era inseparável da experiência de ser pesquisador. os dois pontos 
de vista, aparentemente diferentes, surgiam para nós como parte de 
uma experiência compartilhada. Contudo, na experiência do protocolo 
experimental, não era possível contemplar esta dimensão comum: cada 
ponto de vista era vivido como proprietário de sua experiência particu-
lar – o participante se sentindo constrangido a responder de determina-
da maneira ao que lhe era perguntado, e o pesquisador assumindo que 
as dúvidas e expectativas que porventura experimentasse não tinham 
relação com a aplicação do teste. 

Pela entrevista, permitia-se o reconhecimento da base comum 
da experiência, por meio da qual os pontos de vista emergem. Tal re-
conhecimento mostrou-se inseparável da própria transformação des-
ses pontos de vista. De uma relação pesquisador/participante passava-
se a uma relação entrevistador/entrevistado, mais flexível e que, pelas 
características da própria entrevista, não podia ser definida de ante-
mão. Enquanto na experiência do protocolo pesquisador e pesquisado 
não estão na presença um do outro, na entrevista, por outro lado, essa 
presença se impõe, ou seja, ambos estão durante determinado tempo 
em um setting que permite o compartilhamento da experiência. Por 
exemplo, em uma entrevista surgiu a lembrança da disposição existen-
cial com que o protocolo foi feito: a de ter que responder corretamen-
te e de estar sendo avaliado por alguém. Inicialmente, essa lembrança 
surgia como transparente – como se seu sentido estivesse dado no pró-
prio contexto experimental. Ao mesmo tempo, essa lembrança tam-
bém se mostrava ligada à situação de entrevista, que igualmente estava 
sendo vivida como uma situação de teste. Mas, à medida que a entre-
vista avançava e a vivência dessa lembrança era explorada e descrita, 
ela passou a se evidenciar como um ponto de vista, e, portanto, como 
uma possibilidade de sentido, entre outras. Dessa forma, notávamos 
como os pontos de vistas que surgiam não eram propriedades de um 
Eu, mas, sim, dependentes da experiência do setting de entrevista.
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No exemplo do crucifixo, a dúvida angustiante do entrevistado 
correspondia a uma dúvida dos entrevistadores, que hesitavam em res-
ponder que de fato havia um crucifixo em um dos slides do protocolo, 
embora não fosse um dos itens relevantes para o protocolo experimen-
tal. Em outro exemplo, a experiência de participar de uma pesquisa de 
Psicologia entrelaçava entrevistado e entrevistadora de tal maneira que 
produzia um constrangimento e uma surpresa ante uma atitude inabi-
tual de acessar a própria experiência: 

Acho que tinha uma pessoa de saia indiana. 
Saia indiana?
Sei lá, não é saia indiana estas saias que essas meninas 
quase hippies usam?
Como é que era essa saia?
Não sei como é que era não, agora que tá me vindo azul, 
é sei lá, poucos detalhes, mas pode ser qualquer cor, só 
lembro que acho que tinha alguém vestido de saia grande 
[risos]. Pode ser sei lá laranja, agora me veio azul [risos 
de novo]. Sei lá, que coisa engraçada, eu nunca fui ao 
psicólogo, nada disso, sabe, mas achei engraçado, sabe, 
diferente [resmungos ao fundo]. 

Adiante, nessa mesma entrevista: “Eu fico até com vergonha, sa-
bia? parece que você é maluco, sei lá, eu não tô acostumado com psicó-
logo não, por isso que eu tô falando pra caramba... é diferente!”.

Automatismo, controle egóico e autonomia coletiva 
na experiência da entrevista

Esta não é uma experiência de entrevista que se realiza sem difi-
culdades. Há uma série de obstáculos à realização da entrevista como 
dissolução dos pontos de vista: há àqueles relativos à própria colocação 
em prática da épochè, mencionados por Depraz, Varela e Vermersch. 
(2003; 2006) – como a dificuldade de exercitar o redirecionamento da 
atenção à experiência, pouco usual em nosso cotidiano, e de lidar com 
a angústia gerada pelos momentos de vazio e incerteza vivenciados na 
etapa de acolhimento da experiência como processo. 

é importante destacar, ainda, que a dissolução do ponto de 
vista não pode ser tida como uma meta a ser atingida ou um estado 
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que se alcança, mesmo que momentaneamente. A dissolução nos 
surge como um horizonte para compreender o que se passa nas expe-
riências de entrevista. Pudemos perceber que as entrevistas que reali-
zamos passavam por momentos de maior ou menor grau de abertura 
à experiência, em sua dupla dimensão. Discriminamos três pontos 
de referência para nos orientarmos quanto a esse grau de abertura 
(ou de aproximação da dissolução do ponto de vista), tratam-se de 
indicadores de movimentos, e não de estados. Eles serviam ao mes-
mo tempo para guiar o entrevistador quanto aos relances a serem 
realizados durante a entrevista e para realizar, em grupo, a análise 
das entrevistas. Esses indicadores são: automatismo, controle egóico 
e autonomia coletiva.

No automatismo, responde-se a um mundo que surge como um 
dado, isto é, não há reflexão acerca do processo por meio do qual sur-
gem si e mundo. o que aparece é vivido como uma obviedade: não 
se coloca em questão a experiência que o faz surgir, nem sua relação 
de dependência com o si mesmo que lhe corresponde. o modo auto-
mático de relação com a experiência supõe, assim, gestos imediatos e 
padronizados de relação com os outros e com o mundo. Trata-se da ati-
tude natural em que comumente nos encontramos, na qual tendemos a 
perceber e a agir de acordo com os nossos hábitos e tendo como guia os 
critérios socialmente estabelecidos. Durante as entrevistas, muitas vezes 
vinham à tona os automatismos que perpassavam nossa relação com as 
imagens dos slides no protocolo:

éee, eu percebi que era tipo um encontro de amigos, né! 
Amigos recebendo amigos em casa, tipo uma recepção, 
tipo um jantar né! Eee, aí vai seguindo todas aquelas con-
venções de reuniões com amigos e tal, aí você recebe a 
pessoa e oferece alguma coisa para beber e tal, aí as pes-
soas conversam [...]. Mas eu lembro que... essa cena foi 
quando eu percebi, ah! Eu imaginei o cara deve estar re-
clamando do som, de alguma coisa, do horário, deve estar 
tarde, aí era uma imagem assim, o cara na porta, com a 
porta aberta, e um rapaz de fora apontando para o reló-
gio, com uma cara meio séria, aí eu imaginei, pô, o cara 
deve estar incomodado com o som. 

Bem, eu acho que... a imagem é ele acabando de fechar 
a porta e se voltando para a sala, ele tava com uma cara 
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de que tinha tomado um esporro e não tinha gostado 
muito, [...], bem é uma cara de quando você toma um 
esporro e não gostou, mas, né, infelizmente a pessoa 
que te deu o esporro tem razão, e que você tem que 
ficar quieto né! Fazer o quê? Tava fazendo alguma coisa 
errada. é só isso. Eu acho que ele tava esboçando al-
gum risinho de deboche, alguma coisa assim.

 Em outro exemplo, a entrevistadora pede ao entrevistado para 
ficar um pouco mais com a imagem em que, segundo ele, as pessoas 
estavam bebendo alguma coisa. Ela pergunta como é a imagem e ele 
responde: “Ah! Acho que eles estavam alegres, tavam conversando, 
tavam curtindo”. Também no exemplo citado acima, o entrevistado 
diz que uma casa de jovens intelectuais não apresentaria um símbolo 
religioso como um crucifixo. 

Em momentos de automatismo na entrevista, o entrevistado 
responde prontamente, de maneira irrefletida: ao ser perguntado, por 
exemplo, acerca de suas lembranças, ele fornece uma informação abs-
trata, adequada ao que é socialmente esperado que se responda. Por 
outro lado, o entrevistador pode também agir de maneira automática, 
colocando-se no lugar daquele que deve fazer as perguntas e garantir 
o cumprimento de uma tarefa.

Não há, neste modo cotidiano de relação com a experiência, uma 
atenção que esteja de fato voltada para o que se experimenta. Visa-
se à realização de tarefas, o que faz com que a atenção recaia unica-
mente sobre o que a experiência parece representar. quando se está 
nesse movimento automático, não é possível se deter na singularidade 
de uma vivência; ela só nos aparece em sua face abstrata e, por isso, 
de adequação ao que denominamos coletivo-social. o coletivo-social 
refere-se ao ponto de vista de um observador-padrão, isto é, um ponto 
de vista pretensamente neutro, de ninguém. Constatamos na pesquisa 
que este ponto de vista é bem restrito, de modo que o coletivo-social 
não corresponde a uma dimensão de compartilhamento de sentido e 
de encontro. Ele é, antes, o ponto de vista em que se está sob o efeito 
das preconcepções cotidianas e sociais. Trata-se de um ponto de vista 
apenas pretensamente coletivo ou comum, porque ele se baseia em uma 
tentativa de exclusão da experiência concreta e de instauração de uma 
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perspectiva única e abstrata. o grau de abertura em relação à experiên-
cia é mínimo e o ponto de vista condiciona o surgimento do sujeito 
diante do mundo de tal maneira que ele não se dá conta da dimensão 
genética da experiência.

Essa maneira automática de agir, porém, sofre abalos mesmo em 
nossas vidas cotidianas. A própria vivência das lembranças ditas “falsas” 
perturba essa suposta transparência da experiência, desafiando a atitude 
natural que toma o mundo como dado. Essa primeira perturbação do 
ponto de vista automático, do observador distanciado e neutro, leva, 
então, ao momento que demarcamos como segundo indicador de aber-
tura em relação à experiência: o controle egóico. Neste momento, há 
maior grau de abertura. Rompe-se a imediata obviedade do mundo 
e, consequentemente, torna-se preciso realizar uma primeira reflexão. 
Surge, assim, um sujeito que se apresenta como agente da experiência. 
Na entrevista, se o automatismo pressupunha uma resposta padrão, em 
que se age “como se deve” ou se afirma que “é assim que sempre acon-
tece”, no controle egóico, alguém se apresenta como responsável pela 
experiência atual, capaz de justificá-la (“isso está acontecendo porque eu 
sou assim ou porque eu sempre ajo dessa maneira”). Há uma frustração 
da atitude natural e a atenção recai sobre o Eu. 

Como é essa imagem? Essa imagem... eu acho que é jus-
tamente no momento em que tão entrando, em que tão 
recebendo a visita, né! [baixando o tom da voz] Você 
pode perceber que eu tô falando tudo estão3 [elevando 
o tom de voz], não falo eles porque eu não lembro exa-
tamente se tinha um casal, se era um casal que visitava, 
eu faço história, mas a minha memória não é muito boa 
não [risos].

Eu tô misturando dois ambientes no fundo [baixa o tom 
de voz] da minha memória, porque no lugar onde esta-
riam uns sofás não tem mais sofá, tem gente sentada em 
cadeiras normais.

Tá me vindo a imagem da, da... das questões, que tinha 
as questões de lógica, sei lá o quê, de matemática, sei lá, 
triângulo, vem na minha cabeça, acho que tinha questão 

3 o entrevistado usa o verbo “estão” para indicar algo geral, sem especificar quem está 
realizando a ação; por não se lembrar com precisão, usa uma forma verbal mais genérica.
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de triângulo, né, mas não sei por que tá me vindo isso? [bai-
xando o tom de voz].

Mas agora veio outra pessoa nada a ver, daquelas que eu 
te disse que, que aparece na minha cabeça, entendeu? Um 
maluco, um... a maioria das pessoas que eu tô... que essas 
imagens que me vem, como eu disse eu tô inventando [...]. 

quando surge um momento de controle egoico na entrevista, é 
porque houve um desvio em relação à posição inicial do sujeito, isto é, em 
relação ao ponto de vista automático. Trata-se de uma etapa importante 
na entrevista, porque há, ao mesmo tempo, uma tentativa de recuperação 
do estado em que as coisas surgem como dadas – resiste-se à dissolução 
do ponto de vista evocando-se um agente supostamente capaz de con-
trolá-la – e uma oportunidade para aprofundar também essa experiência 
de Eu, exercitando a etapa da épochè de reversão da atenção (DEPRAZ; 
VARELA; VERMERSCH, 2006). o manejo da entrevista por parte do 
entrevistador pode ajudar a atravessar esse momento de controle egóico 
em direção à dissolução. Nas entrevistas, o controle egóico ora aparecia 
em manifestações de estranhamento em relação à experiência que estava 
sendo vivida, ora em uma tendência a elaborar explicações abstratas, por 
meio de respostas como: “eu me distraí muito”, “não consegui me con-
centrar direito”, “não me pego muito a detalhes”, “não consigo me lem-
brar bem”, que podiam ser acompanhadas de sentimentos de desconforto 
ou tensão. Mas em ambos os casos a experiência era vivida de maneira 
mais encarnada e concreta, condição para que se pudesse reconhecê-la em 
sua dimensão efetivamente comum.

Por fim, os momentos de autonomia coletiva referiam-se àqueles 
de maior abertura à experiência, na qual esta podia de fato ser sentida 
em sua dimensão comum ou coletiva, e não como propriedade de um 
Eu. Usualmente, autonomia significa autossuficiência ou independên-
cia, indicando-nos as capacidades individuais de agir e de decidir, de 
acordo com uma experiência vivida de maneira pessoal. Contudo, o 
que pudemos verificar ao longo das entrevistas é como a autonomia 
ganha também um sentido não pessoal, já que aponta para os processos 
de criação de si. Se considerarmos a etimologia da palavra, autono-
mia significa criar para si suas próprias regras, mas autores contempo-
râneos radicalizam o sentido desse conceito, definindo um processo de 
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autopoiese no qual o próprio si é também dele efeito (MATURANA; 
VARELA, 1995; VARELA, 1989, 1991). Nesse sentido, a autonomia 
deixa de ser uma propriedade de um indivíduo, já que o indivíduo 
também emerge como fenômeno da autonomia. De acordo com Va-
rela (1989, 1991), a autonomia indica que a experiência não é (pré)
determinada por algo externo (ela não é heteronômica), tampouco por 
algo interno, justamente porque não há tal fundamento a priori: não há 
uma separação original entre mim e mundo. A autonomia realiza-se na 
relação de coemegência entre sujeito e mundo, ou seja, como criação 
simultânea do sujeito e das regras de seu funcionamento. os momen-
tos de autonomia na entrevista correspondiam, assim, a vivências mais 
próximas da coemergência. Neste nível, o sentido varia, e lidamos com 
uma polissemia que equivoca as posições dadas, em razão do acesso à 
dimensão processual e comum da experiência. Por isso, preferimos de-
nominar esse momento de autonomia coletiva. 

é nestas ocasiões, que ocorria, por exemplo, de entrevistador e en-
trevistado compartilharem certo espanto em relação à experiência inédita, 
à perspectiva singular, que surgia na entrevista, como discutimos acima. 
No exemplo já citado, quando o entrevistado disse: “Sei lá, que coisa 
engraçada, eu nunca fui ao psicólogo”, percebíamos uma experiência 
compartilhada de surpresa e fruição. Um tipo de fala que era indicativa 
dessa abertura à experiência, e de saída de uma posição de controle, era 
quando diziam: “está me vindo...”, que normalmente era acompanhada 
de uma lentificação da fala e muitas vezes de um estranhamento. As falas 
na entrevista, então, conectavam-se a essa experiência que surgia, e não a 
interpretações sobre ela ou a juízos a respeito de objetos. Entrevistador e 
entrevistado sentiam-se, enfim, dependentes da experiência de entrevista, 
de modo que suas falas eram capazes de enunciar essa experiência, em vez 
de se constituírem de maneira proprietária e isolada. 

Conclusão
Contemporaneamente, as ciências cognitivas têm retomado o in-

teresse pelo estudo da consciência. A pesquisa “o Paradigma Recons-
trutivista da Memória: Um Estudo Comparativo das Metodologias em 
Primeira e Terceira Pessoa no Domínio da Psicologia da Cognição” 
tentou contribuir para esse debate. Afirmamos a relevância de não se 
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tomar a consciência apenas como um objeto a ser observado, como era 
o caso na introspecção clássica, utilizada no final do século xIx por 
pesquisadores como Titchener. Buscamos uma estratégia que não re-
produzisse o modelo do tribunal, e que considerasse, portanto, os dois 
sentidos da experiência: vivida e prerrefletida. A entrevista cartográfica 
que fomos desenvolvendo procurava acolher e acompanhar aquilo que 
surgia como experiência vivida, na qual a consciência surgia como um 
dado para um sujeito; no entanto, seu manejo não se fixava nesse vivido 
e procurava ultrapassá-lo, ampliando os graus de abertura à dimensão 
da experiência anterior em sujeito que experimenta e objeto experimen-
tado. Para tanto, era preciso que o entrevistador também encarnasse 
na experiência. E a pesquisa era, então, necessariamente intervenção, 
necessariamente uma configuração de sujeito e objeto.

os indicadores de movimento – automatismo, controle egóico e 
autonomia coletiva – nos orientavam nessa condução. Vale relembrar 
que a autonomia coletiva não era um ponto de chegada, como se tivés-
semos ultrapassado os demais. Automatismo, controle egóico e auto-
nomia coletiva intercalavam-se ao longo da entrevista; havia momentos 
em que um predominava mais do que outro. 

os momentos de autonomia coletiva da experiência da entrevis-
ta nos indicaram que é possível cultivar maneiras mais acolhedoras de 
pesquisar a cognição, em relação ao plano comum da experiência. Esta 
pesquisa foi uma oportunidade de pensarmos a experiência ao mesmo 
tempo em sua singularidade e em sua dimensão coletiva. Esta dimen-
são da experiência é doadora de sentido e, diferentemente do plano 
que denominamos coletivo-social, não está restrita a um ponto de vista. 
Ao contrário, os pontos de vista são sempre tributários desta dimensão 
comum. A singularidade da experiência não está referida a indivíduos, 
mas à experiência em si. o desenvolvimento e aprofundamento do es-
tudo da entrevista cartográfica podem, assim, vir a contribuir com a 
construção de abordagens de pesquisa enativas em cognição4, que levem 
em conta os efeitos ético-políticos (de produção de si e de mundo) re-
lativos à experiência. 

4 Em outro campo de interesse da Psicologia, a saúde, esta contribuição já avançou, 
vide: Melo et al. (2015); Passos; Carvalho; Milward (2012); Sade et al. (2013). Sobre 
o tema da análise nas pesquisas, vide Renault (2015).
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uma perSpectiva territorial 
para a peSquiSa-intervenção 

participativa: a conStrução do 
território da peSquiSa1

Iacã Machado Macerata 
Christian Sade 

Júlia Carvalho Ramos

 Introdução
O senhor vê: existe cachoeira; e pois? 

Mas cachoeira é o barranco de chão, e a água se caído por ele, retomban-
do; o senhor consome a água, ou desfaz o barranco, sobra cachoeira algu-

ma? Viver é negócio muito perigoso… 
(Guimarães Rosa, Grande Sertão: Veredas)

Uma pesquisa-intervenção participativa quer produzir efeitos 
na realidade e convidar os sujeitos pesquisados a fazer parte da pes-
quisa. A perspectiva cartográfica, nesse tipo de investigação, entende 
que toda pesquisa produz realidade, e se ocupa de direções éticas nessa 
produção (PASSoS; BARRoS, 2009). Não há neutralidade da pes-
quisa ou do pesquisador: instaurar uma investigação implica neces-
sariamente em interferir naquilo que se pretende conhecer. Entende 

1 Versão ampliada e modificada do artigo “Território na Pesquisa, Território da Pesquisa: 
Protagonismo do Território na Pesquisa-Intervenção Participativa”, publicado originalmente 
na revista Interface, Botucatu, 2020. 24. Disponível em:. https://doi.org/10.1590/interfa-
ce.190733 .
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ainda que a participação é um processo de fortalecimento da validade 
da pesquisa (PASSoS; KASTRUP, 2013) e de aumento do grau de 
criação de conhecimento e de novas realidades, pois se constitui como 
um processo de inclusão e agenciamento de uma multiplicidade de 
atores e vetores. Está pressuposto, além da interferência da pesquisa 
no campo, um posicionamento de abertura da pesquisa e da corporei-
dade do pesquisador às interferências do campo. Podemos dizer que o 
processo de intervenção e de participação na pesquisa passa por uma 
espécie de interpenetração entre pesquisa e campo, e que deste pro-
cesso resultaria uma composição que transforma tanto a investigação 
e os investigadores quanto o campo pesquisado.

As metodologias de pesquisa podem ser diferenciadas segundo o 
tipo de relação que concebem e, principalmente, operam entre sujeito 
e objeto da pesquisa (SILVA et al., 2010). Tais relações determinam 
diversos procedimentos em uma investigação, inclusive o modo de 
relação com o território pesquisado. Em abordagens tradicionais de 
pesquisa, frequentemente, o território é definido como localização 
geográfica, pano de fundo no qual sujeitos e objetos estão em dinâmi-
cas relacionais, mais ou menos como entidades destacáveis entre si e 
da paisagem. Neste texto, desenvolve-se a proposição de que, além de 
sua localização histórica e geográfica, o território delimita uma rede 
complexa na qual atores e elementos compartilham experiências e se 
coproduzem. é a esta experiência em rede, situada em um espaço-
tempo, que chamamos território.

Em uma pesquisa-intervenção participativa2 (MACERATA, 2015) 
com uma equipe de Consultório na Rua, o PoP RUA, a temática do 
território emergiu como tema relevante para pensar processos de cuida-
do e acabou por nos propor um modo de problematizar o processo de 
participação e intervenção na pesquisa cartográfica. A noção de território 
expressa uma perspectiva (modo de ver e agir) acerca da pesquisa-inter-
venção participativa, evidenciando a posicionalidade no processo de inves-
tigação como potência de produção de conhecimento e cuidado.

o Consultório na Rua é um serviço de saúde itinerante da rede 
de Atenção Básica à Saúde (AB) no Sistema único de Saúde (SUS). Este 

2 Aprovada no Comitê de ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universida-
de Federal Fluminense/Plataforma Brasil, processo CAAE: 09987112.0.0000.5243.
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serviço é direcionado a pessoas em situação de rua, e é composto de 
equipes multiprofissionais que visam garantir a integralidade da aten-
ção em saúde a essa população. A pesquisa-apoio PoP RUA3 (MACE-
RATA; SoARES; oLIVEIRA, 2019) teve como objeto a prática desta 
equipe. Um dos resultados obtidos foi a formulação de um documento 
técnico4 sobre o cuidado do serviço, de coautoria de pesquisadores da 
UFF e trabalhadores da equipe do PoP RUA.

A prática de cuidado desenvolvida pelos trabalhadores do PoP 
RUA exigia a constituição de uma relação específica com os territórios 
de vida dos usuários. Verificou-se nesta prática um protagonismo do 
território, ou uma clínica de território (MACERATA, 2015). Ao final 
da pesquisa-intervenção, o modo de cuidar da equipe do PoP RUA 
mostrou-se operacionalmente análogo ao modo de pesquisar esta práti-
ca. Tomar a prática clínica do PoP RUA como objeto de estudo gerou 
efeitos para a metodologia proposta, tornando necessário entender o 
protagonismo do território também no processo investigativo: de que 
modo o território participa das práticas de cuidado e de pesquisa? o 
território como espaço relacional situado, como experiência compar-
tilhada, é o campo de produção de sujeitos, objetos e resultados, de 
conhecimento e cuidado, da pesquisa-intervenção participativa. 

Apostas territoriais no SUS
No Brasil, as reformas sanitária e psiquiátrica foram movimen-

tos contemporâneos, que se incluíram entre aqueles ligados à luta pela 
abertura política e redemocratização do país. Apesar de seus distintos 
atores e histórias, os movimentos de reforma no Brasil guardam raí-
zes comuns e se potencializam mutuamente. o enfrentamento mais 
amplo à centralidade e à verticalidade do poder dos movimentos pela 

3 Projeto de pesquisa “Clínica de Território: Uma Experiência de Atenção Básica e 
Saúde Mental no Atendimento de População em Situação de Rua”, realizado pelo 
grupo de pesquisa Enativos: conhecimento e cuidado (Coordenação Eduardo Passos) – 
Universidade Federal Fluminense – Programa de Pós-Graduação em Psicologia, com 
apoio da Política Nacional de Humanização do Ministério da Saúde. A pesquisa ocor-
reu entre os anos de 2012 e 2014.
4 “Diretrizes, Metodologias, e Dispositivos do Cuidado no PoP RUA”, capítulo nes-
ta coletânea.
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redemocratização se traduziu, no campo da saúde, em questionamento 
à centralidade do poder/saber biomédico e do modelo curativo hospi-
talocêntrico. Tais questionamentos se conectavam e se alimentavam das 
discussões que aconteciam no contexto internacional, ligadas à ressigni-
ficação do próprio conceito de saúde, não mais definido como ausência 
de doenças e afirmando a importância das dimensões políticas, sociais e 
subjetivas, além da biológica (PAIM; ALMEIDA FILHo, 1998). 

os princípios e diretrizes do SUS, instituído na Constituição de 
1988, são heranças diretas desses movimentos de reforma. o princípio 
da integralidade e diretriz da participação e controle social induzem o 
sistema a promover ações construídas em meio às relações de produção 
de saúde e vida de sujeitos e coletivos e não mais planejadas segundo 
critérios exclusivamente biomédicos. Produzir saúde inclui, doravante, 
a experiência daquele de quem se cuida, tomando-o como protagonista 
de seu próprio processo de cuidado, tal como se expressa na proposta da 
clínica ampliada (CAMPoS, 2005).

Seguindo essa direção, são formuladas as políticas de Saúde Men-
tal (SM) e de Atenção Básica (AB) propondo, cada qual ao seu modo, 
ações de cuidado orientadas para a concretização dos princípios e dire-
trizes do SUS. Entre os pontos centrais comuns a ambas políticas, po-
demos destacar o enfrentamento à hegemonia das formas hospitalares 
de cuidado – representadas pelo hospital geral e pelo manicômio – e a 
garantia de direitos e cidadania como ações fundamentais de cuidado: 
uma afirmação da legitimidade existencial e da legitimidade da expe-
riência dos usuários, sejam eles quem for. Nesse sentido está a aposta do 
paradigma da Redução de Danos (RD), que questiona a internação e a 
abstinência como estratégias prioritárias de tratamento ao uso de dro-
gas, deslocando o foco problemático da substância para o modo como 
o sujeito, em seu contexto, se relaciona com ela (LANCETTI, 2008). 
Há um deslocamento do lugar onde se trata e se produz saber sobre o 
usuário – seja o louco, o drogado ou o doente –, do médico e do hos-
pital para o território (FURTADo; PASSoS, 2012). Na SM isto se dá 
por meio da aposta na atenção psicossocial, buscando o tratamento do 
usuário em sua comunidade, incluindo a participação de familiares e 
demais redes de relações. A RD propõe ações no lugar onde os usuários 
de drogas vivem, incluindo usuários e ex-usuários como agentes de cui-
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dado. As equipes da AB, localizam-se e atuam em meio aos espaços de 
moradia dos usuários e também incorporam moradores da comunidade 
às equipes de saúde – Agente Comunitário de Saúde (ACS) –, redirecio-
nando suas ações para o território.

Um dispositivo que é exemplo desse redirecionamento, comum 
às políticas de AB e SM, são as visitas domiciliares. As visitas consistem 
na ida de trabalhadores das equipes ao local de moradia dos usuários, 
viabilizando o estreitamento de vínculos e o desenvolvimento de práti-
cas de saúde em sintonia com a experiência concreta dos usuários. Em-
bora o termo domiciliar possa produzir equívocos, já que a moradia de 
uma pessoa nem sempre é um domicílio, como no caso da população 
em situação de rua, o fundamental do dispositivo da visita é a atuação 
em meio ao território de vida das pessoas, o que engloba sua moradia, 
mas também o entorno, sua comunidade (MACERATA, 2015).

Uma similaridade operacional se destaca. Entre as lógicas de cui-
dado que permeiam a AB, a SM e a RD há certa maneira de ver e agir 
nos territórios que exprime as apostas feitas na formulação do próprio 
SUS. As práticas que veiculam esses paradigmas têm por direções me-
todológicas habitar e acompanhar os territórios de vida, produzir saúde 
no e por meio do território, utilizando-o como fonte de recursos para 
produção de saúde.

O cuidado no POP RUA e o conceito de território
é no agenciamento entre AB, SM e RD que o PoP RUA foi 

implementado (MACERATA, 2013) no centro da cidade do Rio de 
Janeiro, em 2010. A lógica de cuidado dos serviços de AB, SM e RD va-
loriza o protagonismo do usuário – um primeiro movimento divergente 
ao modelo centrípeto biomédico. Identificamos, na prática de cuidado 
do PoP RUA, o surgimento do relevo para outro protagonismo, que 
não exclui o primeiro, mas o reposiciona: o protagonismo do território.

os modos de vida na rua são extremamente diversos e até in-
compreensíveis diante dos modos de vida mais usuais na sociedade 
moderna ocidental, tomados como normais, naturais, universais, 
como no exemplo do domicílio. Um serviço que busca construir cui-
dado com pessoas que vivem nas ruas deve se abrir a esstes modos de 
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existir pouco familiares, estrangeiros. Na experiência do PoP RUA, 
não era possível cuidar tomando por referência, unicamente, concei-
tos técnicos ou acadêmicos da saúde, nem mesmo seus saberes já insti-
tuídos. Havia a diversidade de modos de ser e cuidar que se realizavam 
na/pela rua, para aquém e além dos saberes da saúde. Era essencial ao 
PoP RUA construir o cuidado em articulação com os modos de fun-
cionamento do território da rua. Nesse sentido, a aposta territorial já 
feita pelas políticas de AB, SM e RD se radicaliza nesse serviço, pois o 
cuidado realizado com base no agenciamento entre práticas de saúde 
e modos de vida da rua tinha como base a construção, a co-habitação 
e o compartilhamento de um território.

o compartilhamento do território não se dava apenas pelo fato 
de equipes e usuários dividirem o espaço da rua. Cuidar de uma pessoa 
ou grupo que vivia na rua exigia acessar as práticas e relações que ca-
racterizam uma situação de rua, em suas dimensões amplas (dinâmicas 
políticas, culturais, sociais, subjetivas) mas situadas – naquele espaço, 
naquele momento, para aquela pessoa ou grupo. é no território que 
essas dinâmicas singulares e coletivas se materializam e se engendram. 
o que se apreende na prática desse serviço é que o território não se 
confunde com a localização geográfica, trata-se de um processo de pro-
dução situado, em meio ao qual sujeitos e espaços são constituídos. Um 
território nesse sentido é, em parte, uma singularização de processos 
muito amplos, em um sistema complexo, de variáveis múltiplas, autô-
nomas e interdependentes que se coadunam de maneira não linear.

Para o geógrafo Augustin Berque (2010, p. 15), “pretender que 
os territórios constituam, de fato, um espaço neutro, e que nossos laços 
com eles sejam apenas projeções subjetivas, trata-se de uma interpre-
tação que exclui a realidade primeira de qualquer territorialidade”. A 
compreensão de um sujeito que existe fora de seu meio constituiria uma 
abstração, que progressivamente reduz o meio a um ambiente objeti-
vável e manipulável. Tal abstração promove uma mutilação da existên-
cia humana, pois se apoia na noção de um sujeito individual absoluto, 
apartado de seu meio. operação semelhante é promovida com a noção 
de objeto, também um absoluto abstraído do seu meio. Para Berque, a 
territorialidade é uma relação dinâmica entre objetividade – o espaço e 
os corpos – e subjetividade – as relações existenciais e experienciais dos 
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viventes em determinado meio. o autor chama de mediania a junção 
dinâmica das duas “metades” que formam o ser, seu corpo individual e 
seu corpo medial, o meio que ele partilha com outros seres e que lhes é, 
portanto, comum.

Cada ser, à sua maneira, estabelece laços com certos lugares, e as 
relações de territorialidade ultrapassam o indivíduo, integrando-o a um 
mundo. o mundo interior de cada pessoa está em continuidade não 
apenas com o de outras pessoas, mas também com o meio. A pessoa, 
para Berque, suporia, portanto, o território, o qual, por sua vez, supõe 
as pessoas. De maneira correlata, o etólogo Uexküll (1982) afirma que 
todo espaço vivido é subjetivo, a tal ponto que cada vivente teria uma 
versão do mundo, o que ele chama de Umwelt, ou mundo-próprio: 
mundo de ação e mundo de percepção, que formam uma integralidade 
não totalizável. Cada ser tem e é tido em seu mundo-próprio, pertence 
a um mundo diferente dos demais, que contém objetos e percepções 
que têm sentido somente no interior de uma vida específica. Assim, 
também para Uexküll não existe, de modo nenhum, espaço indepen-
dente do sujeito, não havendo sujeito em si, nem objeto em si. Articu-
lando estas proposições entendemos o território ao mesmo tempo como 
espaço comum entre os seres, mas partilhado em partes singulares. o 
território é um comum heterogêneo.

Em Deleuze e Guattari (1997), o território está para além de uma 
coleção de objetos em um espaço estático ou um conjunto de procedi-
mentos que podem ser descritos e explicados por funções. Não sendo 
realidade dada e preexistente, ele é a dimensão processual e qualitativa 
do espaço, uma expressividade dos meios, um meio tornado ato ex-
pressivo, que constitui certo domínio. o território é uma assinatura 
expressiva, um ethos, um movimento em constante produção, um agir 
infinitivo que é ao mesmo tempo morada e estilo. Uma propriedade, 
não como posse, mas como expressão qualitativa, em que o personagem 
ou sujeito formado é apenas efeito de uma expressividade. Personagens 
e paisagens não são polos dicotômicos. Compõem-se mutuamente em 
circularidade coemergente. Guattari (1992) usa o termo território como 
componente de sua meta-modelização da subjetividade. Um território 
existencial se produz por meio do agenciamento coletivo e pré-indi-
vidual de componentes heterogêneos. é o campo de constituição de 
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formas-estados complexos: um sujeito, um grupo, uma comunidade. o 
território é, então, definido como recorte de espaço-tempo onde se dá, a 
cada momento, o processo de produção de existências meta-estáveis de 
sujeitos e objetos. Para o autor, subjetividade ganha um sentido diferen-
te de uma instância interna ao sujeito, meramente simbólica. Não é que 
o espaço influencie a subjetividade; o próprio espaço comporta uma 
dimensão subjetiva, ao conter nele mesmo (ou ser meio de circulação 
de) enunciações, afetos, intensidades pré-individuais que participam do 
processo de produção da subjetividade. A subjetividade se dá em um 
espaço temporalizado, espaço em pulsação, ritmo temporal, vivo, como 
emaranhado de trajetos que são compostos de componentes dos meios, 
em uma rede de atores (LAToUR, 2004). o território é uma experiên-
cia relacional situada, um mundo para um sujeito.

Muito embora geograficamente possa se considerar que deter-
minada rua na qual uma pessoa vive e um trabalhador de saúde atua 
seja a mesma, do ponto de vista da experiência de cada um deles, tal 
rua pode ser absolutamente distinta, a tal ponto em que não se pode 
afirmar que se trata da mesma rua. De fato, a rua só permanece sendo 
a mesma em uma perspectiva de terceira pessoa, segundo a qual con-
cebe-se um mundo instituído previamente, do qual a rua é uma par-
te, independentemente da experiência que se tenha dela. Sob outro 
ponto de vista da experiência, pode-se considerar que a rua depende 
daqueles que se relacionam com ela, da mesma maneira que estes são 
produzidos na habitação da rua. o dito morador de rua efetivamente 
assim se torna, no processo de instalar-se nela; o trabalhador de saúde 
da rua se constitui como agente de cuidado quando esse cuidado se 
efetiva com ela, nunca antes.

A ação de cuidado realizada pelo PoP RUA envolvia a constru-
ção de um espaço compartilhado de experiência, a fim de atentar para 
estratégias que se dão na rua e construir outras em agenciamento com 
estas. Acessar a experiência de um território significava ser afetado pelo 
seu processo de produção e se transformar com ele. Para que o cuidado 
efetivamente acontecesse, fazia-se necessária a produção de um novo 
território, a ser habitado por usuário e trabalhador da saúde, no qual 
acontecia a construção conjunta do cuidado.

o cuidado deixava de ser reduzido a um procedimento técni-
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co e ganhava conotação de um ambiente, de uma rede a ser ativada 
e cultivada, que tinha por protagonista não exatamente o profissional 
de saúde ou o usuário, mas a relação entre estes e uma série de outros 
atores e elementos. A rede de cuidado não se confundia com a equipe 
do serviço de saúde. Era uma rede de equipamentos (sistema), uma rede 
de trabalhadores (equipe), rede de usuários e habitantes do território e 
uma rede composta de atores inumanos e componentes pré-individuais: 
cachorros, bueiros, calçadas, solidariedade, apoios. o agenciamento 
entre esses vários elementos produzia um efeito de expressividade que 
singularizava a prática de cuidado. Esse efeito de expressividade era um 
processo de territorialização, a construção de uma assinatura, de uma 
marca expressiva, de um território de cuidado dessa equipe.

o cuidado no PoP RUA além de centrar-se no sujeito e não na 
doença (CAMPoS, 2005), construía-se por meio do território, aco-
lhendo o sujeito e acessando os processos de produção de seu território 
existencial. Compreendemos que a equipe do PoP RUA realizava uma 
clínica de território (MACERATA, 2015). A preposição “de” guarda 
múltiplos sentidos prepositivos para a relação entre a clínica e o ter-
ritório: no, com, em, entre, para, per, perante, desde. Na ação clínica 
do PoP RUA, o território mesmo cuidava. Eram ativados agentes de 
cuidado que faziam parte do território: pessoas (comerciantes, convivas, 
moradores, agentes institucionais e não institucionais), instituições di-
versas, animais de estimação e até elementos arquitetônicos e objetos.

Um exemplo dessa diversidade de elementos ficou evidente quan-
do a equipe, sem conseguir vaga de internação para três usuários diag-
nosticados com tuberculose, fez uma enfermaria provisória ao lado do 
serviço, usando das marquises, dos cobertores que as pessoas da rua 
guardam nos bueiros. Em outra ocasião, observou-se a necessidade de 
cuidar do cachorro do usuário quando este precisou se internar e não 
tinha quem cuidasse do animal. A internação não seria subjetivamente 
possível para o usuário se tivesse de abandonar seu cachorro. ou ainda, 
a participação do jornaleiro na administração da medicação psiquiátrica 
para uma usuária. Embora emergenciais e tributárias de uma grande 
precariedade da rede de saúde, o que se destacava era a capacidade de 
ativação de recursos – mesmo que parcos, mas necessários – presentes 
no próprio território.A clínica está no território e é modificada por ele, 
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podendo envolver bueiros, cachorros e jornaleiros, por exemplo. Ela 
também modifica o território, transformando a calçada em enfermaria, 
o cachorro em familiar e o jornaleiro em cuidador. Por um lado, acio-
na-se o protagonismo do território. Por outro, o potencial de ação da 
clínica se amplia, porque é no território que a complexidade de uma 
vida se apresenta. é por meio dele que se pode sondar a integralidade 
e complexidade de uma vida. o cuidado se faz pela ativação de uma 
rede de apoio e de transformação. o papel do especialista da saúde se 
transforma quando a ele cabe usar seu saber a serviço do cultivo de um 
potencial de cuidado presente em maior ou menor grau nos territórios. 
Nesse sentido, aquele que intervém não está fora do território, pois 
torna-se mais um elemento dele. 

Relações entre pesquisa e território
Tradicionalmente, a produção do conhecimento adota uma pers-

pectiva representacional que supõe a independência e a separação entre 
sujeito e objeto de pesquisa (SILVA et al., 2010). Neste modo de ver 
e praticar o pesquisar, o território de vida do campo pesquisado pode 
ser apreendido de duas maneiras distintas. A primeira é a das pesquisas 
experimentais, para as quais o setting no qual a investigação se dá (o la-
boratório) deve ser depurado a fim de que as variáveis que o compõem 
sejam submetidas a rigoroso controle. o controle de variáveis permite 
estabelecer uma relação causal entre os aspectos que determinam o fe-
nômeno estudado. Para esse tipo de pesquisa, é preciso reduzir a mul-
tiplicidade de variáveis e componentes que o território oferece. Dentro 
desta mesma perspectiva que chamamos representacional (SILVA et al., 
2010) há também as pesquisas ditas de campo, cuja pretensão é com-
preender fenômenos tal como acontecem em determinado ambiente. 
Nesse caso, observa-se a necessidade de outro tipo de controle, diferente 
daquele que se faz das variáveis em condições laboratoriais: controle do 
dispositivo da pesquisa, a fim de que não interfira no fenômeno estuda-
do e possibilite sua apreensão.

o que se observa de comum entre as abordagens de laborató-
rio e de campo, assim descritas, reside no fato de que, ao se apoiarem 
em uma separação entre sujeito e objeto de conhecimento, conhecer é 
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representar uma realidade já dada. Sujeito e objeto preexistem ao ato 
cognoscente, anteriores à relação que se estabelece entre eles. A preten-
são é de representação da realidade conhecida. A neutralidade suposta 
pela concepção representacional do conhecimento verdadeiro apaga a 
posicionalidade e as linhas implicacionais da pesquisa (LoRAU, 1993): 
de onde se vê e fala, quais linhas institucionais e perspectivas estão sub-
jetivando a posição do pesquisador. E ainda, oculta-se os efeitos que o 
território pesquisado tem na própria pesquisa, o que compromete, por 
sua vez, a própria capacidade inventivo-produtiva da pesquisa. 

A perspectiva cartográfica aposta na distinção e inseparabilidade 
entre sujeito e objeto, em sua coemergência (PASSoS; KASTRUP; ES-
CóSSIA, 2009). Não separa sujeito, objeto e o espaço de relação que os 
constitui, assim como não concebe o espaço relacional como indepen-
dente do sujeito que o experimenta. Tal compreensão tem consequên-
cias para a noção de território com a qual o pesquisador trabalha. Visto 
que não há sujeito nem objeto em si, o espaço de relação no qual ambos 
se formam constitui, para nós, um território. é precisamente esta zona 
relacional na qual se constituem sujeitos e objetos em uma investigação 
que chamaremos território da pesquisa: um plano que engendra o pro-
cesso de produção de conhecimento e de produção de subjetividades. 
Se a relação é o meio que constitui os termos envolvidos na produção 
de conhecimento, o território da pesquisa para a pesquisa-intervenção 
participativa é o local onde se dão os processos de subjetivação e objeti-
vação da investigação. Tais processos só se dão de maneira situada, em 
uma circunscrição espaço-temporal específica. Considerar um território 
da pesquisa é abordar a experiência singular e ao mesmo tempo parti-
lhada e situada dos sujeitos envolvidos no processo de pesquisa-inter-
venção participativa: os sujeitos participantes da pesquisa e os sujeitos 
pesquisadores (DESPRET, 2004).

A pesquisa POP RUA
A pesquisa PoP RUA construiu um território em meio ao da 

equipe do PoP RUA. Da mesma maneira em que o cuidado implicava 
em frequentar e coabitar o território da rua, o modo como a metodo-
logia da pesquisa foi construída não pôde prescindir de um trabalho de 
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escuta da equipe e coabitação de seu território. Como já apresentado, 
o cuidado exercido no PoP RUA devia acessar e se contaminar de um 
saber-fazer que circulava pelas ruas. De maneira semelhante, o proces-
so de pesquisa (tanto no desenho de seus dispositivos metodológicos, 
quanto nos seus resultados) contou com o protagonismo de seus par-
ticipantes. Mais que isso, contou com o protagonismo do espaço de 
relação entre pesquisa e campo: território da pesquisa.

Pesquisar o PoP RUA passava por adentrar seu território de atua-
ção na cidade do Rio de Janeiro: passar e frequentar a Praça xV, o Largo 
da Carioca, a Lapa, a Rua da Relação, a Praça da Cruz Vermelha. Passos 
apressados, negócios, trocas, profecias do final dos tempos, observado-
res, repressão policial, massas de pessoas, camas improvisadas, comércio 
informal. Fazer este percurso criou uma ambientação para os pesquisa-
dores, mostrando a complexidade da paisagem na qual se desenrolava o 
cuidado: a dinâmica que envolvia aquele território, como se posiciona-
vam os atores na rua, quais espaços eram mais propícios às pessoas em 
situação de rua, que tipo de trabalho faziam etc.

A realização da pesquisa implicou na constituição do dispositivo 
Grupo de Intervenção com Trabalhadores (GIT). Este grupo acontecia 
na sede do PoP RUA. Marcar presença na sede do serviço fez com 
que o GIT se constituísse como um território específico, em meio ao 
território do PoP RUA. A direção para produzir com a equipe co-
nhecimento sobre sua prática foi entender que cartografar é acessar a 
experiência (KASTRUP; PASSoS, 2013). o acesso à experiência seria 
viabilizado, prioritariamente, por meio da convivência e ao habitar seu 
território existencial, para, ao fim e como consequência, criar um terri-
tório de pesquisa em meio ao seu território, por meio dele.

A perspectiva daquele que habita é a de que o território não é 
um objeto acabado no qual se instala, fala-se sobre e se manipula, mas 
um meio em que se está implicado na construção e que tem por efeito 
uma autoconstrução. Habitar é estar presente, com atenção voltada 
para encaixes possíveis e para a emergência de outro território que se 
forma ao habitar.

Toda experiência é sempre enraizada em um território. Assim, 
quando nos referimos ao território do PoP RUA nos referimos à expe-
riência situada no tempo e no espaço daqueles trabalhadores, em agen-
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ciamento com os mais diversos elementos que compõem seu espaço de 
trabalho: processos institucionais, sociais, do campo da saúde, da rea-
lidade das ruas do centro do Rio de Janeiro, das dinâmicas de exclusão 
social etc. No encontro entre pesquisa e PoP RUA, constituiu-se tanto 
a metodologia quanto o próprio objeto da pesquisa.

A pesquisa, que começou no final de 2012, inicialmente tinha como 
problema o acesso à experiência da rua por parte do trabalhador. Nas con-
versas iniciais de pactuação da pesquisa com o coletivo da equipe, houve 
uma recusa a esta proposta. Entendemos, posteriormente, que essa recusa 
não era à proposta em si, mas às pesquisas em geral. Segundo os trabalha-
dores, as pesquisas anteriormente realizadas naquele serviço coletavam as 
informações e não apresentavam nenhuma contrapartida para a equipe. 
Para eles, os pesquisadores se apropriavam do que aquela equipe havia 
criado e enunciavam como descobertas suas. Após alguns anos de intensa 
invenção de práticas de cuidado para com a população em situação de rua, 
a equipe do PoP RUA manifestava o desejo de ser ela mesma a autora do 
conhecimento sobre sua prática. Este processo de produção de conheci-
mento já havia sido iniciado pela própria equipe: os trabalhadores haviam 
produzido enunciados norteadores para sua prática. Contudo, não con-
seguiram dar seguimento à empreitada em razão de dificuldades diversas.

No espaço de pactuação inicial da pesquisa, o coletivo que reu-
nia trabalhadores e pesquisadores entendeu que a demanda da equipe 
para a pesquisa era que esta pudesse apoiá-los a formular e enunciar as 
direções, o método e os arranjos concretos de sua prática de cuidado. 
Esta demanda dos trabalhadores foi considerada legítima e favorável 
à realização da própria pesquisa, contribuindo para que os participan-
tes pudessem se tornar trabalhadores-pesquisadores ao lado dos pes-
quisadores-acadêmicos. A pesquisa-intervenção participativa ganhou 
caráter de apoio institucional (CAMPoS, 2005) transformando-se 
em pesquisa-apoio5 (MACERATA; SoARES; oLIVEIRA, 2019), 
constituindo-se como um espaço de produção de conhecimento da 
equipe sobre sua prática de cuidado, assim como da pesquisa sobre 
o cuidado no PoP RUA. o apoio institucional no campo da saúde 

5 Conferir, nesta coletânea, o capítulo “A Pesquisa-Intervenção como Pesquisa-Apoio: 
o Caso do PoP RUA”.
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foi tomado como uma metodologia de intervenção que não propõe 
o estabelecimento de relação hierárquica entre aquele que intervém 
e aquele que recebe a intervenção, mas uma relação de lateralidade 
entre posições institucionais diferentes: o foco do apoiador não é suas 
concepções, seu conhecimento, mas o território existencial da equi-
pe apoiada (MACERATA; SoARES; RAMoS, 2014). Uma pesqui-
sa-apoio propõe que a intervenção da pesquisa se posicione com base 
nos problemas e questões colocados pelo território da pesquisa, e não 
por problemas e questões anteriores e exteriores ao campo pesquisado.

Nas duas primeiras idas a campo, a reunião do GIT não aconte-
ceu. Na primeira semana a gerente e a psicóloga não puderam participar 
e os demais trabalhadores presentes não concordaram em iniciar sem a 
presença delas. Nessa ocasião, ficamos pelos arredores da Praça da Cruz 
Vermelha aguardando a chegada de uma das duas profissionais. Na se-
mana seguinte, uma usuária estava ameaçando de morte a psicóloga e 
toda equipe estava mobilizada pelo problema. Neste dia permanecemos 
na unidade até o desenlace da situação. Vivemos ali uma situação que 
marcava o cotidiano do PoP RUA: a precariedade das condições de 
trabalho, a dor no cotidiano de trabalho, as violências institucionais.

Nesses encontros em que o GIT não foi realizado, começamos a 
habitar o PoP RUA, observando os desenhos dos usuários nas paredes, as 
instalações visuais, os estandartes para o bloco de Carnaval do PoP RUA 
feitos pela própria equipe, fotos, frases, gritos de guerra. A frequentação 
do território primeiramente exigiu entendê-lo como ele se apresentava, 
mas também senti-lo e participar do que acontecia naquele espaço-tem-
po. Do ponto de vista dos pesquisadores-acadêmicos, foi preciso desfazer 
todo conhecimento previamente constituído sobre o PoP RUA e apren-
der a saborear a geografia do novo território que ali se fazia.

Nos GIT não se tratava somente de tomar a fala dos trabalhadores 
como informações acerca do que é o cuidado. Ao enunciar o vivido, estáva-
mos ao mesmo tempo o (re)criando. No ato de dizer e organizar o cuidado 
no PoP RUA, estávamos ao mesmo tempo participando do processo de 
cuidado e da criação do seu sentido junto à equipe. Mas o território de 
pesquisa/apoio tratava de mais que isso. A própria metodologia da pesquisa 
fazia com que a equipe interviesse no modo de organizar, realizar e validar 
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a pesquisa, por meio dos arranjos metodológicos criados, como pactuação 
e contratualização da pesquisa, GIT, Grupo Narrativo6, consolidação do 
documento. A pesquisa foi feita com base em espaços de composição, co-
gestão (CAMPoS, 2005) e pactuação entre todos os envolvidos.

o que era dito pelos trabalhadores no GIT não era um enunciado 
dito por uma única voz. Não se baseava no consenso. Percebemos que 
a chave para sustentar e criar o plano comum, mesmo no dissenso, era 
deixar que posições dissidentes convivessem. Não buscar a resolução ime-
diata de determinado impasse, mas sustentá-lo, deixá-lo em aberto. Esta 
postura de inclusão de analisadores, discordâncias e conflitos, da latera-
lização da diversidade de atores, baseada no método da tríplice inclusão 
(BENEVIDES; PASSoS, 2005), criava condições para que o grupo se 
constituísse como um território de expressão e formulação de problemas. 
A pesquisa chegou ao campo com alguns desenhos e delineamentos. Mas 
estes serviam apenas de ponto de partida, que ao longo do processo se 
transformavam ou até desapareciam. Essa contínua atualização do dese-
nho da pesquisa, longe de ter sido uma desorientação ou inconsistência, 
foi um compromisso da pesquisa com o processo do pesquisar junto ao 
território da pesquisa. Todo o processo de pesquisa passou por estabelecer 
uma relação territorial (territorialização/desterritorialização) com o cam-
po. Criamos um território, por meio de graus de repetições e diferenças; 
estivemos no campo, marcando aquele território, quinzenal ou semanal-
mente; discutimos e rediscutimos questões, conduções, manejos.

A pesquisa foi construída em um agenciamento territorial que im-
punha modos de ver e agir territoriais e disposição a composições. o ter-
ritório da pesquisa foi onde uma demanda foi acolhida, disparando um 
processo de coprodução entre pesquisa e campo. o território em pesquisa
-intervenção participativa de perspectiva cartográfica é o espaço da relação 
entre o sujeito e o objeto. Não há como pensá-lo, nem agir nele, sem 
considerar a integralidade dos elementos que constituem sua complexi-
dade, por meio da tríplice inclusão: inclusão da diversidade dos atores em 
lateralidade, inclusão dos conflitos analisadores que a primeira inclusão 
gera, inclusão da experiência coletiva que advém como efeito do processo.

6 o Grupo Narrativo era o momento em que os pesquisadores-acadêmicos devolviam 
uma narrativa síntese da discussão dos GIT anteriores, em forma de texto. Eles acon-
teciam periodicamente a cada quatro encontros. 



132

Uma perspectiva territorial para a pesquisa-intervenção participativa

o território da pesquisa PoP RUA se fez por um jogo de composi-
ção coletiva, durante o próprio processo de pesquisar, seja na primeira fase 
de pactuação da pesquisa, seja já em seu desenvolvimento e fechamento. 
Na pactuação inicial da pesquisa tivemos uma posição 1 (proposta da 
pesquisa); em seguida uma posição 2 da equipe (rechaço e manifestação 
de uma demanda); depois uma posição 3 da pesquisa (acolhimento da 
primeira relação estabelecida entre posição 1 e 2, por meio do redesenho 
do projeto de pesquisa). Durante o GIT, havia uma posição 1 disparadora 
da discussão (o enunciado norteador formulado anteriormente pela equi-
pe); a posição 2 (a resposta da equipe àquele enunciado, recolocando-o, 
desdobrando-o); e uma posição 3 (os questionamentos de pesquisadores 
e trabalhadores em relação à primeira relação entre posição 1 e posição 
2). Durante o processo de formulação do documento técnico, em que a 
posição 1 era a discussão no GIT; a posição 2 era a devolutiva da pesquisa, 
no espaço de devolução do Grupo Narrativo, aos trabalhadores, sobre o 
que fora discutido; a posição 3 era a interferência da equipe no texto pro-
duzido pela pesquisa. o número 3 marca uma relação com uma relação: 
relação com a relação estabelecida entre uma posição 1 e uma posição 2. 
A terceira posição estabelece uma relação de relação, que é a composição 
sustentada no comum, criação sem autor, em que o protagonismo é da 
relação situada, do território como experiência partilhada (EUGENIo; 
FIADEIRo; 2013). Três foi o número da concreção, da constituição de 
um território expressivo na pesquisa PoP RUA, que produziu o docu-
mento técnico, as pesquisas acadêmicas associadas, a transformação dos 
sujeitos envolvidos (trabalhadores e pesquisadores), o cuidado e cultivo 
da equipe e seu trabalho. 

Abordar o campo como um território e constituir com ele um 
território de pesquisa passa por uma inversão de sentido da prática de 
investigação. Substituir o jogo do (já) saber, pelo jogo do sabor: saborear 
a geografia, antes de buscar algum significado oculto ou dado; reparar 
no território enquanto acontecimento vivo, desfazendo a cisão sujeito/
objeto, evitando as perguntas do porquê e do quem – que tendem a pro-
duzir uma história única – e ativar as perguntas quê, como, e onde/quan-
do – que tendem a desenhar uma geografia (EUGENIo; FIADEIRo, 
2013), que podem mapear o território como experiência situada, na 
qual o cartógrafo está incluído. Experimentar mais, interpretar menos 
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(DELEUZE; GUATTARI, 2010), em meio ao território, habitando-o. 
A cada situação, situando-se no próprio evento como meio, território 
de relevos a serem repercorridos de modo a serem circunscritos (EUGE-
NIo; FIADEIRo, 2013). 

o território da pesquisa fez com que o apoio fosse um processo 
mútuo, desestabilizando a lógica na qual a academia seria a protagonis-
ta que teria o poder de produzir conhecimento e apoiar. A construção 
deste território fez com que a pesquisa e o cuidado da equipe se inter-
ferissem mutuamente por meio dos arranjos metodológicos criados. o 
espaço de produção coletiva foi (re)definindo posições subjetivas. o 
território da pesquisa era sustentado por uma meta-estabilidade, uma 
contínua atualização, que não era baseada na coerência entre as posi-
ções, mas na consistência de suas relações (EUGENIo; FIADEIRo, 
2013) de estar em meio aberto e habitando o processo, em compromis-
so com o território da pesquisa que se formava.

Articulações finais
Chamamos o encontro entre pesquisa e campo na pesquisa-in-

tervenção participativa de território da pesquisa, por entendermos que 
este é o espaço de gênese do conhecimento produzido, marcado por 
uma criação sem entidade criadora. Ao longo deste texto, objetivamos 
defender a ideia de que na pesquisa-intervenção participativa se trata 
de incluir os sujeitos pesquisados, ouvi-los, entendê-los como coautores 
do conhecimento. Mas essa inclusão não basta. é preciso que o próprio 
pesquisador esteja incluído. E mais que isso, que é no espaço relacional 
entre pesquisa e campo, como experiência partilhada e situada, que se 
encontra o dínamo da pesquisa. Sujeitos pesquisados e pesquisadores 
têm posições em um território que se forma, e é ele, enquanto aconteci-
mento vivo, que ativa e direciona a pesquisa. Tal protagonismo está in-
trinsecamente ligado ao sentido de participação que queremos afirmar: 
uma participação que convida à cogestão e à coautoria, que faz com que 
sujeitos pesquisados participem e intervenham na gênese do conheci-
mento e que os pesquisadores participem e intervenham nas práticas de 
saúde. é no território que se pode estabelecer um plano de lateralidade 
e transversalidade (GUATTARI, 2004) entre os agentes envolvidos.
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Uma aposta no território aproximou os modos de produzir co-
nhecimento na pesquisa-intervenção participativa e nas práticas de cui-
dar do PoP RUA. No cuidado, a perspectiva territorial ampliava o grau 
de participação e integralidade do cuidado. Podemos fazer mais esta 
aproximação em relação à pesquisa-intervenção: os sujeitos pesquisados 
participaram ativamente da produção de conhecimento; os sujeitos pes-
quisadores participaram do processo de produção de saúde; a dimensão 
subjetiva da pesquisa foi incluída. Isso aumentou não só o grau de par-
ticipação na pesquisa, como sua capacidade de abordar a integralidade 
ou complexidade da realidade pesquisada.W

Se entendermos por cuidado acolhimento e invenção dos modos de 
vida, entendemos que o território da pesquisa se constituiu como espaço 
de cuidado: “a discussão da semana passada me fez repensar as possibili-
dades deste caso”, ou “mudei minha postura com o usuário x, com o que 
pensava que podia a função do ACS”. Não apenas pesquisou-se acerca de 
como o cuidado é realizado por determinada equipe, como também efe-
tivamente produziu-se um dispositivo que promoveu cuidado entre tra-
balhadores e pesquisadores. Conhecimento e cuidado se coengendraram 
nesta pesquisa-intervenção participativa: o cuidado gerou conhecimento, 
assim como a produção de conhecimento promoveu efeitos de cuidado.

A inclusão e a criação de condições para o protagonismo do terri-
tório se mostraram estratégias para enfrentar ao mesmo tempo o centri-
petismo biomédico e hospitalocêntrico no âmbito do cuidado, e a este-
rilidade da separação entre sujeito e objeto, no âmbito da produção de 
conhecimento. Pesquisa e cuidado se afirmaram como práticas participa-
tivas, de inclusão da experiência do outro, mas, mais que isso, de cons-
trução e compartilhamento de uma experiência comum e situada entre 
quem cuida e quem é cuidado, quem pesquisa e quem e pesquisado. Na 
pesquisa-intervenção participativa o pesquisador participa do território 
do campo investigado ao mesmo tempo que o território participa da pes-
quisa. A participação é uma coparticipação, com interferências mútuas 
em uma trama complexa de elementos e vetores que participam de um 
processo de composição que se faz no território da pesquisa.
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Christian Sade 
Jorge Melo

1. Introdução

Desde 2009 o grupo de pesquisa Enativos – Conhecimento e Cui-
dado, vinculado à Universidade Federal Fluminense (UFF), tem traba-
lhado em projetos de pesquisa relacionados à Gestão Autônoma da Me-
dicação (GAM), em diferentes Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) 
e cidades do estado do Rio de Janeiro. A GAM é uma estratégia de for-
talecimento da Reforma Psiquiátrica Brasileira por meio de uma abor-
dagem para o reconhecimento e a inclusão, no tratamento medicamen-
toso, do ponto de vista singular do usuário, das múltiplas formas do 
sofrimento e de suas significações diversas. o usuário em saúde mental 
tem um conhecimento encarnado, baseado na experiência, que ajuda 
ou atrapalha no tratamento. Este conhecimento, entretanto, é normal-
mente deslegitimado e excluído. Sem essa valorização da experiência 
do usuário, a prescrição medicamentosa torna-se um ponto cego na 
Reforma Psiquiátrica Brasileira (face não reformada da reforma), pois o 
tratamento medicamentoso apoia-se apenas na observação externa, via 
de regra limitada à descrição de sinais fisiológicos ou comportamentais, 
e sua gestão se limita à prescrição do psiquiatra (oNoCKo-CAMPoS 

1 Versão ampliada do artigo: Sade, C.; Melo, J. A política de narratividade na pesquisa
-intervenção participativa. Saúde Soc. São Paulo, v. 28, n. 4, p. 49-60, 2019.
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et al., 2012; oNoCKo-CAMPoS et al., 2013). Em sintonia com a 
estratégia GAM, os projetos de pesquisa-intervenção participativa do 
grupo Enativos buscam investigar e incluir a experiência dos usuários, 
bem como a de familiares e trabalhadores, tomando-as por insepará-
veis no processo do cuidado. Escutar e legitimar essas experiências é 
fundamental para a GAM, assim como para a metodologia da pesqui-
sa-intervenção participativa. Daí a importância de uma reflexão sobre o 
lugar das narrativas no processo de pesquisa, que considere a forma da 
inclusão da experiência do ponto de vista da produção de conhecimen-
to, tanto quanto da produção do cuidado.

Tomaremos como base dois projetos de pesquisa: um realizado 
entre 2011 e 2012 no CAPS do município de São Pedro da Aldeia, 
RJ; e o outro realizado entre 2014 e 2018 no CAPS do município de 
Rio das ostras, RJ. o primeiro projeto teve como objetivo validar o 
Guia GAM2, enquanto o segundo objetivava implementar e avaliar 
os impactos do dispositivo GAM no CAPS de Rio das ostras. o que 
chamamos de dispositivo GAM refere-se a Grupos de Intervenção, 
que reúnem pesquisadores, usuários e trabalhadores de CAPS, com 
o objetivo de construir reflexões coletivas acerca do uso de psicofár-
macos, com base na leitura do Guia GAM e do manejo cogestivo. os 
grupos GAM tiveram frequência semanal, com encontros de 1 hora e 
meia. Além da realização dos grupos GAM, abordaremos neste texto 
outras ferramentas e procedimentos metodológicos desenvolvidos ao 
longo do processo de pesquisa-intervenção participativa: as memórias 
dos encontros e os grupos narrativos.

A pesquisa com o dispositivo GAM mostrou como a medicação 
não é apenas um ponto cego, mas, sobretudo, um ponto surdo e mudo 
da Reforma Psiquiátrica Brasileira. De forma geral, usuários de saúde 

2 o Guia GAM foi originalmente concebido no bojo de um movimento social com-
posto de usuários, trabalhadores e defensores de direitos humanos, no quebec, Ca-
nadá, no início dos anos 1990 e adotado como importante recurso no tratamento em 
saúde mental nos serviços quebequenses. Em 2009, o Guia foi traduzido e adaptado 
aos serviços brasileiros por meio do projeto de pesquisa multicêntrico “Pesquisa ava-
liativa em Saúde Mental: instrumentos para a qualificação da utilização de psicofár-
macos e formação de recursos humanos” (CNPq, 2009). Ele encontra-se disponível 
nas seguintes páginas: https://www.fcm.unicamp.br/fcm/sites/default/files/paganex/
guia_gam_para_dowload_com_correcoes.pdf. Acesso em: 18/11/2020.
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mental vivenciam o silenciamento na sociedade, muitas vezes nos pró-
prios serviços. Nas palavras de alguns participantes dos grupos GAM: 
“ninguém nunca me escutava, só escutava eles, ninguém me ouvia”; 
“Pega sua maletinha, arruma, vai lá na rua Niterói, onde tem um monte 
de salão pedindo manicure e não fala muito não! Fique quieta”. Esse 
silenciamento pode se dar tanto na forma de um “cale-se” quanto de 
um “ninguém me ouve”. Não raro, os usuários se referem à dificuldade 
de falar com o psiquiatra: “Eu tenho vergonha de falar com o doutor 
Celso3 porque ele é muito sério. Eu tenho medo de falar alguma coisa 
e ele não querer mais me atender. Aí eu fico quietinha no meu canto!”.

Como disse Foucault: “A loucura é a linguagem excluída – aquela 
que, contra o código da língua, pronuncia palavras sem significação” 
(1999, p. 195). Por outro lado, os grupos GAM propiciam um espaço 
de fala aos usuários. Falar no grupo GAM é, segundo os participantes, 
diferente de responder perguntas numa consulta, por exemplo. os pró-
prios participantes, quando apresentam o grupo GAM para novatos, 
dizem que ali é um lugar onde a gente conversa sobre tudo, família, re-
médio, religião: um grupo para compartilhar os problemas. Teve quem 
dissesse que “no grupo GAM, a gente deixa os nossos problemas e vai 
para casa mais leve”. outra participante disse que fica doida para chegar 
o dia do GAM para ela “vir desabafar”. Essa ideia de desabafo esteve 
muito presente e demonstra a relação com um espaço onde os usuários 
se sentiam escutados e compreendidos.

As narrativas dos participantes são fundamentais como vias de 
acesso à experiência. A nosso ver, muito da potência do dispositivo 
GAM como estratégia de fortalecimento da Reforma Psiquiátrica Bra-
sileira está na sua capacidade de produzir narrativas, isto é, ajudar os 
participantes a falarem livremente de suas experiências, construindo 
sentido para elas com outras pessoas igualmente interessadas nesse pro-
cesso. Este é o ponto que queremos destacar, o dispositivo GAM pres-
supõe uma política da narratividade4 que precisa ser estudada e incluída 

3 os nomes dos participantes são fictícios.
4 Sobre o conceito de política da narratividade, ver Passos e Barros (2009): “Toda pro-
dução de conhecimento, precisamos dizer de saída, se dá a partir de uma tomada de 
posição que nos implica politicamente. (...). Nesse sentido, podemos pensar a política 
da narratividade como uma posição que tomamos quando, em relação ao mundo e a 
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na pesquisa-intervenção participativa (MELo, 2015). Nosso objetivo 
neste texto é discutir e apresentar essa política da narratividade, esclare-
cendo de que modo ela se fez presente em nossos projetos de pesquisa.

Distinguiremos dois momentos de produção de narrativas. o pri-
meiro momento refere-se ao dialogismo do dispositivo GAM. Com a 
ajuda do Guia GAM e do manejo cogestivo, os participantes se tornam 
narradores de suas experiências para o grupo. Já o segundo momento 
se refere à construção das memórias e dos grupos narrativos, nos quais 
os pesquisadores buscam traduzir o processo do grupo em uma narra-
tiva coletiva, que constitui dados da pesquisa e base para a devolutiva 
de seus resultados para os participantes. No primeiro tópico do texto, 
buscaremos mostrar que política da narratividade vemos funcionar no 
dispositivo GAM, considerando a sustentação de um diálogo com base 
na alteridade da experiência. No segundo tópico, discutiremos a cons-
trução de memórias e grupos narrativos, destacando como a pesquisa 
assume uma política da narratividade que busca traduzir a experiência 
do grupo e fortalecer a participação na construção do conhecimento.

2. Experiência e alteridade: o dialogismo 
do dispositivo GAM

A experiência de pesquisa nos grupos GAM é marcada por uma 
alteridade irredutível. Trata-se de ressaltar a interferência daquilo que 
é característico do campo da saúde mental, a experiência com a lou-
cura. Nas discussões dos grupos nos encontramos por vezes diante de 
estranhas construções narrativas, inesperadas substituições de palavras, 
inversões de sentidos, neologismos, narrativas delirantes e polifônicas, 
que deslocam a centralidade da exposição lógica e racional das expe-
riências. Esta dinâmica grupal tende não raro a extrapolar o foco da 
pesquisa – o problema da gestão do tratamento e da medicação. ques-
tões relativas aos serviços de saúde, ao transporte na cidade, à política e 
à religião, às relações familiares ou amorosas, à relação com o médico, 
ao estigma e à discriminação, enfim, toda sorte de temas afloram nos 

si mesmo, definimos uma forma de expressão do que se passa, do que acontece” (p. 
150-151).
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discursos, ampliando o campo de intervenção e expondo a complexi-
dade da experiência do uso de psicofármacos, que se estende para além 
dos problemas restritos ao corpo e à consciência. é como se o acesso à 
experiência de uso de medicamentos nos abrisse um “portal” para toda 
uma rede de interações que, no discurso tresloucado do grupo, emerge 
muitas vezes de maneira embaralhada e delirante. o desafio torna-se fa-
zer com que esta intensa produção de narrativas seja também um meio 
de acessar e acolher as experiências, de conectar falas tão heterogêneas 
sem anular singularidades, contribuindo para legitimar a experiência 
dos participantes e evitar seu isolamento. o dispositivo GAM é tanto 
um meio de produção de conhecimento quanto um meio de cuidado. 
Entendemos que o Guia GAM, com seu modo de interrogar a expe-
riência de maneira respeitosa, e o manejo cogestivo, que fortalece a par-
ticipação no grupo, contribuem para essa dupla função, promovendo 
uma política da narratividade em que a expressão e a escuta da alterida-
de são fomentadas e vividas como convites ao diálogo.

o Guia GAM é voltado para usuários de psicofármacos, com 
o objetivo de produzir uma avaliação crítica da experiência de uso 
de medicamentos. Ele é composto de perguntas abertas, questiona-
mentos amplos a respeito de ações cotidianas específicas (“Como é 
tomar os remédios?”, “Com quem você pode contar nos momentos 
difíceis?”, “que coisas você faz para cuidar da sua saúde?”). Ao longo 
de seus seis passos, as perguntas do guia nos ajudam a acessar as expe-
riências e os saberes dos usuários acerca do uso dos medicamentos e 
do tratamento em geral. Apesar do foco na medicação psiquiátrica, os 
passos do Guia abordam temas gerais da vida dos usuários. Compõem 
os seis passos do Guia: 1) Falando um pouco sobre você; 2) observan-
do a si mesmo (seu cotidiano, sua saúde, sua relação com o dinheiro 
etc.); 3) Ampliando a sua autonomia (que ajuda os participantes a 
identificarem e construírem uma rede de apoio, formada por pessoas, 
serviços ou grupos sociais); 4) Conversando sobre os medicamentos 
(que traz algumas informações e leva os usuários a conhecerem me-
lhor a sua experiência de uso dos psicofármacos); e os dois últimos 
passos, que visam a construir um plano de ações para consolidar os 
ganhos obtidos com os passos anteriores. o Guia ajuda os participan-
tes a falarem da medicação com base em relações com diversos temas, 
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sempre voltado para a experiência concreta.
A leitura coletiva do Guia requer uma política da narratividade 

da GAM. A compreensão dos conceitos e informações do guia muitas 
vezes demanda uma construção coletiva. Por exemplo, o que entender 
por “Gestão Autônoma dos Medicamentos”? E por “gestão comparti-
lhada”? De saída, ouvíamos participantes dizerem “quer dizer a gente 
que decide qual o medicamento vai tomar, qual a quantidade, o horário 
e qual a reação que a gente quer que o remédio faça” e que “compar-
tilhado” significa “um tomando o remédio do outro”. A compreensão 
do que a GAM propõe não está dada, não é imediata. é com base na 
construção conjunta que se delineia aos poucos a noção de que há algo 
que fazemos juntos que nos ajuda a tomar decisões de forma compar-
tilhada, como prevê a Gestão Autônoma da Medicação, para a qual a 
autonomia não é ação isolada (PASSoS et al., 2013).

o Guia se dedica a apresentar os medicamentos mais usados 
em psiquiatria, além de fornecer informações sobre os diagnósticos 
para os quais os medicamentos são normalmente indicados. o conta-
to com tais informações leva uma usuária a comentar que estávamos 
descobrindo a doença de cada um; outra, a dizer que não sabia o que 
ela tinha; alguém mais, a revelar que não concorda com o diagnósti-
co dado pelo psiquiatra. Tais falas demonstram como as informações 
demandam um trabalho de construção coletiva e pessoal do sentido, 
fazendo do guia uma espécie de disparador das narrativas no grupo. 
Trata-se de convidar o leitor ao diálogo, a construir sentidos e elaborar 
novos nexos que contribuam para dar contorno à experiência com a 
loucura. A compreensão é fundamental para que os usuários possam 
se posicionar e exercer algum protagonismo em suas vidas, reconhe-
cendo-se como sujeitos de direitos. Esse processo de construção de 
sentidos com base na leitura de conceitos e informações fazia os gru-
pos serem vistos como espaços de aprendizagem: “aqui no GAM eu 
me sinto na sala de aula, entendo melhor o que eu estou fazendo aqui 
no CAPS: como devo lidar com as minhas limitações e ajudar outras 
pessoas, que eu não estou sozinha nesse barco”.

Destacamos que há uma política da narratividade da GAM que, 
para além da importância da informação, conduz a uma discussão signi-
ficativa para os participantes, convocando-os a narrar suas experiências. 
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Como diz Benjamin (2018), contar histórias não se reduz a relatar fatos. 
A informação contida num jornal hoje já não importa no dia seguinte. 
Por outro lado, boas histórias são capazes de nos surpreender, de cau-
sar espanto e reflexão, mesmo depois de muito tempo. Elas não perdem 
sua capacidade de fecundar outras histórias. quando se pergunta “Como 
você descreve a sua experiência diária de tomar medicamentos?”, trata-se 
de uma pergunta pouco diretiva que convida o leitor a falar da sua ex-
periência cotidiana. é diferente, por exemplo, da pergunta: “quais são os 
medicamentos psiquiátricos que você toma?”. A primeira pergunta nos 
convida a contar uma história; a segunda, demanda o relato de um fato: 
“Eu tomo Diazepam!”, “Eu tomo Risperidona” etc. Com o apoio do Guia 
GAM, alguns participantes nos contaram que é ruim tomar o remédio, 
outros ressaltaram que ele é importante para ajudar a evitar o surto. o 
medicamento ajuda a diminuir o sofrimento, as vozes, a depressão, a ficar 
mais tranquilo, mas também produz muitos efeitos colaterais: o gosto 
amargo na boca, a queda de cabelo, pessoas que engordam e emagrecem 
“parecendo uma sanfona” etc. Evidenciar os sentidos subjetivos do uso de 
psicofármacos pode contribuir tanto para a qualificação de sua prescrição 
quanto para aumentar a participação de usuários no tratamento, dado 
a maior apropriação destes sobre os efeitos de cada medicamento. Há 
usuários que gostariam de alterar sua medicação, mas não encontram es-
cuta. Uns gostariam apenas de diminuí-la, outros de retirá-la. Há aqueles 
que se sentem confortáveis com seus comprimidos e os que reclamam de 
problemas para os quais ainda não encontraram um remédio. De resto, 
encontra-se sempre alguma frustração, porque, apesar do remédio ajudar, 
o sofrimento não some completamente.

A experiência com psicofármacos comparece no grupo GAM por-
tando sempre muitas ambiguidades, como um phármakon, que carrega 
ao mesmo tempo o sentido de remédio e de veneno. Sua polissemia im-
pede que o diálogo se encerre em totalizações. Segundo Larrosa (2016), 
a experiência concreta é irredutível à informação ou à opinião. Informar 
é restringir a polissemia. quanto mais informados e cheios de opinião, 
mais indisponíveis nos tornamos para sermos tocados por uma expe-
riência. A experiência, nas palavras de Larrosa, é sobretudo algo que nos 
acontece, que nos modifica. Por isso, a política da narratividade da GAM 
implica um gesto de escuta e de abertura para a experiência. Comunicar 



144

O dialogismo do dispositivo GAM como política da narratividade

uma experiência por meio de narrativas liga-se, desta forma, à capacidade 
de fazermos as palavras nos tocarem de maneira distinta. Como quando, 
ao discutir os efeitos colaterais dos medicamentos, alguém disse sentir-se 
“um saco de batatas”, provocando todo um conjunto de reações no gru-
po: pessoas que se sentiam pesadas, lesadas, apertadas, um peso para as 
outras pessoas, sufocadas, inertes ou sonolentas.

A GAM favorece a presença da experiência na narrativa. Mais 
do que uma fala sobre a experiência, de forma distanciada, as narrativas 
exprimem a experiência na fala. Não se trata mais de uma “língua de 
ninguém”, língua neutra, “sem manchas, sem sombras, sem rugas, sem 
corpo, uma língua despovoada” (LARRoSA, 2016, p. 85-86). A expe-
riência tem uma espessura, em que ao lado de sua dimensão vivida, na 
qual a realidade aparece de forma ordenada e facilmente representável, 
coexiste uma dimensão dinâmica, fragmentada, processual e genética 
(EIRADo, 2005; PASSoS et al., 2018; PETITMENGIN, 2007). 
Essa densidade transborda e limita qualquer pretensão da linguagem 
em abarcar, unificar e fixar a experiência. é por meio dela que falamos 
em nome próprio, tocados pelas “multiplicidades que nos atravessam 
de ponta a ponta”, pelas “intensidades que nos percorrem” (DELEU-
ZE, 1992, p. 15). Como diz Vermersch (1994), trata-se de uma “fala 
encarnada”: “Desde criança eu sentia em mim falta de preenchimento, 
depois eu fui ficando nervoso...”; “Eu perdi a mente, não tô curada, mas 
tô melhor”; “a gente pode não conseguir ficar com o psicológico ofendi-
do, assim... sofrido”; “tem pessoas que entendem, mas tem pessoas que 
não entendem, porque não tem muito desabafo”. A fala encarnada faz 
muitas vezes a narrativa adquirir uma forma criativa, como a de uma 
usuária, ao compartilhar conosco sua vivência do surto, que exclamou: 
“eu sinto um monstro em mim!”. quando a experiência aparece na fala, 
ela não pode ser elaborada na linguagem habitual da informação ou da 
razão, mas exige uma linguagem “transpassada de paixão”, capaz de, 
incorporando a incerteza, “enunciar singularmente o singular” (LAR-
RoSA, 2016, p. 69). 

A política da narratividade da GAM, portanto, não se caracteriza 
primeiramente pela transmissão ou pela coleta de informação. o Guia 
GAM não se confunde com um questionário. Mais do que responder 
às perguntas do guia, nosso objetivo é adensar as questões, construir 
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coletivamente um sentido, acolher e dar contornos para a polissemia 
da experiência. o guia é uma ferramenta menos para a coleta do que 
para a “colheita de dados” (SADE et al., 2013). Embora também sirva à 
transmissão e obtenção de informações, como sobre os efeitos colaterais 
ou as interações possíveis com outras substâncias, esse não é o objeti-
vo principal nem a maior contribuição da política da narratividade da 
GAM. o cultivo e a colheita do campo do sentido, no tempo próprio 
do grupo, importa mais para uma metodologia de pesquisa que se quer 
também uma prática de cuidado. Não à toa, sempre ouvíamos dizerem: 
“vocês têm muita paciência conosco”.

Além do Guia, o dispositivo GAM é composto também do ma-
nejo cogestivo. Trata-se de evidenciar que a leitura coletiva do Guia 
demanda manejo. Chamamos manejo cogestivo o modo de fazer que 
caracteriza a estratégia GAM (MELo et al., 2015). o manejo se encon-
tra inicialmente centralizado na figura do manejador (um dos pesqui-
sadores), que conduz ativamente o grupo. Entretanto, a própria con-
dução emana uma atitude de descentralização, de forma que o manejo 
visa à cogestão. o manejador conduz a leitura do guia, garantindo que 
as experiências sejam acolhidas, valorizadas e compartilhadas. A escuta 
e a linguagem do manejo cogestivo devem estar afinadas com a política 
da narratividade da GAM e fomentá-la. A escuta do manejo precisa 
estar atenta para não apreender as falas dos participantes apenas em 
seu aspecto informacional, mas também naquilo que elas expressam. 
quando um usuário conta que não consegue falar com o psiquiatra, o 
que se passa? o que ele expressa sem dizer? Certa vez, comentamos com 
uma usuária que acabava de chegar ao grupo, que estávamos discutindo 
sobre a medicação. Ela prontamente perguntou se fazíamos meditação, 
disse gostar muito de ioga e de meditar, e nos contou animadamente 
como fazia nas suas práticas. o que inicialmente parecia uma fala des-
conectada, para uma escuta mais atenta e aberta à experiência, apre-
sentava outro modo de cuidado. Para a usuária, meditar era cuidar de 
si, melhorando sua qualidade de vida. Se a escuta do manejo assumisse 
unicamente a forma de coleta de informações, não contribuiria para 
acolher e colher a multiplicidade da experiência. Por isso, o manejo 
cogestivo precisa acompanhar a experiência na fala, mais do que a fala 
sobre uma experiência.
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A abordagem pragmática dos estudos da linguagem, ao destacar a 
inseparabilidade entre os planos da expressão e do conteúdo, ajuda-nos 
a compreender este ponto (AUSTIN, 1990; DELEUZE; GUATTARI, 
1995; TEDESCo; SADE; CALIMAN, 2013). De acordo com essa 
abordagem, os signos não devem ser tomados como constituindo um 
plano abstrato, neutro, independente do plano empírico, mas como 
uma instância que sofre e reage à interferência da experiência. As varia-
ções da língua, que acompanham a entonação, as variações de altura, 
a velocidade, os silêncios, as repetições, os gestos corporais, o uso de 
transgressões gramaticais, os neologismos, são efeitos diretos da pre-
sença da experiência na fala. Não há uma experiência em si, externa 
ao dizer, à espera de ser representada pelos signos. A linguagem porta 
nela mesma a experiência e é afetada por ela, como nos exemplos acima 
de fala encarnada. Para acompanhar a experiência na fala, a escuta do 
manejo cogestivo implica uma abertura para aquilo que Petitmengin 
(2007) chama de felt meaning, uma espécie de “sentido intuído”, que 
ocorre no contato com a dimensão afetiva, intensiva e intuída da expe-
riência, na qual o sentido e o sensível se entrecruzam.

A inseparabilidade entre os planos da expressão e do conteúdo, 
posta pela pragmática, pressupõe não apenas a interferência do plano 
empírico dos conteúdos sobre a expressão, mas também da expressão 
sobre o conteúdo, trata-se de uma circularidade (AUSTIN, 1990; DE-
LEUZE; GUATTARI, 1995; TEDESCo; SADE; CALIMAN, 2013). 
A expressão estende-se sobre os conteúdos e permite que os signos ajam 
na experiência. De acordo com a pragmática, a palavra é uma prática, 
um ato de fala e, como tal, tem dimensão performativa de produção 
e de transformação do sentido. Todo enunciado é a realização de um 
ato, que estabelece uma nova realidade, inexistente antes de sua própria 
ocorrência – por exemplo: “eu vos declaro marido e mulher”, “prometo 
que lhe pagarei amanhã”. A performatividade da linguagem do manejo 
cogestivo, tanto quanto da linguagem do Guia GAM, não se restringe 
à transmissão de informação. Assim como no Guia, a narratividade do 
manejo também é pouco diretiva, sustentando uma atitude de abertura 
e de experimentação. Em vez de perguntas predefinidas, o manejo lança 
mão de “técnicas de relance” (VERMERSCH, 1994), sensíveis ao que 
acontece durante a conversa em grupo, buscando evocar a experiência 
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concreta dos participantes com questionamentos amplos, e dispondo 
de tempo para a emergência de um conteúdo que não está dado de 
antemão (Sade et al., 2013). A política da narratividade da GAM busca 
abrir caminho à experiência, movimentando e diferenciando as ques-
tões, mais do que as fechando ou concluindo, valorizando a experiência 
de quem, pelo estigma da doença mental, não tem valor.

o manejo cogestivo, juntamente com o Guia GAM, provoca e 
sustenta um diálogo com base na alteridade da experiência. Desta for-
ma, os participantes conseguem perceber que, apesar de suas diferenças, 
eles estão lado a lado, contraindo grupalidade. Um dos índices de suces-
so do manejo cogestivo é justamente sua descentralização, de modo que 
os demais participantes se sintam protagonistas e também conduzam o 
grupo. o ethos de abertura e não diretividade do manejo alinha-se com 
sua caracterização cogestiva. oriundo do campo da saúde coletiva, o 
conceito de cogestão incorporou a diretriz de democratização institu-
cional do SUS, preconizando que o poder possa ser compartilhado en-
tre os diferentes interessados na gestão do cuidado (CAMPoS, 2000). 
Inicialmente localizado em um pesquisador, o manejo cogestivo busca 
sua descentralização. Paradoxalmente, a localização do manejo é muitas 
vezes importante para sua distribuição. o grupo pode passar por mo-
mentos de grande desorganização, e é importante haver um centro que 
relance a conversa, retomando seus pontos mais relevantes e incluindo 
aquilo que parece fugir de seu foco. 

Em um encontro do grupo GAM, alguns participantes nos dis-
seram que preferiam ser chamados de pacientes a usuários. Para nós 
da universidade e interessados na continuação da Reforma Psiquiátri-
ca, essa fala foi chocante. Entretanto, apesar desse incômodo inicial, 
pudemos notar que os usuários (ou pacientes, como eles preferiam) 
estavam nos indicando outro sentido, que altera os modos de identi-
ficação. Perguntamos “o que significa a palavra paciente, o que vem 
na cabeça quando falamos isso?”; “E o que é ser usuário?”. As respos-
tas a estas perguntas nos levaram a uma longa e intensa discussão a 
respeito do que é droga e do que é remédio – “Usuário é de drogas, 
não tem paciente de drogas”. Foi preciso se perguntar se o remédio 
que se toma no CAPS é droga, se havia diferença entre remédio e 
droga. Uma usuária comentou que quando você tem uma doença 
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que não tem cura, você tem que tomar remédio para o resto da vida. 
Ela então pergunta se esse remédio é uma droga, uma vez que gera 
dependência. outra usuária foi mais direta: “Eu sou dependente de 
remédio”. E quando alguém afirmou que fumava “um cigarrinho” 
para não se estressar quando ia conversar com a avó, uma usuária 
concordou que o efeito é mesmo parecido com o do Clonazepan, 
e outras pessoas começaram a lembrar de outras soluções que acal-
mam, como o suco de maracujá, o chá de cidreira etc.

o estranhamento inicial da preferência pelo lugar de paciente 
levou-nos a construir coletivamente um saber a respeito das drogas e 
dos medicamentos. é comum no grupo GAM acessar experiências que, 
de saída, não podemos discernir claramente, que nos causam algum es-
tranhamento. Tais sentidos vão se esclarecendo à medida que o manejo 
retoma a experiência, relançando as narrativas às perguntas do Guia ou 
a um tema em questão. Como se disséssemos: “volta lá”, “vamos voltar 
para a experiência”. Eis o que impulsiona o dialogismo do dispositivo 
GAM. é um diálogo que se dá, essencialmente, com base na alteridade 
da experiência. Mais do que a pessoalidade do participante do grupo, é 
a experiência intersubjetiva que se atualiza por meio das falas, acentuan-
do a perspectiva de cuidado que se faz coletivamente. o Guia GAM 
trata de uma experiência que também é pessoal, porém, a leitura do 
Guia em roda no grupo GAM, reunindo lado a lado diferentes usuá-
rios, trabalhadores e pesquisadores produz uma experiência coletiva de 
cogestão da experiência. o acesso à experiência, à alteridade, sobretudo, 
depende das relações.

Como alteridade, a experiência se apresenta em sua face proces-
sual e genética, na qual o sentido não se discretiza completamente em 
pontos de vista fixos e isolados (EIRADo, 2005; PASSoS et al., 2018; 
PETITMENGIN, 2007), mas porta linhas soltas que ensejam a poli-
fonia. Em um encontro, conversávamos a respeito dos diferentes tipos 
de remédios que cada um toma, para controlar pressão, diabetes etc; 
um usuário disse que toma vitamina de laranja; alguém reconheceu a 
vitamina C como um medicamento que aumenta a imunidade; outro 
participante, ligado na discussão, perguntou: “é remédio né? Não é 
suco não?”. Não apenas diferentes temas se embaralham pela alteridade 
da experiência, mas também a distinção Eu-outro, o que é a minha fala 
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e o que é a fala do outro muitas vezes se torna difícil de separar no diálo-
go. Esse é um efeito do processo da pesquisa. Nos primeiros encontros 
do grupo GAM, alguns participantes frequentemente “centralizavam” 
a fala, de modo que ela era considerada pessoal. Com o desenrolar do 
processo, contudo, as vozes se misturam umas às outras, e nenhum par-
ticipante funciona isoladamente como origem das falas ou como centro 
gerador da ideia. Afinada à cogestão do manejo, a política da narrativi-
dade da GAM favorece uma produção de narrativas em coautoria.

A noção bakhtiniana de discurso indireto livre nos ajuda a 
explicar essa noção de coautoria. Para Bakhtin (2006; 2010), o que 
interessa na linguagem são menos seus elementos estruturais do que 
as “relações dialógicas” que “constituem o verdadeiro campo da vida 
da linguagem” (2010, p. 209). Irredutíveis à lógica ou às relações 
semânticas entre os componentes de um discurso, as relações dia-
lógicas se referem ao campo de interação entre palavras de sujeitos 
distintos e heterogêneos. Bakhtin (2006) mostra como as relações 
dialógicas estão presentes em todo discurso e podem ser ouvidas 
mesmo em uma única palavra, como se todo discurso portasse em si 
uma espécie de “discurso indireto livre” (DIL). Este pode ser defi-
nido como aquele que é composto, a um só tempo, por dois pontos 
de vista ou tipos de discursos: o ponto de vista da “personagem”, 
que seria expresso pelo discurso direto: “Cai o cabelo! Dá queda de 
cabelo!”; e o ponto de vista do narrador, um “terceiro” que expressa 
o ponto de vista do primeiro por meio de um discurso indireto: “Ela 
disse que tomar remédio faz o seu cabelo cair”. o discurso indireto 
livre funciona como um meio de ultrapassar o binarismo entre pri-
meira (discurso direto) e terceira pessoa (discurso indireto) numa 
composição bivocal, promovida pela mistura realizada entre essas 
duas modalidades de enunciação: “A usuária dizia que os remédios, 
que horror! Davam queda de cabelo nela”. Ele expressa a interfe-
rência da palavra de outrem sobre o discurso do narrador, como se 
fizesse passar as palavras de outro pela sua boca.

o discurso narrado infiltra-se no discurso do narrador, crian-
do um tipo especial de elo entre as falas, no qual interessa menos a 
autoria do que a expressão de sua indeterminação e o processo de 
construção de novos sentidos que daí resulta. Ao levarmos ao limite 
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a noção de discurso indireto livre, falamos da articulação não apenas 
de dois sujeitos, mas de diversas cadeias de discursos. No conjunto, 
cada enunciação interfere sobre as outras, altera o sentido das outras, 
produz nelas a variação do sentido. Aquilo que muitas vezes, num 
primeiro momento, vivenciamos como falas dispersas e vazias de 
sentido, ganha com o conceito de discurso indireto livre o sentido 
positivo de manifestação do plano genético e comum da experiência 
(KASTRUP; PASSoS, 2013). Uma participante declara em certo 
momento do grupo: “o pastor me disse que eu não deveria tomar 
aquilo, que aquilo era o inimigo, ele me disse. Aí, minhas amigas, 
minhas vizinhas diziam pra eu tomar, que ia fazer eu melhorar, ficar 
bem, e eu ficava me perguntando o que eu devia fazer, o que Deus 
queria para mim”. o dialogismo demonstra o atrito e a composição 
insólita que resulta da presença do discurso de outro em meu dis-
curso, ele nos remete a uma concepção da enunciação como discurso 
indireto livre, ou, para falar como Deleuze e Guattari (1995), como 
“agenciamento coletivo de enunciação”, instaurado na composição 
heteróclita entre diversos agentes sociais.

A semelhança entre a experiência da loucura, vivida pelos par-
ticipantes dos grupos GAM, e o DIL, nos levou a renomeá-lo como 
“discurso indireto louco”. A política da narratividade da GAM, ao se 
caracterizar pela abertura à alteridade da experiência, nos aproxima da 
experiência da loucura5. Ela torna a linguagem no grupo GAM próxima 
a uma experimentação trágica e literária, de ultrapassamento dos limites 
instituídos pela racionalidade (FoUCAULT, 2016). Com o dispositivo 
GAM, construímos uma narrativa do cuidado em saúde mental, que 

5 é ilustrativa dessa aproximação uma fala obtida numa pesquisa feita com estudan-
tes universitários, que não eram portadores de transtorno mental. Nessa pesquisa, 
voltada para a investigação da experiência mnêmica, foram realizadas entrevistas 
cartográficas, cuja política da narratividade também se caracterizava pelo acesso à 
alteridade da experiência. Numa das entrevistas, em que o entrevistado lembrava a 
cena de um jantar, ele disse: “Não sei como é que era não, agora que tá me vindo 
azul, é sei lá, poucos detalhes, mas pode ser qualquer cor, só lembro que acho que 
tinha alguém vestido de saia grande (risos). Pode ser sei lá laranja, agora me veio 
azul (risos de novo). Sei lá, que coisa engraçada (...). Eu fico até com vergonha, sa-
bia? Parece que você é maluco, sei lá, eu não tô acostumado com psicólogo não...” 
(Passos et al., 2018, p. 284; grifos nossos).
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acolhe e inclui a experiência da loucura. Trata-se de criar condições de 
uma coparticipação nessa experiência, para sobre ela intervir, acolhen-
do e dando contorno a suas ambiguidades e sentidos inusitados, por 
meio de narrativas que performatizam o cuidado. A dimensão prática 
da pesquisa-intervenção participativa porta pistas fundamentais para o 
segundo momento de produção de narrativas.

3. Narrando os encontros e 
compartilhando o conhecimento: 
as memórias e os grupos narrativos

Nossos projetos de pesquisa previam que o registro da experiên-
cia de campo seria realizado sob a forma de diários de campo e grava-
ções. Contávamos ainda com as observações dos pesquisadores sobre o 
comportamento dos participantes e as variações na dinâmica grupal. 
Com base nesse material, os pesquisadores escreviam as memórias dos 
encontros. Em nossa prática, o diário de campo, frequentemente, se 
confundia com as memórias. As memórias são construídas, geralmente, 
por aqueles que ficam incumbidos de manejar os grupos. A cada en-
contro era produzida uma memória. o problema que então se colocava 
era: como exprimir a experiência do encontro em uma narrativa escrita? 
Como narrá-lo?

As pesquisas GAM assumem um grande desafio ao se propor 
acessar a experiência de usuários e dos trabalhadores da Saúde Mental. 
quando nos voltamos para a experiência, buscamos acessar tanto os da-
dos ou conteúdos formados quanto aquilo que ainda não tem forma e 
que só se expressa como força. quando empregamos as noções de “usuá-
rio”, “trabalhador” ou de “doença mental”, estamos usando expressões 
cujos conteúdos são formas predominantemente estabelecidas no cam-
po da Saúde Mental. Por outro lado, quando o usuário diz “sinto um 
monstro em mim” ou “fico com o psicológico ofendido”, nesses casos o 
que se exprime como experiência porta maior grau de indeterminação 
e escapa dos limites estritos das formas estabelecidas, carregando for-
ças que nos interpelam. A experiência é também um plano coletivo de 
forças (ESCóSSIA; TEDESCo, 2009), e este plano deve ser situado a 
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cada vez: uma vez situados no campo da saúde mental, lidamos com as 
forças da loucura. é a este plano coletivo de forças que pede passagem, 
reivindicando escuta e reconhecimento de sua alteridade, que busca-
mos dar expressão. Nossa experiência de pesquisa nos grupos GAM 
está em sintonia com o desafio que a Reforma Psiquiátrica coloca para 
a sociedade: construir outro modo de relação com a loucura. Em vez 
de recalcá-la, como fazer para ouvir e legitimar sua experiência? Como 
falar com ela? Como deixar que ela fale conosco?

Segundo Roberto Machado (2000), Foucault procurava ado-
tar em suas pesquisas iniciais uma linguagem livre da terminologia 
psiquiátrica, para “deixar a loucura falar a sua própria linguagem” 
(p. 20-21). Esse movimento só é possível porque Foucault encontra 
na filosofia trágica de Nietzsche uma sintaxe distinta da razão. o 
gesto trágico nega a separação radical entre razão e desrazão, sepa-
ração sobre a qual se funda o saber psiquiátrico como saber sobre a 
loucura. Foucault pretendia se situar ali onde a relação com a loucu-
ra não pode mais ser de exterioridade: a razão soberana de um lado 
e a ilusão, erro ou doença de outro. Como transmitir à escrita um 
estilo narrativo que evoque uma experiência de proximidade, e não 
separação, com a loucura?

Comentei que outras pessoas também haviam dito ouvir 
vozes. “Eu também!”, “Isso é horrível!”, foram alguns 
comentários quase imediatos que atravessaram o grupo 
como uma onda, em sintonia com o balançar afirmativo 
das cabeças. A voz de uma companheira se sobressaiu 
em meio ao burburinho, contando-nos a história de um 
caderno com o qual ela conversava. Jurava estar vendo 
uma pessoa! Lembrei que muitos usuários chamavam 
o guia de “caderno”. “Muitas vezes eu conversava com 
ele”, ela disse. Era imaginário, mas tinha vezes que ela 
conversava muito. Sozinha... mas como se fosse com 
alguém mesmo. Perguntei como ela percebia que era 
imaginário, mas foi outro companheiro que respondeu. 
Ele ia até a pessoa e quando descobria que ela não o 
estava chamando nem falando nada, ficava assustado. o 
companheiro não havia terminado de falar, quando uma 
terceira pessoa, que parecia estar se segurando para falar, 
tomou a palavra. Ela relatou uma coisa muito estranha 
que aconteceu com ela, que a fez perguntar se estava fi-
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cando doida. Foi quando terminara um curso no Sebrae 
e precisava pegar o diploma. Uma voz lhe disse para ir 
imediatamente pegar o diploma, mas quando chegou lá, 
viu um rapaz bonito e maravilhoso como toda mulher 
gosta, que lhe disse “Tá aqui seu diploma lindo e mara-
vilhoso como você gosta!”. o rapaz ficou em sua mente 
como se fosse casado com ela e ela voltou lá atrás dele. 
Ela lembrava dele ter entrado em um carro muito boni-
to, o que lhe fez pensar que tivesse muito dinheiro. Mas 
nunca mais voltou a ver o rapaz.

Neste trecho, o DIL performa a aproximação entre narrador e par-
ticipantes. A experiência da loucura é legitimada nesse gesto de implica-
ção, importante tanto do ponto de vista da clínica quanto da pesquisa: a 
pesquisa GAM se situa na fronteira entre produção de conhecimento e 
produção de cuidado. Produzir conhecimento com sujeitos que portam 
uma experiência com a loucura exige que possamos dar expressão a suas 
forças disruptivas, conferindo-lhes dizibilidade por meio de narrativas. 
A política da narratividade da GAM inclui esse problema e lhe dá um 
encaminhamento com seu dialogismo. o discurso indireto louco (DIL) 
nos fornece a forma de inclusão da experiência dos grupos GAM nas me-
mórias. A narrativa da pesquisa assume a qualidade de uma fala com – e 
não de uma fala sobre ou de uma fala por – adotando uma posição lateral 
de avizinhamento. Há um caráter implicacional em toda narrativa, assu-
mido pelos pesquisadores na construção das memórias. 

Novo local do CAPS, rua Rezende, agora próximo à UFF. 
Muitos participantes reclamaram dessa mudança, relata-
ram dificuldades que não é só de local (geográfica), mas 
também de território. o CAPS ficava no centro da cida-
de, próximo aos pontos comerciais, à praia, o que facili-
tava a vida de muitos, eles estavam acostumados com essa 
localização, se sentiam seguros para transitar por essa par-
te da cidade e chegar ao CAPS, o novo local era distante 
do centro. Senti-me desterritorializado também. o CAPS 
em obras, mudança com a casa ainda sendo ajeitada, não 
havia um espaço definido para nós fazermos o grupo. 
Acabamos juntando as cadeiras na varanda mesmo. o ba-
rulho incomodava, havia muito ruído no ambiente. Está-
vamos sem a nossa sala tradicional, o nosso canto, onde 
estávamos acostumados a realizar o grupo.



154

O dialogismo do dispositivo GAM como política da narratividade

Nesse trecho da memória, o pesquisador empregou o conceito de 
“desterritorialização” para expressar, a princípio, uma experiência dos 
usuários. Verifica-se, contudo, que na escolha desse conceito, algo da 
experiência do pesquisador se colocava ao lado daquela dos usuários. o 
pesquisador também se sentia sem lugar. Esse exemplo evidencia que 
um fora-texto era ali incluído.

Segundo René Lourau (2004), o conceito de implicação destitui 
qualquer pretensão de neutralidade do conhecimento, na medida em 
que ressalta as ligações entre sujeito e objeto de pesquisa. Para a análise 
institucional, estamos sempre implicados no campo de pesquisa, não 
havendo separação ou independência dos objetos que pesquisamos em 
relação a sentimentos, atitudes, valores e instituições que carregamos. 
Lourau defende que é preciso explicitar as implicações entre pesquisa-
dores e pesquisados, criando condições para a análise dessas implica-
ções. No âmbito da etnografia, Lourau argumenta que as implicações 
do pesquisador com seu objeto podem ser fartamente encontradas nos 
diários de campo, mas dificilmente comparecem nos textos publica-
dos, para não ameaçarem o reconhecimento da objetividade da obra. 
Excluídas da obra final, as implicações dos pesquisadores acabam cons-
tituindo um “fora-texto”, no qual se encontram as controvérsias, os 
tensionamentos, e as forças coletivas que afetam o pesquisador no seu 
mergulho no campo. Esse modo de produção do texto científico, no 
qual a exclusão do “fora-texto” é necessária para sua constituição como 
tal, é uma forma de política da narratividade, que, paradoxalmente, 
pretende-se afirmar como “desimplicada”. Nessa mesma direção, Passos 
e Barros (2009) apresentam o que eles denominam de “procedimento 
narrativo da redundância” ante um caso clínico, no qual a organização 
do relato privilegia a repetição do sentido, reforçando a clareza do caso, 
sua precisão, unidade e identidade. o que é dito deve ser referido ao 
fundo de um padrão geral, que dá univocidade ao caso. Eis um modo 
de constituir uma fala sobre o objeto, um discurso que toma os dados a 
distância, como se quisesse garantir sua pureza.  

Diferentemente, inspirados pelo DIL, entendemos que na escrita 
das memórias o suposto autor deve perder sua primazia para expressar 
o dialogismo do grupo, onde múltiplas vozes coexistem e interagem. A 
narrativa pode exprimir a experiência dos encontros GAM na medida 
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em que se torne capaz de incluir as falas dos participantes, inclusive a 
do próprio narrador, num mesmo discurso polifônico. Cabe aos pes-
quisadores atentarem à experiência na fala e desenvolverem uma escrita 
que adote como procedimento a composição de uma narrativa que se 
faz com as narrativas dos participantes, transmitindo interferência des-
tas à própria narrativa. Nesse segundo momento narrativo da pesquisa, 
construímos uma espécie de polifonia de segunda ordem, em que a fala 
de cada participante torna-se uma fala do grupo, do coletivo. Nas me-
mórias, buscamos produzir um estilo narrativo que exprima o encontro 
em sua dimensão coletiva.

Buscamos reviver a densidade da experiência dos encontros da 
GAM nas memórias, e não tomá-las como mera transcrição. Trata-se 
de uma tarefa de tradução: acessar o que no encontro é intraduzível e, 
com base nele, traçar uma narrativa em coparticipação com a experiên-
cia do grupo. Traduzir os encontros torna-se um trabalho de criação, 
de produção de “equivalências sem identidade” (RICoEUR, 2012, p. 
47), o que coloca um problema ético: “levar o leitor ao autor, levar o 
autor ao leitor, com o risco de servir a e de trair dois mestres, é praticar 
o que gosto de chamar de hospitalidade linguística” (RICoEUR, 2012, 
p. 48-49). Nos termos da GAM, diríamos que a tradução é cogestiva. 
Ela é também uma experiência analítica (RENAULT; BARRoS, 2013), 
portando também um sentido epistemológico: o próprio e o estrangeiro 
não se mantêm idênticos a si mesmos, mas alargam seus horizontes e 
se abrem para novas possibilidades (RICoEUR, 2012). Já no primeiro 
momento de produção de narrativas, o diálogo no grupo GAM muitas 
vezes nos colocava um problema de tradução, pois a compreensão da 
palavra do outro, em razão da alteridade da experiência, corresponde a 
traduzir uma palavra estrangeira. o desafio, nesse segundo momento, é 
traduzir a polifonia, manter presente na construção do texto a dimen-
são coletiva do encontro GAM. Na escrita das memórias destacamos as 
modulações das falas, a equivocação dos sentidos e a contínua variação 
dos pontos de vista, para que as vozes apareçam como matizes de uma 
narrativa grupal.

Passos e Barros (2009) definem como procedimento narrativo 
a “desmontagem”: desmontar para desvelar sob o pretenso padrão ou 
univocidade do caso sua pluralidade. A escrita das memórias busca tra-
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çar linhas discursivas em conjunto com a análise de dados (RENAULT; 
BARRoS, 2013). Narramos os encontros revelando seus tensiona-
mentos, as forças em jogo, o dialogismo da experiência, mas também 
incluímos o “fora-texto”: manifestamos nossas dificuldades com as 
contratações do grupo, evidenciamos as relações entre os participan-
tes, explicitamos sensações em relação a falas e intervenções, relatamos 
acontecimentos que se passam em outros espaços, na cozinha ou na 
recepção do CAPS, marcamos momentos inesperados, descrevemos a 
maneira como os pesquisadores lidam com cada situação:

Hoje a sala estava cheia. Contávamos com três novos par-
ticipantes: Elias, aparentava uns 50 anos, estivador apo-
sentado, disse que às vezes para de tomar a medicação e 
de ir ao CAPS, mas que retorna quando precisa de ajuda; 
Hélio, um senhor quietinho e bastante lúcido; e um ter-
ceiro, cujo o nome não consigo lembrar, talvez não fortui-
tamente, uma vez que era o mais comprometido e de di-
fícil compreensão. Essa é uma força importante que sinto 
em mim e nos demais componentes do grupo: tendemos 
a dar mais atenção aos usuários menos comprometidos.

As memórias da pesquisa-intervenção participativa assumem uma 
política da narratividade que não pressupõe um discurso imparcial, mas 
que, ao reviver a experiência do grupo, recoloca seu dialogismo. Essa 
escolha metodológica permite dar acesso à experiência do grupo, que só 
se completa na restituição das narrativas aos participantes. é a necessi-
dade desta devolutiva como forma de validação dos dados da pesquisa 
que faz com que optemos pela realização de um dispositivo específico: 
o grupo narrativo.

os grupos narrativos (MIRANDA et al., 2008) configuram um 
momento de devolutiva do ponto de vista dos pesquisadores para os 
usuários e trabalhadoras, fundamental para que os participantes das 
pesquisas possam se apropriar do processo, dialogar com as avaliações 
dos pesquisadores, assim como para confirmar ou refutar certas aná-
lises. Ele acontece em diferentes momentos do processo de pesquisa
-intervenção, consistindo em um momento de leitura coletiva de uma 
narrativa do processo elaborada pelos pesquisadores. Para este encontro, 
extraímos das memórias os principais núcleos temáticos de um período 
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da pesquisa, como a experiência de uso de medicamentos, as formas de 
cuidado, a relação com a sociedade e familiares, a experiência do adoeci-
mento etc. Com base nesses núcleos temáticos, construímos uma narra-
tiva visando expressar e consolidar a experiência coletiva de cuidado do 
grupo GAM. Com o grupo narrativo, procuramos incluir a perspectiva 
dos participantes na análise dos dados, uma vez que a narrativa é lida e 
discutida com o grupo, gerando efeitos de reflexão coletiva do proces-
so de pesquisa. Incorporando a política da narratividade do DIL, não 
produzimos uma narrativa que feche a discussão, que adote um formato 
meramente informativo, mas uma narrativa que evidencia a conversa-
ção e os diferentes pontos de vista do grupo, de modo a reconhecê-los, 
valorizá-los e incluí-los:

Muitas vezes, alguns demonstraram a vontade de serem 
curados. “Eu vou ficar boa?”, perguntou uma participan-
te. Discutimos muito sobre o que é estar curado e ouvi-
mos muitas opiniões sobre o que vem a ser a cura. Para 
alguns estar curado é voltar à vida que tinham antes do 
primeiro surto, para outros é tomar menos remédio, ter 
mais qualidade de vida. Muitos gostariam de trabalhar, de 
ter um salário e não viver só de ajuda. Falamos bastante 
da dificuldade que é conseguir um trabalho.

A narrativa incita ao diálogo. Em alguns momentos, os partici-
pantes corroboram o que está escrito, em outros, refutam o ponto de 
vista dos pesquisadores. os participantes contribuem ativamente, pro-
pondo mudanças em frases, completando trechos. Há neste momento 
uma tarefa importante de tradução, na medida em que a linguagem 
acadêmica costuma se habituar a uma escrita distante da realidade so-
cial, que muitas vezes não faz sentido para outros. A polifonia do texto, 
por sua vez, procura torná-lo mais expressivo do protagonismo coletivo. 
Um efeito dos grupos narrativos é o aumento do grau de participação e 
de apropriação dos participantes, uma vez oferecida a possibilidade de 
rememorar suas falas e as discussões que geraram. Com os grupos nar-
rativos, a participação de usuários e trabalhadoras é ampliada, uma vez 
que estes nos ajudam a reescrever o texto de apresentação dos resultados 
parciais da pesquisa. A narrativa em coautoria ressalta a metodologia 
participativa e interventiva.
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Em um dos campos, após o término da leitura do Guia GAM, 
concluímos o processo da pesquisa com a construção conjunta de um 
artigo para ser publicado6. A proposta foi de transformarmos os textos 
resultantes dos grupos narrativos num artigo que exprimisse a expe-
riência daquele grupo GAM. Todos ficaram muito animados com a 
ideia, foi uma experiência emocionante, que nos marcou muito como 
grupo, particularmente a construção de uma música: “Avante grupo 
GAM”, incluída ao final deste artigo. Ao publicarmos e, dessa forma, 
compartilharmos a experiência do grupo, contribuímos para dar se-
guimento ao diálogo, chamando para a conversa outros usuários, ou-
tros trabalhadores da saúde mental, Brasil afora. A experiência, como 
alteridade, é inconclusiva; o dialogismo não para. Como diz um tre-
cho da música citada: 

E aí galera?/
quem vai nos ajudaaaar?/
Não queremos parar!
(...)
Pessoas que deram um pouco de si/
E já passaram por aqui/
Levaram um pouco de nós/
E deixaram saudades ao sair.
Por isso vamos continuar/
Na estrada por aí...

4. Conclusão
Procuramos mostrar como a política da narratividade tem impli-

cações para a dupla função de uma pesquisa-intervenção participativa 
em Saúde Mental, que se propõe a produzir conhecimento e cuidado. A 
política da narratividade da GAM busca investigar e incluir a experiên-
cia dos usuários, bem como de familiares e trabalhadores, fortalecendo a 
cogestão compartilhada e participativa da experiência com o uso de psi-
cofármacos. Escutar e legitimar essas experiências é fundamental tanto 
para a GAM quanto para a própria pesquisa-intervenção participativa.

6 Capítulo “o grupo GAM em Rio das ostras: apoiando e compartilhando experiên-
cias em saúde mental”, neste e-book.
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Encarada do ponto de vista desta política da narratividade, a pro-
dução de dados da pesquisa oportuniza a construção compartilhada 
do conhecimento, que produz efeitos de cuidado para o serviço e seus 
usuários. A pesquisa-intervenção participativa se faz, assim, não apenas 
em cogestão, como também em coautoria com os participantes, contri-
buindo para a protagonização destes enquanto sujeitos de direitos.
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participar da análiSe, analiSar a 
participação: aSpectoS metodológicoS 

de uma peSquiSa-intervenção 
participativa em Saúde mental1

 Letícia Renault 
Júlia Carvalho Ramos

 1. Introdução

No campo da saúde no Brasil, o tema da participação tem lugar 
de destaque (CAVALCANTI, 2012). Como princípio organizativo 
do Sistema único de Saúde (SUS), a participação popular ganhou 
relevância não só como objeto de pesquisas científicas, mas também 
como integrante das metodologias de investigação. Daí a importân-
cia, no contexto brasileiro e latino-americano, das pesquisas-inter-
venção e pesquisas participativas em saúde, compondo um panora-
ma de transformação no qual as investigações científicas buscam se 
organizar de maneira mais socialmente distribuída (PELLEGRINI 
FILHo, 2004). 

 Já o tema da análise de dados recebeu menos atenção. Bastante 
explorado por metodologias de pesquisa não participativas, esse tema é 
pouco abordado pelas pesquisas-intervenção participativas. Procuramos 

1 Artigo originalmente publicado na Revista Saúde e Sociedade, 2019, 28(4): 61-72. 
DoI: 10.1590/S0104-12902019190699. Disponível em: http://www.scielo.br/scie-
lo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-12902019000400061&lng=en&nrm=iso.

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-12902019000400061&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-12902019000400061&lng=en&nrm=iso
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aqui discutir a articulação entre participação e análise sob a perspectiva 
da metodologia de uma pesquisa-intervenção participativa em saúde 
mental. Essa discussão se baseia na experiência de campo com a aborda-
gem da Gestão Autônoma da Medicação (GAM).

 A GAM se originou no Canadá, visando à ampliação da auto-
nomia de usuários de serviços de saúde mental por meio de um debate 
crítico sobre o uso de medicamentos psiquiátricos2. No Brasil, esta 
discussão ganhou espaço graças à atuação da Unicamp, da Universi-
dade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e da Universidade Fe-
deral Fluminense (UFF) (oNoCKo-CAMPoS et al., 2012). Estas 
universidades promoveram uma pesquisa-intervenção participativa 
para tradução, adaptação e validação do instrumento utilizado nesta 
abordagem, o Guia GAM (GGAM). Em diferentes campos, realiza-
ram-se Grupos de Intervenção (GIs) com usuários e trabalhadores de 
Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) onde o GGAM era discutido 
coletivamente. No município de São Pedro da Aldeia, RJ, realizamos 
a validação do dispositivo GAM e do GGAM com usuários, familiares 
e trabalhadores do CAPS. Desenvolvido para usuários, o GGAM é 
composto de questões sobre a experiência cotidiana do tratamento, do 
uso de medicamentos e de temas relativos à saúde mental, contendo 
também textos informativos sobre os psicotrópicos, os direitos dos 
usuários e a rede de saúde e assistência social3. 

A experiência com os GI com usuários, trabalhadores e univer-
sitários, os GIU, mostrou que familiares4 dos usuários desempenha-

2 Cf. http://www.rrasmq.com/gam.php. 
3 o GGAM encontra-se disponível em https://www.fcm.unicamp.br/fcm/sites/de-
fault/files/paganex/guia_gam_para_dowload_com_correcoes.pdf.
4 Ao longo do texto, um problema linguístico se impôs: qual gênero utilizar para 
designar os e as participantes da pesquisa? Em especial quando tratamos de familia-
res, o uso da generalização no masculino gera desconforto: são as mulheres, sobre-
tudo as mães, as protagonistas no cuidado com usuários e usuárias. No país, muitas 
famílias são geridas por mulheres e, em muitos espaços, o cuidado ainda é visto 
como tarefa primordialmente feminina. Essa realidade se refletia na composição do 
GIF, formado em sua maioria por mulheres (ainda que – ou até por isso – a presença 
ocasional de dois pais e de um irmão fossem significativas e importantes). No GIF, 
ao contrário do GIU realizado no mesmo CAPS, as pesquisadoras universitárias e as 
trabalhadoras também eram mulheres, o que trouxe a questão de gênero para o cer-
ne da descrição concreta da experiência de pesquisa, contrastando com a descrição 
abstrata no masculino. Evitamos buscar uma solução rápida para essa questão e op-

http://www.rrasmq.com/gam.php
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vam papel decisivo na gestão do uso dos medicamentos. Em contextos 
frequentemente precários de tratamento e assistência, o medicamento 
representava um dos únicos recursos disponíveis para lidar com possí-
veis crises, o que provocava o receio dos familiares de que os usuários 
parassem de tomar a medicação. Assim, os familiares ajudavam a con-
trolar os horários em que os remédios deveriam ser tomados, a obter 
as prescrições e forneciam os medicamentos a seus parentes (às vezes 
sem consentimento). Compreendemos assim que, para discutir criti-
camente o uso da medicação, era necessário criar um dispositivo para 
incluir os familiares, o Grupo de Intervenção com Familiares (GIF). 
Nesses encontros, discutíamos o GGAM, procurando reformulá-lo 
quando parecia necessário.

Abordaremos aqui a articulação entre análise e participação no 
GIF e, para tanto, apresentaremos inicialmente um breve panorama 
das pesquisas-intervenção e do lugar da participação nas investigações 
científicas. Depois, discutiremos as diferentes formas de participação 
que encontramos em nosso trabalho – interessou-nos indagar quais os 
modos de participar dos diferentes dispositivos. Finalmente, discutire-
mos como tais modos de participação se articulavam à análise e quais 
os efeitos dessa análise sobre a produção de conhecimento e a transfor-
mação de realidades.

2. Pesquisa-intervenção, participação 
e análise de dados 

o termo “pesquisa-intervenção” representa um marco para a 
política epistemológica em ciências humanas, buscando afirmar a in-
serção social das práticas de produção de conhecimento. Ainda que 
haja diversidade de modos e áreas, a pesquisa-intervenção sempre 
aponta para a ideia de participação. Poderíamos traçar o percurso das 
formas de participação nas pesquisas, desde a pesquisa-ação de Lewin, 
nos Estados Unidos dos anos 1930 (BARRoS, 1994), passando pela 
emergência de uma tradição latino-americana nos anos 1950 e 1960 

tamos por manter o texto com as flutuações de gênero (generalizações masculinas, 
designações ambíguas e formas femininas) como um modo de “permanecer com o 
problema” (HARAWAY, 2016). 
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de pesquisas participantes ligadas a diferentes movimentos sociais de 
vocação emancipatória (BRANDão, 2006) e chegando, atualmen-
te, a metodologias de produção do conhecimento ligadas à teoria da 
complexidade, como a sociopráxis (CoRDEIRo et al., 2010), que 
evoca as matrizes da democracia participativa para pôr em xeque os 
problemas de pesquisa e os rumos das políticas públicas. Há ainda a 
afirmação da relevância social da produção de conhecimento e seu 
vínculo com os movimentos sociais, ligada à Epistemologia do Sul e 
metodologias pós-abissais (SANToS, 2018).

A ideia comum a estas perspectivas é a de que a pesquisa não está 
a serviço de uma descrição da realidade; ela a modifica. o pesquisador 
desempenha um papel na transformação dos contextos pesquisados, 
ainda que com diferentes graus de engajamento e posições políticas di-
versas. Por esta razão, a “análise de dados” não ocupa um lugar central 
nas metodologias de pesquisas-intervenção: a própria noção de “dado” 
é, aqui, problemática (RENAULT; BARRoS, 2014). Interessada nas 
transformações promovidas por sua atuação, a matéria primordial da 
intervenção não é um dado, algo preexistente à espera de representação 
ou interpretação. Assim, o termo “análise” em uma pesquisa-interven-
ção está ligado à produção de transformações (LoURAU, 1975).

A participação do pesquisador não é a única na pesquisa-inter-
venção. Uma de suas intervenções mais contundentes é a afirmação da 
participação dos demais, dela extraindo seus efeitos. Este é o caso das 
“pesquisas participantes”, que reivindicam como uma de suas principais 
intervenções as transformações sociais, políticas e/ou epistemológicas da 
participação ativa de outrem em seus dispositivos de pesquisa (PASSoS; 
BARRoS, 2000)5. Aqui também há diversos graus e nuances, pois se 
pode participar na qualidade de um colaborador para a consecução de 
determinados objetivos pré-estabelecidos ou como coautor do processo 
de produção de conhecimento. Em última instância, na qualidade de 
coautor do conhecimento, supõe-se que o participante da pesquisa seja 

5 Enfatizamos, aqui, que a pesquisa-intervenção sempre aponta para a participação, 
mas pode-se muito bem enfatizar a ideia inversa. Como nos indicam Rocha e Aguiar 
(2003, p. 66): “A pesquisa-intervenção consiste em uma tendência das pesquisas par-
ticipativas que busca investigar a vida de coletividades na sua diversidade qualitativa, 
assumindo uma intervenção de caráter socioanalítico”.
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também um pesquisador. Se os pesquisadores ligados à universidade são 
detentores do conhecimento técnico relativo às metodologias de pesquisa 
e ao campo de estudo, os pesquisadores participantes são detentores do 
conhecimento encarnado sobre a experiência a ser investigada. 

Assim, a qualidade da participação não é a mesma em todas as 
situações de pesquisa, nem durante todos os momentos de uma mes-
ma pesquisa. A escala de Arnstein (1969) adotada no campo da socio-
logia, por exemplo, descreve oito graus de participação nos projetos 
de pesquisa ou intervenção social. 

o campo das metodologias que se designam participativas ou 
participantes é, desse modo, composto de diferentes abordagens teóri-
cas e definições acerca do que seja participação. Porém, pode-se consi-
derar que uma característica comum seja o propósito de rompimento 
com dogmas presentes em metodologias de pesquisa de tradição hoje 
majoritária, tais como a suposição de neutralidade do pesquisador e a 
condição de informante dos sujeitos da pesquisa (RoCHA; AGUIAR, 
2003; SCHMIDT, 2006; VILLASANTE, 2010). Assim, as metodo-
logias participativas buscam romper com as “metodologias extrativis-
tas”, nas quais há total unilateralidade na interação cognitiva sujeito/
objeto, de modo que aqueles que veem seu conhecimento ser tratado 
como matéria-prima nunca detêm o controle sobre o processo extrati-
vo (SANToS, 2018). Compreendendo a participação em seu sentido 
forte, a noção de que a “análise de dados” de uma pesquisa é uma 
representação (ou, quando muito, uma interpretação) da realidade le-
vada a cabo de maneira neutra e isolada pelo pesquisador ou cientista 
é insustentável. A análise, aqui, se articula necessariamente ao engaja-
mento ético-político da pesquisa e aos diferentes graus de participação 
de todos os envolvidos. Pelo fato de as pesquisas participantes não se 
adequarem aos critérios de cientificidade tradicionais e privilegiarem 
seu impacto em determinada realidade social, a análise ganha uma 
multiplicidade de sentidos, não sendo possível definir definitivamen-
te se significa um procedimento ligado à produção de conhecimento 
ou se é um instrumento operador de transformações. é justamente a 
tensão entre essas duas dimensões – a produção de conhecimento e a 
transformação da realidade – que constitui, a nosso ver, as pesquisas
-intervenção. A análise comporta simultaneamente ambos sentidos e 
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nos permite ver com mais vivacidade a interdependência entre produ-
ção de conhecimento e transformação de realidade. 

é inegável que a maneira singular de sustentar a tensão entre es-
sas duas dimensões ao longo do processo de pesquisa-intervenção vai 
imprimir aspectos distintos a cada trabalho. A noção de análise ganhará 
sentidos diferentes de acordo com cada uma das abordagens metodo-
lógicas postas em prática. Em alguns casos, a análise aparece ligada à 
interpretação de dados da realidade, ainda que estes tenham sido co-
letados de forma colaborativa. Em outros casos, os termos tradicional-
mente utilizados nas pesquisas ganham novos significados, tal como 
acontece nos trabalhos que se inspiram na Análise Institucional (LoU-
RAU, 1975), em que a análise aparece como operadora de mudanças 
sócio-políticas. Em outros casos, ainda, busca-se um rompimento com 
as metodologias de tradição majoritária, eliminando-se todo seu vestí-
gio terminológico e evitando-se falar em “análise de dados”. 

Portanto, a análise dificilmente poderia ser definida de uma ma-
neira geral, igualmente válida para práticas tão diversas. Nosso interesse 
é menos o de propor uma sistematização do que é (ou deveria ser) a 
análise nesse campo, e mais o de compartilhar alguns dos desafios que 
enfrentamos na compreensão do que era analisar, no caso da pesquisa 
GAM. Discutiremos como nosso trabalho se constituiu ao lidar com a 
tensão entre produção de conhecimento e transformação de realidade, 
bem como as razões que nos levaram a acrescentar o termo “participati-
vo” para descrever o que fizemos.

3. Como participamos da pesquisa-intervenção?
A fim de aprofundar a discussão sobre análise e participação, 

apresentaremos experiências concretas ensejadas pela realização do GIF. 
Cabe ressaltar a composição heterogênea do GIF, formado por traba-
lhadores, familiares e acadêmicas. Esta composição do grupo deveu-se a 
uma aposta na importância da lateralização de pontos de vista distintos 
como estratégia para transformar relações de poder instituídas e ampliar 
as possibilidades de participação dos envolvidos. 

Ao longo do processo de discussão, o grupo experimentou 
diferentes momentos e formas de participação e análise. quando 
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iniciamos nosso trabalho com familiares de usuários do CAPS, en-
contramos um grupo já constituído, com frequência semanal e coor-
denado por duas trabalhadoras. Validar o GGAM no grupo de fami-
liares já existente não era parte da proposta inicial de nosso projeto 
e suscitou questionamentos e problemas que não estavam previstos. 
Em razão das dificuldades de constituição de um novo grupo, opta-
mos por adaptar a metodologia, inserindo o projeto nesse dispositi-
vo já em andamento (RAMoS, 2012; RENAULT, 2015). 

Inicialmente, o modo de funcionamento já instituído no grupo 
baseava-se em certa forma de participação que chamou nossa atenção, e 
a designamos provisoriamente por “participação por depoimentos e in-
formes”. Diante de qualquer pergunta feita pela trabalhadora ao grupo, 
os familiares respondiam dando depoimentos relativos à pergunta feita, 
sem que houvesse interferências na fala do “depoente”. Em seguida, 
outro familiar se manifestava, remetendo-se à pergunta inicial, como se 
durante a fala anterior estivesse apenas aguardando a oportunidade de 
dar seu depoimento. Havia pouquíssimas trocas entre os participantes 
do grupo. Após o término do depoimento de todos que desejassem 
falar, a profissional dava sua opinião, ou fazia algum comentário de 
incentivo ou indicava que tomaria providências em relação ao exposto. 
Em seguida, outro tema era trazido à pauta pela trabalhadora, suscitan-
do novos depoimentos por parte das familiares.

o modo de participação das trabalhadoras no grupo era análo-
go ao percebido entre as familiares. As trabalhadoras estavam envolvidas 
com uma série de atividades relacionadas à saúde mental no município e 
tinham como intenção ter os familiares como parceiros. Para tanto, du-
rante as reuniões do grupo, elas transmitiam às familiares notícias sobre o 
andamento dos processos – que nem sempre diziam respeito a situações 
que as envolvia diretamente. Repetidamente, perguntavam: “E então? o 
que vocês acham? Acham isso bom?”, ao que elas respondiam afirmati-
vamente. Na sequência, a pauta de informes prosseguia. Assim, embora 
houvesse o propósito de compartilhar com as familiares, na prática, esse 
modo de fazer não disparava o início de um processo de trocas entre as 
participantes do próprio grupo. A participação era mitigada.

Interessante notar que este funcionamento não pertencia a um 
participante, mas estava diluído na maneira de o grupo se relacionar. 
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Inicialmente, também nós, pesquisadoras-universitárias, participáva-
mos do mesmo modo: acompanhávamos os informes e testemunhos 
como se eles não nos dissessem muito respeito e não estivessem ligados 
ao nosso propósito de validar o GGAM. Aguardávamos, então, nosso 
momento de falar sobre o Guia e, de certo modo, dar nosso testemunho 
da pesquisa-intervenção.

Após percebermos esse modo de funcionamento, o trabalho de 
manejo se dedicou a desconstruir esse funcionamento, transformando 
nosso próprio modo de participar e convidando os participantes a opi-
narem uns sobre o que os outros diziam. “Então, o que o grupo acha 
disso que x disse?”; “Alguém pensou alguma coisa diferente disso que 
foi dito?”; “Y está dizendo tal coisa, como é para os outros?”; perguntá-
vamos. Ao alterarmos nosso modo de estar no grupo, as demais partici-
pações também se transformavam. As falas passaram, progressivamente, 
a se entrecruzar mais e a se questionarem mutuamente, envolvendo-se 
de maneira inextrincável. o trabalho do manejo, então, visava delibe-
radamente a este tipo de funcionamento: inicialmente localizado nas 
pesquisadoras, o manejo procurava sua própria distribuição, descen-
trando-se (MELo et al,, 2015). Cada participante tornava-se corres-
ponsável pelo manejo, fazendo relances, reflexões e tornando-se atento 
à participação dos demais. Tal modo de funcionamento foi considerado 
um efeito importante do dispositivo GAM no GIF e configurou uma 
maneira de participar bastante diferente daquela presente no início. 
Compreendemos que a direção do manejo era, partindo da “participa-
ção por depoimentos e informes”, fomentar o que designamos “partici-
pação autônoma”.

Para ampliarmos a compreensão sobre essas duas formas de par-
ticipação, utilizaremos a distinção entre autonomia e automatismo6 

(VARELA; THoMPSoN; RoSCH, 2003; PASSoS et al, 2018). As 
formas de relação estabelecidas entre sujeito e mundo são constan-
temente interrompidas por perturbações (breakdowns) que afetam a 
estabilidade de tais relações (VARELA, 1995). Diante dessas deses-
tabilizações das formas adotadas, de início em nossa atitude natural, 

6 Tal distinção já nos inspirara, em uma pesquisa sobre a memória, a elaborar as catego-
rias de “automatismo”, “controle egóico” e “autonomia” para nos referirmos aos graus 
de abertura em relação à experiência (PASSoS; EIRADo; RENAULT; SADE, 2018).
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são evocados micromundos e microidentidades já constituídos para 
lidar com esse processo. Pela presteza com que se oferecem à ação, a 
recorrência às formas já existentes é designada automatismo. Automa-
tismo consiste na incorporação de modos previamente estabelecidos 
de relação com o mundo. 

A participação observada no GIF indicou que a dinâmica es-
tabelecida entre os participantes favorecia a recorrência a sentidos já 
existentes. Entendemos que a “participação por depoimentos e infor-
mes” pode ser considerada uma “participação automática”, pois pu-
nha em cena identidades e compreensões pré-existentes, com peque-
no potencial de transformação. 

outro modo de lidar com os breakdowns consiste na criação 
de arranjos existenciais que envolvem o surgimento de novos sujei-
tos e mundos. Nesse caso, o breakdown se apresenta como pertur-
bação na relação supostamente dada entre identidade e mundo. Há 
um colapso das microidentidades geralmente acionadas, pois elas 
já não oferecem a prontidão-à-ação exigida diante de uma situação 
vivida como inédita. Há uma ruptura na sensação de continuidade, 
que nos torna mais sensíveis à emergência de novas identidades e 
dos novos mundos que lhe são coextensivos. 

Essa perturbação das relações dadas faz do breakdown uma 
ocasião privilegiada de manifestação da autonomia. Como a própria 
etimologia da palavra indica, a autonomia supõe a criação de regras 
que têm um “si” como referência (do grego auto: próprio, si-mesmo; 
nomos: regras). Uma situação inesperada, que rompe com o automa-
tismo, demanda a criação de novas regras que permitam uma ação 
apropriada (tanto no sentido de adequada à situação quanto no senti-
do de próprio, referente a um “si”). A criação dessas regras equivale à 
criação de um “si” e de novos mundos para este “si”. 

Essa criação autônoma não é uma escolha a ser feita pelos 
sujeitos, trata-se do surgimento dos sujeitos e mundos na experiên-
cia. Compreende-se, assim, que a autonomia não é de um indiví-
duo, mas uma dinâmica permitindo a emergência de indivíduos e 
mundos. Nessas ocasiões de emergência de novos modos de estar no 
mundo, há ampliação da autonomia, pois se ampliam as possibili-
dades existenciais. 
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Como fruto do trabalho de manejo realizado com/no grupo, 
um efeito de coletivização permitiu a construção de outras formas 
de participar. Trata-se de um modo mais autônomo, pois mais per-
meável à reinvenção de si e do mundo. quando as falas se entrecru-
zavam mais e os participantes interferiam nas histórias dos demais, 
abria-se espaço à construção coletiva de novos sentidos. A experiência 
do outro ressoava, fazia eco com experiências pessoais e gerava novas 
narrativas e experiências, transformadas pela experiência no/com o 
grupo. Essa forma de participação estava mais próxima de uma “par-
ticipação autônoma”, isto é, menos determinada por automatismos. 
Essas duas maneiras de participar do grupo – “participação automá-
tica” e “participação autônoma” – nos mostrou que a participação na 
GAM não podia ser compreendida em termos de “tudo ou nada”. No 
início, à primeira vista participávamos ativamente, com testemunhos, 
informes, comentários e providências. Como efeitos dessa forma de 
participação, reforçavam-se o isolamento entre as experiências, a rei-
ficação de identidades e a atribuição de responsabilidades individua-
lizadas. Embora de certo modo todos participassem do grupo, não 
havia “contração de grupalidade” (SADE et al., 2013).

Dar-se conta desses efeitos demandava reflexão – ou, podemos 
dizer, análise. Essa reflexão não era feita isoladamente, isto é, auto-
maticamente; ela era um primeiro passo, no/do grupo, em direção 
a experiências de breakdown que favoreciam a autonomia. Abria-se 
espaço à emergência de microidentidades um tanto inéditas no grupo. 
As experiências narradas não eram mais o testemunho de um vivido 
já dado (PASSoS et al., 2018), mas a expressão de sentidos co-cons-
truídos no grupo, abertos à transformação. Cultivar esses modos de 
participação, incluindo nossa participação no grupo, passou a ser uma 
direção do trabalho.

Portanto, a participação (na pesquisa, na intervenção) é transfor-
madora e, ao mesmo tempo, matéria e fonte de reflexões – refletimos 
sobre a participação e graças a ela. Uma participação que “não move 
ninguém” (não co-move aquele que fala e aquele que escuta) não gera 
reflexão nem análise (FERRAND; ATD-qUART MoNDE, 2008). 
Ela não produz conhecimento nem transforma realidades. Compreen-
der a diferença entre os modos de participar foi a nossa pista para com-
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preender o papel da análise na pesquisa-intervenção GAM. Analisar era 
refletir, ou melhor, correfletir sobre a participação – refletíamos coleti-
vamente sobre nossas formas de estar no grupo e, de maneira circular, 
tais reflexões transformavam nossa participação, redistribuindo frontei-
ras e nos pondo em movimento.

4. “Participação automática” e 
“Participação autônoma”

As duas formas de participação apontadas não têm a pretensão de 
esgotar a discussão a respeito da participação em grupos e nos grupos 
GAM. Entretanto, interessou-nos este recorte a fim de abordar o pro-
blema da análise na pesquisa-intervenção participativa.

Em primeiro lugar, é importante ressaltar que, se a fórmula 
“pesquisa-intervenção” sempre aponta para a participação, não neces-
sariamente ela indica qual a qualidade da participação está em jogo. 
quando a caracterizamos como “participativa”, referimo-nos à “parti-
cipação autônoma”, procurando destacar essa qualidade de participa-
ção que nos põe em movimento, que gera, a um só tempo, conheci-
mento e transformação.

Em segundo lugar, aprendemos no GIF que a participação autô-
noma nem sempre se apresenta da forma como a esperamos. Frequentar 
assiduamente uma reunião e manifestar-se não são necessariamente si-
nônimos de participar de maneira autônoma. A noção de recalcitrância 
(LAToUR, 2007; DESPRET, 2008) indica que a complacência com os 
pesquisadores não é tão interessante quanto as objeções que os partici-
pantes lhe apresentam. Resistir às questões formuladas pelos pesquisa-
dores transforma as relações entre sujeito e objeto na pesquisa e produz 
conhecimento. A qualidade da participação pode ser apreciada sob o 
critério da análise, que, à espreita de ocasiões de recalcitrância, põe a 
participação à prova da reflexão do/no grupo, gerando novas reflexões. 
A participação autônoma permite a transformação dos participantes em 
sujeitos da pesquisa. Para a GAM, essa estratégia é fundamental, pois 
está em consonância com seus objetivos de promoção de autonomia e 
protagonismo dos usuários. Em outras palavras, o método da pesquisa
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-intervenção performatiza os objetivos da estratégia GAM.
quando a participação se dá de maneira mais autônoma, os 

modos de funcionamento instituídos no grupo são postos em análise, 
ampliando a abertura ao surgimento de novas articulações e sentidos, 
novas microidentidades e micromundos. Por outro lado, quando mais 
automatizada, a análise tende à ratificação dos domínios já instituídos. 
Assim, a análise está ligada à produção de conhecimento e à transforma-
ção da realidade. quando há apenas ratificação de identidades e mun-
dos, não há propriamente nenhum conhecimento sendo produzido, 
nem há transformação no sentido psicoterápico ou socioanalítico, de 
reposicionamento subjetivo. 

Há, então, uma ligação íntima entre participação e análise: tanto 
mais a participação é autônoma, tanto mais ela é geradora de análises; e, 
simultaneamente, quanto maior a disponibilidade de análise, mais forte 
é a tendência à participação autônoma.

No GIF, a participação autônoma nem sempre era uma partici-
pação “engajada”, tal como tipicamente representada. Sequer podíamos 
afirmar que se tratava de uma participação direta no dispositivo de pes-
quisa: às vezes era uma participação indireta dos usuários (cujas expe-
riências se faziam presentes no relato dos familiares), às vezes, a presença 
tímida e silenciosa de alguém que nos mobilizava, outras vezes era até 
mesmo a ausência de alguém que se mostrava fonte de análises (como 
foi o caso, por exemplo, quando o GIF passou longos períodos sem a 
presença de um trabalhador). 

Uma recusa em participar de determinados espaços associa-
tivos pode ser ocasião de análise, permitindo colocar em xeque os 
pressupostos da própria investigação (DESPRET, 2004; DESPRET, 
2013). A análise tem a dupla função de permitir tanto a produção de 
conhecimento sobre a situação específica e concreta de investigação 
quanto a transformação dos dispositivos, ampliando possibilidades 
de participação. 

Discutindo este tipo de recusa, Callon e Rabehaisoa (1999) rea-
lizaram uma investigação com um portador de uma doença genética 
que se recusava a participar de todas as formas instituídas de asso-
ciação destinadas aos portadores dessa doença. Pondo em análise a 
compreensão automática de que essa recusa corresponderia à falta de 
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mobilização e consciência política, os autores compreendem-na como 
recalcitrância. Essa recusa se torna um modo de questionar as condi-
ções do debate público tal como ele é frequentemente concebido, no 
qual a oposição entre a esfera pública e a privada definem a autonomia 
como um voluntarismo individual diante de escolhas pré-fabricadas. 
Nesse sentido, autonomia seria a propriedade de um indivíduo, capaz 
de escolher racionalmente entre opções já dadas – supostamente o 
único modo de evitar a irracionalidade e a dependência. quando ini-
ciamos o GIF, encontramos entre os familiares uma situação análoga: 
as familiares não mostravam qualquer interesse em constituir uma 
associação de usuários e familiares, apesar da insistência dos trabalha-
dores e do entusiasmo dos universitários com a proposta (RAMoS, 
2012; RENAULT, 2015). As opções pareciam predefinidas: “partici-
par” equivaleria necessariamente a empenhar-se na criação da asso-
ciação; a alternativa seria ratificar as identidades dos familiares como 
desmobilizadas e dependentes. 

Entretanto, o que parecia falta de mobilização e fraca partici-
pação nas discussões sobre saúde mental pôde ser posto em análise e 
compreendido em sua dimensão de recalcitrância. Progressivamente, 
o desinteresse foi compreendido como recusa ativa à distribuição de 
responsabilidades individuais no serviço de saúde mental. As identi-
dades “desmobilizadas” sofreram um abalo e novas possibilidades (de 
compreensão e de transformação subjetiva) se abriram. Rompendo o 
automatismo das participações, apareceu o receio dos familiares diante 
de um possível isolamento e da perda de ajuda dos trabalhadores em 
um contexto de grande precariedade. 

Compreendemos com isso que formas de participação bastante 
atípicas sob o ponto de vista das associações instituídas não são, forço-
samente, formas de “não-participação” absoluta ou de desmobilização. 
No GIF, analisar coletivamente a resistência à constituição da associação 
nos levou a compreender a demanda dos familiares por um acompa-
nhamento mais próximo dos trabalhadores. Em razão da fragmentação 
da Rede de Atenção Psicossocial no município e de seu baixo índice de 
articulação com demais serviços da rede, os familiares compartilhavam 
a sensação de sobrecarga: foram inúmeros relatos de acúmulo de res-
ponsabilidades e falta de apoio no cuidado de seus parentes. Ao assu-
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mirem um papel mais ativo, os familiares receavam perder o apoio dos 
trabalhadores e exercer funções que caberiam ao serviço, temendo ficar 
ainda mais sozinhos para lidar com as dificuldades. 

questionar os automatismos da participação exigia também 
questionar as formas de estabelecer as fronteiras entre o público e o pri-
vado. A recusa em participar de certas formas instituídas de associação 
equivalia a uma recusa (de caráter político e público) de determinado 
modo de separar as esferas íntima e coletiva, bem como das alternativas 
que se apresentam como dadas (CALLoN; RABEHARISoA, 1999). 

De modo aparentemente paradoxal, produzir conhecimento 
sobre a recusa em participar de uma associação foi ocasião de um 
deslocamento de ponto de vista e reposicionamento ante a questão: 
novos modos de estar no GIF produziram e possibilitaram, mais tar-
de, a construção coletiva de uma Associação de usuários e familiares 
(RENAULT, 2015). Produção de conhecimento e transformação de 
realidade se articulavam em torno das mudanças pelas quais passavam 
o par análise-participação. 

5. Análise participativa e autonomia coletiva
A participação autônoma não pode ser caracterizada de antemão 

por certas características predefinidas. Ela não corresponde necessa-
riamente ao ativismo político, ao engajamento em uma associação ou 
mesmo à assiduidade aos encontros de um grupo. quais são, então, os 
indicadores da participação autônoma? 

Para desenvolver esta questão, podemos acompanhar algumas das 
transformações que aconteceram durante o GIF. os primeiros passos 
do GGAM propõem que cada usuário reflita sobre si, suas preferências, 
perspectivas de trabalho, o modo como se cuida, se relaciona com ou-
tras pessoas, entre outros assuntos ligados ao cotidiano. Uma vez que o 
Guia dirigido aos usuários era debatido por familiares, nossa expectati-
va era que as familiares pudessem responder a tais perguntas tentando 
imaginar como seus parentes se manifestariam diante dessas questões. 

Porém, causou surpresa o fato de que as familiares começaram a 
responder em nome delas próprias. Por exemplo, à pergunta “Como 
você se apresenta para quem quer conhecer um pouco de você?”, as fa-
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miliares respondiam “Sou fulana, moro em tal lugar...” Diante dessas 
respostas, reiterávamos a proposta de discutir como as familiares acha-
vam que seus parentes (os usuários) se posicionariam sobre as ques-
tões. Nossa insistência na proposta inicial suscitava respostas vagas, 
tais como “não sei...” ou “não acho que ele seria capaz de se apresentar 
a alguém”, demonstrando não haver interesse por parte das familiares 
nesta forma de discussão. 

Esse modo de participação nos obrigou a rever nosso posiciona-
mento em relação às experiências trazidas pelo grupo: não era possível 
discutir o GGAM com as familiares desconsiderando as experiências 
destas em relação aos debates provocados pelo Guia. As experiências 
dos usuários e familiares não estavam separadas: produzir conhecimen-
to acerca da experiência do outro era também pôr em análise experiên-
cias próprias. Para discutir a experiência de uma mãe ao acompanhar o 
cotidiano e o cuidado de seu filho, fez-se necessário acolher suas pró-
prias experiências de cuidado consigo. A recusa inicial das familiares em 
discutir a perspectiva dos usuários representou um breakdown em rela-
ção aos objetivos propostos inicialmente. Foi necessário pôr em análise 
o automatismo da pesquisa, diante da recusa dos familiares em partici-
par da maneira que havia sido prevista, e rever seu manejo e objetivos.

Gradativamente, as familiares foram compartilhando suas pró-
prias experiências e as universitárias apontavam que compreendiam a 
legitimidade dessas experiências dentro de determinado ponto de vista 
(apontando para a possibilidade da existência de outros). No decorrer 
dos encontros, foi se produzindo um modo de compartilhamento que 
nem sempre permitia identificar a quem pertencia a experiência que 
estava sendo compartilhada, se à familiar ou ao usuário. 

Para as familiares, a possibilidade de pôr em análise suas próprias 
vivências em um dispositivo coletivo permitiu maior abertura indivi-
dual para compreender perspectivas distintas. Com isto, aos poucos a 
permeabilidade do grupo a pontos de vistas diferentes foi se expan-
dindo, favorecendo a percepção de outros modos de experimentar as 
questões, incluindo a experiência dos usuários. o ponto de vista dos 
usuários emergiu graças à expansão da autonomia do GIF, e não devido 
ao automatismo da pesquisa.

Neste exemplo, identificamos dois índices de aumento da partici-
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pação autônoma. Primeiro, o aumento do concernimento em relação a 
pontos de vista distintos. As universitárias se viram obrigadas a ampliar 
os referenciais da pesquisa, de modo a incluir a experiência das fami-
liares. Já estas partiram de suas experiências individuais, passando pelas 
dos outros familiares presentes, até chegarem aos usuários. 

o segundo índice é relativo a um aumento da permeabilida-
de para o surgimento de novos arranjos existenciais. A realização do 
grupo propiciou o surgimento de situações que representavam break-
downs para os automatismos de universitárias e familiares. observa-
mos que, em vez de reproduzirem as formas já instituídas de lidar com 
as situações, construiu-se outro modo vivê-las, expandindo o poten-
cial criativo do grupo.

Levar em conta os elos de dependência entre os diferentes pon-
tos de vista permite acolher o potencial criativo de si e do mundo. 
No GIF, a experiência dos familiares não excluía a experiência dos 
usuários, ao contrário: acolhendo a experiência de uns, encontráva-
mos a experiência de outros, em uma composição coletiva. Por isso 
referimo-nos à “autonomia” que qualifica a participação como uma 
“autonomia coletiva”: ela não é um atributo de um indivíduo, nem se 
confunde com a independência de um sujeito. Ela supõe a inclusão da 
experiência em sua dimensão coemergente e o acolhimento da alteri-
dade. Graças à análise no/do GIF foi possível pôr em xeque os auto-
matismos universitários e transformar o manejo do grupo quando ne-
cessário. Em vez de nos perguntarmos por que não havia participação 
autônoma, buscamos pôr em análise nossas participações automáticas 
e nossas preconcepções acerca da participação. Nas ocasiões em que fa-
miliares se ausentavam do grupo, procurávamos analisar coletivamente 
nas supervisões o que estava se passando. Nessas ocasiões, percebíamos  
que nossas experiências como moderadoras estavam intimamente liga-
das às experiências das familiares. Acessar o ponto de vista das familiares 
nas supervisões permitia nosso reposicionamento e a transformação do 
trabalho de pesquisa-intervenção. Assim, a não participação era analí-
tica, pois nos fazia encontrar novas formas de participação. Tal como 
indica a Clinique de Concertation7:

7 Cf. www.concertation.net. Agradecemos a Lemaire e ao trabalho da Clinique de 
Concertation as observações sobre a presença dos ausentes.

http://www.concertation.net/
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Se os membros das famílias não estão lá onde os espera-
mos, eles devem estar onde nós não esperamos, nos in-
terstícios, entre as instituições, entre as profissões. o que 
significa dizer que, por sua recusa, eles nos propõem um 
outro tipo de trabalho, não fechado, coletivo, que poderia 
ser interessante adotar.8 (HALLEUx; LEMAIRE, 2006.)

Paradoxalmente, assim, a participação autônoma não se limita 
à participação dos que estão presentes em determinada reunião ou en-
contro. Ela diz respeito também à abertura ao outro e à presença de “au-
sentes” (HALLEUx; LEMAIRE, 2006), apontando para uma dimen-
são pública. Acessar a experiência dos familiares no GIF nos levava à 
experiência dos usuários, que, por sua vez, convocava a experiência dos 
trabalhadores do serviço, dos trabalhadores da rede, dos cidadãos do 
município etc. Cada experiência comportava experiências de outrem, 
construindo um horizonte público no qual não se podia determinar de 
antemão quem estaria concernido.

Algumas questões do GGAM pareciam à primeira vista se refe-
rir apenas à vida privada dos usuários (como questões sobre cuidados 
pessoais ou relacionamentos amorosos), mas tais questões não estavam 
separadas da esfera da cidadania. A oposição entre público e privado 
não se devia propriamente à natureza das questões, mas ao grau de aber-
tura ao potencial inclusivo e expansivo que adotávamos diante delas. A 
participação autônoma tende a um horizonte de inclusão cujos limites 
não estão predefinidos, remetendo a um trabalho sempre aberto, em 
construção permanente. 

6. Conclusão

A análise na pesquisa-intervenção é inseparável da participação. 
Como instrumento de produção de conhecimento, a análise nos per-
mite discernir entre diferentes tipos de qualidade da participação e en-
trecruzar pontos de vista distintos. Como ferramenta de intervenção, a 
análise transforma a participação, rompendo automatismos e fomen-
tando a autonomia.

8 Tradução nossa.
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Ao mesmo tempo, a passagem da “participação automática” à 
“participação autônoma” permite que a análise se torne uma tarefa efe-
tivamente coletiva. Analisar deixa de ser atividade exclusiva dos pesqui-
sadores universitários, reservada a peritos, para ser de direito pública, 
convidando à participação de todos. Em um movimento circular, par-
ticipação e análise remetem continuamente uma à outra, garantindo à 
pesquisa-intervenção sua abertura.
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a peSquiSa-intervenção 
como peSquiSa-apoio: 

o caSo do pop rua1 

Iacã Macerata  
José Guilherme Neves Soares  
André Miranda de Oliveira 

Introdução 
o grupo de pesquisa Enativos: Produção de Conhecimento e Cui-

dado, da Universidade Federal Fluminense (UFF), desde que começou 
a pesquisar e propor intervenções no campo da saúde o fazia por meio 
da metodologia da pesquisa-intervenção participativa, com a temática 
da Gestão Autônoma da Medicação (GAM), na área da saúde mental. 
Contudo, em 2013, abrimos uma nova frente de pesquisa, agora no 
campo da atenção básica em saúde. Em 2012, o Ministério da Saúde 
instituiu as equipes de Consultório na Rua2, serviço de atenção bási-

1 Publicado originalmente na Revista Saúde Sociedade, São Paulo, v. 28, n. 4, 
p. 37-48, 2019. 
2 o Consultório na Rua (CnR) é um serviço previsto na portaria GM/MS no 2.488/2011 
(BRASIL, 2011b) que institui a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) – entendida 
como prioridade da Rede de Atenção à Saúde. A portaria GM/MS no 122/2011 (BRASIL, 
2011a), por sua vez, define as diretrizes de organização e funcionamento das Equipes de 
Consultório na Rua. Estas equipes integram o componente de atenção básica da Rede de 
Atenção Psicossocial e desenvolvem ações de atenção básica à saúde, de acordo com os fun-
damentos e diretrizes da PNAB. As equipes devem ser multiprofissionais, com o objetivo 
de ampliar sua capacidade de intervenção efetiva nos diferentes problemas e necessidades 
de saúde da população em situação de rua. o trabalho deve ser realizado in loco, de for-
ma itinerante, desenvolvendo ações compartilhadas e integradas com os outros pontos 
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ca que realizava mais diretamente uma articulação entre práticas de 
saúde mental e atenção básica. Entendemos que nestes novos serviços 
havia um problema caro a nosso grupo: o cuidado da experiência e a 
experiência do cuidar. Iniciou-se um processo de pesquisa com a pri-
meira equipe de Consultório na Rua da cidade do Rio de Janeiro, o 
PoP RUA, que atuava na área programática de saúde 1.0, no centro 
da cidade. Fora criado em 2010, ao mesmo tempo como Equipe de 
Saúde da Família3 e equipe de consultório de rua4, o que lhe conferiu 
características inéditas, servindo de referência para a formulação das 
equipes de Consultório na Rua. 

o PoP RUA era um serviço que reunia e articulava lógicas de 
cuidado da Atenção Básica (AB), da Saúde Mental (SM) e da Redução 
de Danos (RD). Identificou-se, na composição desse serviço (MACE-
RATA, 2013), um hibridismo necessário ao enfrentamento da comple-
xidade da demanda de saúde na rua, envolvendo necessidades de ordem 
biológica, psicológica e social. Na composição entre AB, SM e RD há 
em comum uma prática territorial, um cuidado que se faz habitando o 
território de vida do usuário. o cuidado no PoP RUA era construído e 
transformado pelo território. Essa relação territorial foi necessária para 
construir um olhar integral de saúde, que buscava borrar as fronteiras 
entre mental, corporal e social, e fazer do território um espaço de 

de atenção à saúde, de acordo com a necessidade do usuário. Entre as atividades a serem 
realizadas destacam-se a busca ativa e o cuidado aos usuários de álcool e outras drogas. 
3 Tipificação de serviço de atenção básica em saúde, que consiste em uma estratégia 
de reorientação do modelo assistencial, operacionalizada mediante a implantação de 
equipes multiprofissionais em unidades básicas de saúde. Essas equipes são responsá-
veis pelo acompanhamento de um número definido de pessoas (2.400 a 4 mil), loca-
lizadas em uma área geográfica delimitada. As equipes atuam com ações de promoção 
da saúde, da prevenção, da recuperação, da reabilitação de doenças e de agravos mais 
frequentes e na manutenção da saúde dessa comunidade. 
4 Projeto que consiste em uma equipe cuja função é ampliar o acolhimento, articu-
lar a rede para o acesso a usuários de drogas em situação de vulnerabilidade social. 
Iniciado em Salvador no final dos anos 1990, o Consultório de Rua é uma equipe 
volante, composta de profissionais da saúde mental, da atenção básica e pelo menos 
um profissional da área de assistência social, que realiza uma rotina de atividades 
e intervenções psicossociais e educativas na rua com os usuários de drogas. Essas 
equipes contam com insumos para o tratamento de situações clínicas comuns, além 
de preservativos, cartilhas e material instrucional, material para curativos e medica-
mentos de uso frequente. 
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cuidado, um local que promovia a autonomia do usuário em seu tra-
tamento e o envolvimento de diversos atores no cuidado. o que ligava 
as práticas da AB, SM e RD no PoP RUA era fazer do cuidado menos 
um procedimento técnico especializado e mais um efeito da rede de 
relações que se constroem no território (MACERATA, 2015). 

A pesquisa-intervenção participativa que o Enativos construiu 
com o PoP RUA foi um processo de apoio institucional. Neste artigo, 
trataremos da modulação da pesquisa-intervenção participativa para o 
que chamamos de pesquisa-apoio. Pesquisa e apoio foram dimensões de 
uma mesma intervenção: pesquisa sobre o cuidado realizado pela equi-
pe, ao mesmo tempo e por meio do apoio institucional ao PoP RUA, 
que cuidava do processo de trabalho. Duas operações em uma única 
prática: produção de conhecimento e produção de cuidado. Como se 
deu essa modulação de uma pesquisa-intervenção participativa para 
uma pesquisa-apoio? o que é apoio nesta experiência? Como esta tec-
nologia de gestão da saúde pública produz impacto nas metodologias 
de pesquisa-intervenção participativa? Este artigo desdobra a coaduna-
ção entre apoiar e pesquisar, desenvolvendo as noções de intervenção 
e participação, balizadas pela pista cartográfica “cartografar é habitar 
um território existencial” (ALVAREZ; PASSoS, 2009), e contribuindo 
com a ampliação do sentido de apoio institucional como ferramenta, 
com base no sentido de território que o PoP RUA nos apresenta. 

Apoio, pesquisa-intervenção participativa 
e perspectiva cartográfica 

Por pesquisa-intervenção compreende-se um método de pesquisa 
qualitativa participativa. Baseada em uma inflexão brasileira do institu-
cionalismo, a pesquisa-intervenção define seu plano de atuação entre a 
produção de conhecimento e a transformação da realidade, buscando 
aceder aos processos – não somente de sujeitos e objetos, mas processos 
de subjetivação e objetivação (RoSSI; PASSoS, 2014). Constrói dispo-
sitivos de intervenção nos quais se afirma o sentido político que toda pes-
quisa carrega (RoDRIGUES; SoUZA, 1987), nos quais o momento de 
intervenção é o momento de produção teórica e, sobretudo, da produção 
do objeto e do sujeito do conhecimento (RoSSI; PASSoS, 2014). 
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A abordagem metodológica da pesquisa-intervenção participativa 
nos incita a colocar lado a lado pesquisador e pesquisado. A prática de 
cuidado do PoP RUA deixa de ser mero objeto para interferir na pes-
quisa. o trabalhador deixa de ser apenas o sujeito da pesquisa para ser 
também produtor desta. Reconhecer atividade onde tradicionalmente 
se identifica apenas passividade é produzir uma alteração do campo. 
o objeto está na posição de sujeito, e um sujeito tem perspectiva e 
agencia, fala, pensa, cria, tem demanda, é recalcitrante. Nosso desafio, 
na pesquisa-apoio PoP RUA, foi fazer com que o objeto participasse, 
ganhasse protagonismo no processo, saindo da passividade de quem 
sofre a ação de investigação para uma posição de produtor de conheci-
mento. Assim, os pesquisadores-acadêmicos não foram a campo para 
coletar dados sobre um objeto definido, mas para cultivar e produzir 
informações com os pesquisadores-trabalhadores (SADE; FERRAZ; 
RoCHA, 2013). A pesquisa se fez por uma mudança de atitude do 
pesquisador e daquele que é pesquisado, o que definimos como acesso 
e compartilhamento da experiência (KASTRUP; PASSoS, 2016). o 
reposicionamento do trabalhador foi efeito do caráter interventivo 
da pesquisa-intervenção (PASSoS; BARRoS, 2009). Não se conhe-
ce para depois transformar, mas se transforma para conhecer. Trans-
formar o trabalhador em pesquisador é correlato à transformação do 
pesquisador em trabalhador: aquele que pesquisa passa a apoiar o tra-
balho do trabalhador. 

A noção de apoio é proposta por Campos (2005) como método 
de intervenção que incide sobre as relações de poder e de saber presentes 
nas instituições, visando um coletivo crítico que possa produzir análi-
ses sobre estas relações e assumir compromissos conjuntos. A tarefa do 
apoiador consiste em acompanhar os grupos e auxiliá-los a instaurar 
processos de cogestão que permitam transformar os processos de tra-
balho. o apoio é função institucional e metodologia de intervenção 
(oLIVEIRA, 2011). Ativa espaços coletivos que propiciam a interação 
e a construção conjunta entre os sujeitos, reconhecendo e manejando 
com os afetos envolvidos as relações de poder e a multiplicidade de sa-
beres para construção de objetivos comuns, pactuações e contratos que 
promovem a capacidade de análise crítica dos coletivos. Na perspecti-
va da Política Nacional de Humanização (BRASIL, 2009), a cogestão 
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visada pelo apoio se faz por meio do método da tríplice inclusão: dos 
diferentes sujeitos que participam dos processos de produção de dada 
instituição; dos analisadores sociais que resultam da primeira inclusão 
e que apontam os pontos críticos da instituição; e do coletivo, como 
dimensão relacional e afetiva em determinada experiência coletiva. o 
apoiador cria lateralidade e se posiciona também em lateralidade com 
o coletivo apoiado, permitindo assim o aumento do grau de transver-
salidade (GUATTARI, 2004), de troca, de mútua transformação entre 
os sujeitos envolvidos no processo. Neste sentido, o apoio ajuda a ins-
tituir, com base na tensão entre o instituído e o instituinte (LoURAU, 
1993), novas práticas em saúde. o apoio opera na região limítrofe entre 
a clínica e a política, evidenciando a inseparabilidade entre o modelo 
de atenção e gestão, no qual esses domínios se interferem mutuamente. 

Com base na análise institucional, entendemos que a participação 
dos diferentes sujeitos envolvidos em um processo de pesquisa é diretriz 
ético- metodológica para ativação de processos de transformação insti-
tucionais, de abertura a processos instituintes por meio da produção de 
análises coletivas de implicação5 (LoURAU, 1993). A lateralização e a 
criação de um espaço coletivo de composição possibilitam o aumento 
de graus de abertura comunicacional intra e inter grupos (GUATTARI, 
2004), em diretrizes de cogestão e autonomia dos grupos pesquisados. 

Dessa forma, apoio e pesquisa-intervenção participativa são vistos 
e operados por uma perspectiva cartográfica, que veicula posicionamen-
tos éticos e políticos, e diz respeito à maneira como nos posicionamos 
diante da produção da realidade, visando acessar, acompanhar e mapear 
o plano da relação e os processos envolvidos na naturalização do que 
é tomado como natural, na institucionalização do que foi instituído e 
na subjetivação dos sujeitos. A matéria de interesse da cartografia é o 
processo de produção. Das pistas metodológicas da cartografia6, nos in-

5 o conceito de implicação é trabalhado por René Lourau (1993) como um conjunto 
ou nódulo de relações que determinado ator tem, e pelas quais é tido, quando está 
em relação com determinado campo, instituição ou espaço social. Implicação, nesta 
acepção, diferencia-se de engajamento. As implicações de um sujeito veiculam sua 
perspectiva em determinado espaço relacional, influenciando este espaço e ao mesmo 
tempo sendo influenciada por ele. 
6 Ver Passos, Kastrup e Escóssia (2009) e Passos, Kastrup e Tedesco (2014). Sobre a 
perspectiva cartográfica ver Macerata (2015). 
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teressa destacar três: toda pesquisa produz realidade, logo, toda pesquisa 
é, de uma forma ou outra, intervenção (PASSoS; BARRoS, 2009); 
cartografar é acessar o plano comum, o plano das relações, o que impli-
ca uma atenção e uma valorização da participação dos diferentes ato-
res em determinado campo de pesquisa (KASTRUP; PASSoS, 2016); 
toda cartografia se faz pela habitação dos territórios existenciais pesqui-
sados (ALVAREZ; PASSoS, 2009), com certa aproximação e imersão 
nos territórios pesquisados. 

A pesquisa no PoP RUA se constituiu como intervenção ao evi-
denciar e interferir nas relações entre profissionais, práticas e dispositivos 
envolvidos no cuidado. Isso foi feito por meio de um processo de habi-
tação do território em sua múltipla natureza: (1) o território geográfico 
do centro da cidade do Rio de Janeiro; (2) o território sanitário de res-
ponsabilidade da equipe; e (3) o território existencial que se definia pelos 
processos de subjetivação dos trabalhadores, usuários e outros agentes. 

A noção de território é intrínseca à prática do PoP RUA. Em 
nossas pesquisas, vimos que ali se operava uma clínica de território 
(MACERATA, 2015), que se fazia operação de acolhimento e inven-
ção, por meio de modos de relação nas três dimensões do território. 
Um cuidado que opera de modo territorial: para, no, com, através 
do território, e que faz do cuidado mais uma rede de relações a serem 
ativadas ou promovidas e menos um procedimento técnico de um ator 
sobre o outro. o território, e não só o profissional de saúde, cuida. 
Investigar o trabalho em saúde dessa equipe implicava uma prática de 
pesquisa que se assemelhava à prática do apoio. o apoio permitiu fazer 
o trânsito entre as três dimensões do território no campo pesquisado: 
dimensão geográfica, sanitária e existencial. Ele identificou o território 
geográfico com o território de cuidado sanitário; incluiu no espaço de 
cuidado a dimensão existencial dos trabalhadores envolvidos no proces-
so, possibilitando seus deslocamentos subjetivos por meio do ethos do 
apoio: acompanhamento, lateralização, transversalização. A questão era 
pesquisar práticas de cuidado que se davam por processos de territoria-
lização. Pesquisar e intervir passava por entender o processo de pesquisa 
como processo de territorialização7. 

7 Para Deleuze e Guattari (1997) o território não é mera demarcação geográfica. Não 
pode ser tomado como realidade dada e preexistente. Ele é a dimensão processual e 
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O processo da pesquisa POP RUA  
Demandas-encomenda-demanda 

o campo desta pesquisa foi construído no final de 2012. Com 
base em nosso interesse em pesquisar a prática de cuidado do PoP 
RUA, contatamos a gerente da equipe, apresentando uma proposta 
que envolvia pesquisar o cuidado, e, paralelamente, fomentar o for-
talecimento desta prática. Nesse momento, o objetivo da pesquisa era 
entender como os trabalhadores acessavam a experiência subjetiva de 
viver na rua, tal como ela ocorre no usuário do serviço. Inicialmente, o 
projeto de pesquisa foi montado em parceria com a Política Nacional 
de Humanização (PNH) da Atenção e Gestão no Sistema único de 
Saúde (SUS), do Ministério da Saúde, e contava com uma divisão bem 
clara entre o objetivo da intervenção (feita em parceria com a PNH) e 
o objetivo da produção de conhecimento. Essa divisão constituiu o que 
chamamos, até certo ponto, de Eixo A – a parte técnica do apoio – e 
Eixo B – a parte acadêmica da pesquisa. Tal interesse na intervenção e 
na parceria com a PNH se devia ao fato de um dos autores ter sido o 
primeiro gerente do PoP RUA e, naquele momento, atuar como con-
sultor da PNH e também fazer a pesquisa de doutorado. 

A primeira conversa com a gerente do PoP RUA pretendia le-
vantar temas de trabalho na intervenção Eixo A que a equipe julgas-
se importantes, pois até então a pesquisa era um efeito secundário, 
o Eixo B. Posteriormente, conversaríamos com o coletivo da equipe 
para tratar dessas necessidades. Estas duas conversas faziam parte de 
um processo de construção da encomenda de uma intervenção ins-
titucional (LoURAU, 1993), na qual um ou mais componentes de 
uma instituição formula uma encomenda para uma equipe de inter-
venção, com base em uma seleção de demandas da instituição. No 
caso desta pesquisa, a gerente do serviço selecionou algumas questões 

qualitativa do espaço, formado por “expressões territorializantes” e “funções territo-
rializadas”. Territorializar passa então por, em um primeiro momento, dar passagem 
a uma expressividade situada, que é o que forma um território, que o constitui como 
morada, como um lugar próprio, um mundo próprio. Só posteriormente, em uma 
realidade já territorializada, é que surgirão as funções de determinado território, onde 
ocorre sua formalização ou “instituição”. o território é uma assinatura expressiva que 
se encarna em condutas, não podendo, no entanto, ser explicada por estas. é um ethos. 
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que poderíamos trabalhar com a equipe do PoP RUA. Entre a con-
versa com a gerente e com o coletivo da equipe, a parceria com a PNH 
se desfez, levando o grupo Enativos a montar um arranjo de pesquisa 
com três pesquisadores de campo: um doutorando, um mestrando e 
um aluno de iniciação científica. 

A proposta foi apresentada em assembleia geral com todos os pro-
fissionais após conversa com a gerente: uma pesquisa sobre a construção 
de projeto terapêutico e as estratégias de cuidado no território. Entre-
tanto, a equipe rechaçou a proposta, justificando que muitas pesquisas 
já haviam sido realizadas ali, e o conhecimento produzido nunca ficava 
como conhecimento da própria equipe pesquisada. 

Não se recusou exatamente o conteúdo da encomenda feita pela 
gerente. A princípio, uma das razões dessa recusa dizia respeito ao “pa-
pel” do ex-gerente e pesquisador no processo de pesquisa: o papel do 
pesquisador seria sobreposto pela figura do primeiro gerente? Tal sobre-
posição diminuiria a autonomia e o protagonismo da equipe sobre a 
definição e o desenho de seu trabalho? 

A recusa, que durante o processo se torna um questionamento, 
embora estivesse centrada na figura do primeiro gerente, era a porta de 
entrada para uma problemática mais ampla, que abrangia o tema da 
autonomia e protagonismo da equipe na definição e no desenho de seu 
trabalho, o que diz respeito, para as pesquisas em saúde, a um modo 
de pesquisar que poderia ser pouco participativo. Pudemos entender 
a recusa como uma demanda por maior participação e protagonismo 
da equipe, como uma exigência de lateralização no processo de produ-
ção de conhecimento. Na assembleia geral, a pesquisa teve de negociar 
e abrir um espaço para a participação dos trabalhadores no desenho 
da própria pesquisa. Realizá-la envolveria não só intervir, mas também 
sofrer intervenção. Era necessário criar um território da pesquisa em 
meio ao território da equipe, necessariamente coabitado e cogerido por 
pesquisadores e trabalhadores. A equipe demandava legitimidade como 
sujeito da experiência de produção de conhecimento. o reconhecimen-
to e legitimação desses sujeitos foi um ponto de convergência entre o 
pedido da equipe, o trabalho de apoio e a abordagem metodológica da 
pesquisa-intervenção participativa. 
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Formulou-se uma segunda demanda, agora coletiva: a pesquisa 
ajudaria os trabalhadores a serem autores, produtores de conhecimento 
sobre sua própria prática. Era preciso enunciar o que fora criado pela 
equipe até então. A experiência de campo desmontou o desenho inicial 
da pesquisa, e a divisão entre os eixos A e B tornou-se um falso proble-
ma, pois a pesquisa seria ao mesmo tempo pesquisa e apoio. 

Alguns integrantes da equipe haviam produzido, anteriormente, 
16 enunciados sobre a prática de cuidado do PoP RUA. A partir dis-
so, reformulamos a proposta: a pesquisa iria apoiar o desdobramento 
e a sistematização de diretrizes, metodologias e dispositivos do cuida-
do no PoP RUA, tendo como produto final um documento técnico 
(EqUIPE PoP RUA 2012/2013; GRUPO DE PESQUISA ENATI-
VOS, 2014). Recolocamos o objetivo da pesquisa: do acesso à expe-
riência do usuário ao acesso à experiência do trabalhador. A maneira 
de desenhar a pesquisa se comunicava com o modo como o cuidado 
do PoP RUA opera: deslocando o protagonismo do pesquisador ou 
cuidador para o território, o espaço de relação e vida dos sujeitos. o 
território tem importância especial para o seguimento de práticas e para 
a lógica de cuidado da AB, na qual o PoP RUA está incluído. o básico 
é o território, não como mera delimitação geográfica, mas como plano 
da experiência concreta dos sujeitos e coletivos (MACERATA, 2015). 
é com este básico que se dá o trabalho da AB, mas também da SM e da 
RD. os usuários em situação de rua habitam o território da cidade em 
condições de existencialização singulares, o que exige trabalhar com a 
rua como um território existencial. 

Os dispositivos da pesquisa-apoio 
Foi construído um dispositivo de produção de conhecimento, 

sistematização e avaliação da prática do PoP RUA que ganhou a de-
nominação de Grupo de Intervenção com Trabalhadores (GIT), no 
qual eram feitas as discussões sobre a prática e que tinha três funções: 
pesquisar, intervir/apoiar e registrar o produto deste processo. Reunia 
três pesquisadores-acadêmicos da Universidade Federal Fluminen-
se e aproximadamente dez trabalhadores do PoP RUA. o GIT se 
transformava periodicamente em Grupo Narrativo (GN), no qual se 
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apresentava aos pesquisadores-trabalhadores o que fora sistematiza-
do pelos pesquisadores-acadêmicos com base nas discussões no GIT. 
o GN validava e modificava esse material, processo supervisionado 
no grupo de pesquisa Enativos, que reunia os três pesquisadores-aca-
dêmicos e os demais componentes do grupo de pesquisa. 

o GIT funcionou quinzenalmente de abril de 2013 a março de 
2014. Entre os trabalhadores, participaram mais diretamente8 da pes-
quisa cinco agentes comunitários de saúde, dois médicos, dois enfer-
meiros, duas assistentes sociais, quatro psicólogos, uma gerente técnica 
e uma residente em saúde da família. o dispositivo era aberto aos pro-
fissionais que desejassem participar, tendo como condição o compro-
misso de assiduidade. 

Cada encontro do GIT começava com um enunciado dispara-
dor da discussão, extraído dos enunciados formulados anteriormente 
pela equipe sobre o próprio trabalho. Com base nisso, a discussão se 
desdobrava. Cada enunciado se inseria em uma ou mais temáticas sis-
tematizadas pelos pesquisadores-acadêmicos: (1) Clínica do PoP RUA: 
(1.1) a clínica e a dimensão subjetiva do cuidado; (1.2) a clínica e a 
experiência subjetiva de uso de drogas; (1.3) gestão da clínica. (2) Terri-
tório: (2.1) cartografia do território existencial dos que habitam as ruas; 
(2.2) território de produção de saúde nas três dimensões do cuidado: 
assistência, prevenção e promoção; (2.3) território e intersetorialidade. 
(3) Produção de conhecimento: (3.1) formulação e sistematização do 
conhecimento; (3.2) análise e aprendizagem da prática9. 

No GIT, os pesquisadores-acadêmicos exerciam três funções: (1) 
manejo, que consistia em facilitar e cogerir a discussão do grupo, com 
perguntas e distribuição da fala; (2) anotação do dito e visível, que 
consistia em tomar nota do que era relativo às diretrizes, metodologias 
e dispositivos; (3) observação do que estava fora do regime de visibi-
lidade e enunciação do dispositivo, isto é, o registro daquilo que não 
dizia respeito diretamente à prática de cuidado da equipe, por exemplo, 
os movimentos, as questões políticas que atravessavam o grupo, enfim, 

8 Mais de oito encontros. 
9 Categorias de análise construídas pelos pesquisadores-acadêmicos, no espaço da su-
pervisão da pesquisa, com base na análise de conteúdo temática (MINAYo, 2013) 
dos 16 enunciados construídos pela equipe do PoP RUA sobre sua prática. 
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todo o entorno da prática de cuidado. o objetivo do GIT era formular 
diretrizes, metodologias e dispositivos do trabalho do PoP RUA. Con-
tudo, era preciso observar outros elementos importantes para o cuidado 
que não estavam diretamente em seu escopo. Estas três funções, a prin-
cípio predefinidas entre os três pesquisadores, com o tempo se distri-
buíram, deixando de ser funções específicas de alguém. o manejo foi 
distribuído, partilhado inclusive com os trabalhadores, à medida que se 
intensificava a grupalidade. Após os encontros, o material registrado era 
transformado em memória do encontro, que era a expressão do con-
teúdo da discussão anotado, bem como dos movimentos observados do 
grupo. Cada texto de uma memória passava pela revisão de cada um dos 
pesquisadores de campo, de modo que fosse o mais coletiva possível. 

Aproximadamente a cada seis encontros do GIT era realizado um 
GN. Essa devolução era feita na forma do que denominamos narrati-
va, que já tinha um formato de sistematização da discussão em forma 
de diretrizes, metodologias e dispositivos. os GN tiveram a função de 
validar o que a pesquisa sistematizava e analisava. A cada GN pedia-se 
que o coletivo fizesse o esforço de avaliar a forma de enunciar, organizar 
e expressar a prática de cuidado. Ao final, construía-se outra memória 
do encontro, que registrava as intervenções dos trabalhadores sobre as 
narrativas e os sentidos construídos e percebidos coletivamente. As nar-
rativas eram também discutidas e validadas no espaço da supervisão, 
no qual se avaliava o processo e se fazia tomadas de decisão que seriam 
pactuadas com a equipe. 

o GIT e o GN eram espaços de intervenção de mão dupla: pro-
duziam conhecimento e transformavam o trabalho desenvolvido pelos 
trabalhadores, e também as práticas e conhecimentos de investigação. 
Eram espaços de promoção do que chamamos devir pesquisador do 
trabalhador e devir trabalhador do pesquisador, já que os pesquisadores 
participavam da sistematização do processo de trabalho, e os trabalha-
dores do processo de produção de conhecimento. Intervenção mútua 
entre pesquisa e trabalho em saúde. 

A coautoria do conhecimento produzido é relevante tanto no 
campo de práticas da saúde pública quanto em relação à produção de 
conhecimento em saúde, o que podemos chamar porção acadêmica da 
saúde coletiva. A aposta na lateralização e na transversalização entre as 
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perspectivas técnicas e acadêmicas se concretiza na maneira de montar 
o dispositivo de pesquisa, no modo de conduzi-lo e no produto final 
da pesquisa. é incomum que os sujeitos pesquisados saiam do ano-
nimato garantido por um contrato de sigilo, o que Vinciane Despret 
(2011) chama de “efeito sem nome”, que apaga a singularidade, a for-
ça expressiva de um sujeito. Muito embora sejam os profissionais da 
atenção os atores em contato direto com os territórios existenciais dos 
usuários – foco da política pública – eles geralmente cumprem mais um 
papel de executores do que de criadores das políticas de saúde. Marcar 
a coautoria dos trabalhadores na produção de conhecimento permite 
ressaltar o objetivo de traçar estratégias que façam composição com as 
singularidades de cada território. 

Assim, no processo da pesquisa no campo ocorreram as seguintes 
etapas: contratualização/construção do dispositivo de pesquisa; discus-
são no GIT; construção das memórias dos encontros; construção das 
narrativas; devolução e validação das narrativas no GN; sistematização 
do documento técnico, avaliação do processo e fechamento da pesquisa. 

Processo da pesquisa-apoio
Era preciso habitar o espaço da equipe e produzir outro espaço 

em meio a seu território. Habitamos o território do PoP RUA e fi-
zemos o PoP RUA habitar o território do grupo de pesquisa, o que 
produziu interferências nestes dois territórios. Influenciamos o campo 
e o campo nos influenciou. 

No primeiro encontro do GIT, a discussão ganhou consistência. 
Muitas pessoas falaram, dando exemplos de situações concretas que di-
ziam respeito ao tema proposto: “a aproximação na rua, na minha área é 
assim, com o fulano por exemplo foi assim” (ACS 1). Devíamos estar aten-
tos a quem queria falar e não falou. A experiência do trabalho ganhava 
expressão nas falas. A psicóloga diz: “isso vai ser muito interessante, tô 
achando muito interessante ouvir o que as pessoas acham de uma coisa que 
a gente faz sem se falar muito” (Psicóloga 1).10 

Sentávamo-nos em roda, cujo centro era espaço de composição 
do território da pesquisa, onde se compunha e se inscrevia um processo 

10 os itálicos indicam a transcrição fiel da fala dos trabalhadores. 
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de falas e silêncios. o grupo inicia por um silêncio que abre espaço para 
o enunciado disparador. Ele é a primeira posição. quando o enunciado 
é dito, introduz um elemento que começa a compor a paisagem. Essa 
primeira posição é muito aberta: uma virtualidade de caminhos ima-
gináveis e inimagináveis podem ser seguidos com base no enunciado. 
o enunciado disparador apenas enseja temas, questões, situações, pos-
síveis abordagens. Um segundo silêncio se faz, para reparar a posição 
inicial que o enunciado coloca. Como se posicionar diante dele? que 
caminho seguir? 

o trabalho no GIT era se posicionar ante o enunciado em sua 
formulação inicial, feito anteriormente pela equipe. Não em relação a 
este momento anterior, mas em relação ao que ele implicava na experiên-
cia presente da prática da equipe. o que este enunciado, que tem uma 
história, propõe à experiência agora? Podia levar um tempo até o grupo 
encontrar uma segunda posição que fazia relação com a primeira posição 
do enunciado. Isso podia acontecer na primeira fala, ou, para achar essa 
segunda posição, era preciso discutir mais, de modo que o grupo pudes-
se se posicionar, introduzir um elemento que aproximasse o enunciado 
inicial da experiência presente. Era só a segunda posição que começava a 
dar sentido à primeira. quando o grupo introduzia uma terceira posição, 
surgia uma composição: uma relação com a primeira relação estabelecida 
entre a primeira e a segunda posição. Era relação com uma relação que 
se iniciava, a estabilização de uma unidade sequencial, e que o grupo 
começava a compor, produzir novos sentidos que tinham um mínimo de 
estabilidade para expressar algo. Assim era composto o comum. 

Por exemplo, o enunciado é disparado: “considerar a rua como 
ferramenta de apostas clínicas”. Ele configurava a posição 1. o grupo 
podia tomar o tema mais abrangente, perguntando-se o que era fazer da 
rua ferramenta de apostas clínicas; ou pegar uma fração dele: a aposta 
clínica. Uma experiência relacionada com o atendimento na rua era 
colocada: o usuário tal, estava em estado avançado da tuberculose, mas 
não aceitava ser internado, fizemos então as seguintes estratégias (En-
fermeira 1). Esta era a posição 2. A partir destas duas posições, uma 
terceira era introduzida: o paciente pode ser atendido morando na rua, 
mas,  e quando o paciente está muito debilitado? Internar o paciente? 
(Enfermeira 2). A discussão podia considerar a internação. Todas estas 
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possibilidades levavam à posição 3: a constituição de uma relação com 
outra relação. o foco do GIT era chegar à posição 3 (estabilização de 
uma unidade sequencial), de modo que se pudesse compor algo sem 
cair em uma sequência que deriva infinitamente e nada cria. 

o manejo facilitava o encontro desta terceira posição, uma cria-
ção coletiva, cujo material era a experiência concreta em seus dois sen-
tidos: o que cada trabalhador tinha de experiência vivida, e a maneira 
como ele sentia, experimentava cada situação presente no GIT: “como 
foi e como é decidir por apostar construir um leito para tuberculosos graves 
na calçada da rua ao lado do serviço?” (Pesquisador-acadêmico 1). o 
manejo conduzia o grupo a achar esta terceira posição: “mas como é isso, 
pode dar um exemplo? Então o problema colocado é...? Isso implica que 
relação com o usuário, com a gestão?” (Pesquisador-acadêmico 1). o ma-
nejo tinha o sentido de estabilizar uma unidade mínima da discussão 
que fosse interessante, ou seja, quando uma fala ou um debate tinha 
mais capacidade de mobilizar, quando as pessoas falavam com mais 
intensidade, ou quando, ao contrário, havia um silêncio. ou ainda, 
quando havia discordância entre pontos de vista que parecesse impor-
tante para o cuidado. o manejo traçava o que estava sendo composto 
na paisagem, seu rumo e seu sentido. Podia ser feito com um silenciar, 
um riso, um olhar, ou escutar atentamente uma fala. Estava a serviço 
da experiência do grupo, e não simplesmente a serviço de um tema de 
interesse dos pesquisadores-acadêmicos. Nosso ponto de vista devia ser 
solúvel para que pudesse se misturar aos movimentos do coletivo no 
GIT. Não significa que fazíamos intervenções neutras. Fortalecíamos 
alguns sentidos e buscávamos enfraquecer outros, com base em como 
víamos e sentíamos a experiência do GIT. Certamente, em alguns mo-
mentos nos equivocamos por ficar surdos ao sentido da composição. 
Por isso, o manejo ocorria também e primeiramente consigo mesmo. 
Manejar seguindo as pistas do método da cartografia requeria o apren-
dizado de formas de atenção consigo e com as relações no grupo. 

Buscávamos nos conectar com o que sentíamos e entendíamos 
ser importante para a manutenção da experiência no GIT. Isso quer 
dizer que o GIT não era um espaço da equipe do PoP RUA: o GIT 
foi se construindo como espaço de composição entre pesquisadores-tra-
balhadores e pesquisadores-acadêmicos. Manejávamos com o objetivo 
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de fomentar um acesso à experiência do cuidar, e de uma formulação 
desta experiência. o GIT era a oportunidade de fazer saber com base na 
prática. Cultivo e colheita. 

Eram evitadas perguntas do tipo “por que?”, “o que isso te faz 
pensar?”, que reforçam a tendência a formar um “meta-discurso” sobre 
a experiência. Buscavam-se perguntas do tipo “como?” e “e então?”, 
que comportam maior grau de indeterminação e convidam a vagar 
mais amplamente pela experiência. As perguntas não deviam fomen-
tar respostas pré-estabelecidas, mas a movimentação e coletivização 
das questões investigadas e a criação de novos sentidos e ideias ao pro-
duzir diferenciações, traçando novas linhas de conversa, promovendo 
novos agenciamentos. 

o comum que buscávamos no GIT não era igual a produzir con-
senso. Era fazer com que a discussão fosse partilhada em partes singulares 
pelos trabalhadores. ou seja, fazer cada um se sentir parte na discussão, 
mesmo havendo discordâncias e dissensos. Aproximar-se da experiência 
de cuidado e a partir daí formular diretrizes não exigia que se pensasse 
no ideal, ou se escondesse as falhas no trabalho, mas que se pensasse com 
base nos êxitos e fracassos. A chave para sustentar o comum, mesmo no 
dissenso, era não buscar a resolução imediata de determinado impasse, 
mas sustentá-lo, deixá-lo em aberto, acompanhá-lo. 

Dos efeitos da pesquisa-apoio 
A última etapa da pesquisa foi a avaliação do processo e fe-

chamento. Um coletivo emergiu deste território da pesquisa-apoio: 
o território da pesquisa habitado por trabalhadores-pesquisadores 
e pesquisadores-trabalhadores. o exercício coletivo de dizer, dis-
cutir e desenhar o cuidado se constituiu também como espaço de 
cuidado daqueles que cuidavam. Criou agenciamento coletivo de 
enunciação11 e promoveu transformações nos trabalhadores. 

11 Um agenciamento é a articulação entre elementos heterogêneos, com base na qual 
algo é criado e algo é modificado nos termos envolvidos. Nele, a expressão torna-se 
um sistema semiótico, um regime de signos, e o seu conteúdo, um sistema pragmá-
tico de ações e paixões (DELEUZE; GUATTARI, 1997). Toda enunciação é sempre 
expressão de um agenciamento, em suas dimensões de conteúdo e expressão, e é sem-
pre coletiva: sempre feita com base na articulação de uma diversidade de elementos, 
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Em alguns encontros do GIT não se discutiram os enunciados 
que diziam respeito diretamente à prática de cuidado, mas a situa-
ções complicadas que a equipe vivia com a gestão (saída em massa da 
equipe de saúde mental, atraso de salários e vales-transportes, troca de 
gerência). Na maioria dos encontros se discutiu mais do que o PoP 
RUA: as violências da rede de saúde com os trabalhadores e usuários; a 
dor de ver usuários morrendo por doença ou assassinados; as ocasiões 
de extermínio. 

O único espaço que a gente pode contar é com essa rua mesmo, 
com estes atores que estão lá [...] quando a gente pede ajuda para 
o poder estabelecido... inclusive da própria secretaria... ninguém 
se propôs a pegar o paciente e colocar no carro... a parceria aca-
ba sendo o estranho, o cara da banca de jornal. A gente precisa 
de um espaço para falar disso, a gente precisa disso. (ACS 2) 

A pesquisa-intervenção participativa, atravessada por uma pers-
pectiva cartográfica, não pode senão incluir a política e as afecções.12 
A inclusão de analisadores, das discordâncias e conflitos criava condi-
ções para que o grupo se constituísse como território de expressão e 
formulação de problemas de toda ordem, pois o próprio problema do 
cuidado com o território existencial da rua é um problema de várias or-
dens de complexidade. Construir sentidos para o vivido, acessar a expe-
riência, enunciar, discutir, reformular, foram a um só tempo práticas de 
produção de conhecimento e cuidado com e no trabalho, que tinham 
por efeito cuidar do trabalhador.

As situações-problemas construídas no GIT eram expressão da 
multivetorialidade das situações na rua. Muitos vetores presentes, mui-
tas intensidades: alegria, dor, violência, tensão, atenção, tesão, mara-
vilha, júbilo. os trabalhadores lidavam com essa multivetorialidade, e 
enunciar o manejo no cuidado no espaço do GIT fazia com que um 

materiais e imateriais, sujeitos e objetos, regimes semióticos, técnicos etc. Na pesqui-
sa-apoio PoP RUA isso fica evidente: o enunciado é muito evidentemente produzido 
em um coletivo, uma experiência coletiva que permite a articulação de uma diversida-
de de fatores: vivenciais, técnicos, de história pessoal, lugares profissionais etc. 
12 Afecção aqui se diferencia de ser afetuoso, carinhoso, como ocorre no senso comum. 
Tem o sentido espinosano de movimento de atração e repulsa que determinado corpo 
sofre e que incide na relação com outros corpos. o afecto é matéria mesma da relação. 
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manejo similar devesse ocorrer no território da pesquisa-apoio: articular 
os vetores presentes, construir sentidos. Na avaliação do processo foi 
validado o efeito de cuidado da pesquisa-apoio: 

Foi muito importante que nestes momentos em que não dis-
cutimos diretrizes [...] vocês permitiram que a gente colocasse 
nossa insatisfação, o que a gente estava vivendo... nos foi per-
mitido. (ACS 2) 

Esse espaço do GIT pra mim foi para além de discutir as diretrizes. 
Foi um espaço onde eu consegui perceber a gente enquanto equi-
pe, e quão importante é... Com esse trabalho da pesquisa existe 
um documento que respalda o que eu estou falando... é uma 
coisa que foi construída para além da gente. (Enfermeira 2) 

A própria implicação do pesquisador, como ex-gerente, não foi 
impeditiva – pois ele não seria neutro o suficiente – nem foi negligen-
ciada – como se não fizesse parte do processo. Ter analisado esta im-
plicação serviu para fazer dela material de trabalho da pesquisa, como 
chave de leitura e construção do problema: protagonismo da equipe na 
produção de conhecimento de seu trabalho; protagonismo do território 
da pesquisa, no processo de pesquisar. 

Durante o período da pesquisa, houve uma flutuação da pre-
sença das pessoas da equipe no dispositivo de pesquisa. Contudo, o 
processo do grupo continuou, de maneira que era sensível seu funcio-
namento e os efeitos produtivos. As interrupções na continuidade da 
participação não se tornaram interrupções no processo. o processo 
ocorreu, certamente, porque houve sempre um número mínimo de 
pessoas da equipe, embora não tenham sido exatamente sempre as 
mesmas. Contudo, havia uma presença no GIT que não se confun-
dia com o somatório das pessoas. Havia “um para aquém e além dos 
sujeitos” que era o índice da construção de um território existencial 
da própria pesquisa: “neste tempo que passou por tanta mudança isso 
pôde se manter, e isso foi importante, e este espaço permitiu a gente poder 
encontrar um ponto comum” (Médica 1). 
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Da pesquisa-apoio 
A pesquisa-apoio produziu conhecimento e cuidado sobre e 

com a prática de trabalho da equipe. quando a pesquisa-intervenção 
se dá nos processos de trabalho em saúde, o que é apoiado é o terri-
tório existencial da equipe. o apoio, como propusemos em trabalho 
anterior (MACERATA; SoARES; RAMoS, 2014), passa sempre por 
um cuidado com territórios existenciais, porque ele não visa somente e 
diretamente os sujeitos individuados, as representações, as formas pro-
visórias de determinado campo de intervenção. Visa primeiramente os 
processos de trabalho que são também processos de subjetivação que 
constituem os sujeitos: pesquisadores, trabalhadores, usuários. 

Se inicialmente o apoio figurava como um processo paralelo à 
pesquisa, logo percebemos que ele se transformou em um modo da 
pesquisa-intervenção no campo da saúde que qualificava a dimensão in-
terventiva da pesquisa: um compromisso com a instituição e, mais espe-
cificamente, com a dimensão instituinte das instituições de saúde. Um 
método de cuidado das condições de produção do trabalho em saúde. 

A ideia do apoio como ação de um especialista se enfraquece com 
essa experiência. Temáticas especiais podem ser trabalhadas, mas a espe-
cificidade demandada deve advir da relação com o coletivo apoiado, que 
se concretiza como território, ou seja, como experiência coletiva situada. 
A pesquisa-apoio nunca se inicia por um projeto que se manterá igual. A 
maneira como ela se desenha vai se fazendo no próprio processo de apoiar, 
sempre com base em uma composição com o território onde intervém. 

Na relação entre pesquisa e campo se cria, por meio de uma com-
posição com o território existencial pesquisado, outro território que se 
faz plano de coemergência de pesquisador e pesquisado, sujeito e obje-
to. Este é o sentido da participação que ganha relevo na pesquisa-apoio: 
constituir um território de relação no qual participam pesquisadores 
e trabalhadores que passam a ter suas perspectivas e práticas transver-
salizadas. Composição não é soma ou simetria entre dois elementos. 
Composição é relação com relação, o que desloca o protagonismo dos 
sujeitos (neste caso, pesquisadores ou trabalhadores) e transfere o prota-
gonismo para a experiência comum em um espaço de relação. 

o apoio, como modo de produzir saúde, é também um modo 
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de produzir conhecimento. No campo da saúde, pesquisa-intervenção 
é pesquisa-apoio: porque apoia processos de produção de saúde, cui-
dando dos territórios existenciais onde habitam os atores envolvidos. 
Na pesquisa com o PoP RUA, o apoio foi transformado em modo de 
operar da pesquisa. Modo que atualiza o sentido interventivo e partici-
pativo da pesquisa no campo da saúde. 

Contaminada pelo campo, onde o cuidado era cuidado de ter-
ritórios existenciais, a pesquisa produziu conhecimento apoiando o 
território existencial do PoP RUA. Assim, apoio não é só ferramenta 
de gestão, mas ferramenta de produção de conhecimento e cuidado 
de coletivos da saúde. Apoia-se processos de trabalho, mas o processo 
de trabalho na saúde, seja na gestão seja na atenção, é processo de 
cuidado. Em cartografia, temos a diretriz de não representar a reali-
dade, mas de acessar a experiência da realidade pesquisada por quem 
a vive. Na pesquisa-apoio é preciso habitar e cuidar de territórios 
existenciais. Habitar o território, e por consequência coproduzir o 
território, é a via régia de acesso à experiência dos sujeitos envolvi-
dos, pois todo acesso à experiência do outro ocorre por meio de mi-
nha própria experiência. Não há experiência independente de nossos 
modos de acesso a ela. 
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A Gestão Autônoma da Medicação e o 
dispositivo da pesquisa-apoio

Neste artigo, discutiremos uma inflexão da pesquisa-intervenção 
participativa realizada na abordagem da Gestão Autônoma da Medica-
ção (GAM), a qual denominamos pesquisa-apoio. Esta denominação 
se refere aos conceitos de Apoio Matricial e Apoio Institucional, mas 
a pesquisa-apoio tem especificidades de que trataremos ao longo do 
texto, ligadas tanto à abordagem da GAM quanto a seu compromis-
so com a produção de conhecimento. o Apoio Matricial e o Apoio 
Institucional são ferramentas úteis à atenção e à gestão dos serviços de 
saúde, com os objetivos de promover a troca de saberes e experiências 
entre os trabalhadores, fortalecer a democratização das instituições e 
gerar corresponsabilização. São instrumentos voltados para os trabalha-
dores dos serviços, no contexto de suas práticas de trabalho. No caso da 
pesquisa-apoio, usuários dos serviços e seus familiares foram incluídos 
no processo e, para além da indissociabilidade entre atenção e gestão, 

1 Artigo originalmente publicado na revista Polis e Psique, 2020, 10(2): 143-165. 
DoI: 10.22456/2238-152x.103384. Cf. https://seer.ufrgs.br/PolisePsique/article/
view/103384.
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ganhou evidência também a indissociabilidade entre intervenção, cui-
dado e produção de conhecimento. A Gestão Autônoma da Medicação 
(GAM) é uma abordagem de origem canadense que visa discutir criti-
camente o uso de medicamentos psiquiátricos no tratamentos em saúde 
mental, promovendo a ampliação da autonomia dos usuários. Como 
um movimento social iniciado por associações de usuários2 e em prol de 
sua cidadania, a GAM permite fortalecer a negociação com as equipes 
de saúde, questionando uma abordagem exclusivamente biomédica do 
tratamento. No Brasil, esta abordagem ganhou espaço nos serviços de 
saúde mental graças à atuação das universidades brasileiras. Com um 
projeto multicêntrico (Unicamp, UFRGS, UFRJ, UFF) em parceria 
com a Universidade de Montreal, promoveu-se a tradução, adaptação 
e validação do instrumento utilizado nesta abordagem, o Guia GAM 
(GGAM)3, por meio de uma pesquisa-intervenção participativa. o pro-
cesso de Pesquisa-apoio se deu em um desses campos de pesquisa, no 
município de São Pedro da Aldeia, no estado do Rio de Janeiro, onde 
fora realizada a validação do GGAM em usuários, familiares e trabalha-
dores de um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS).

A GAM em São Pedro da Aldeia: a Saída 
dos Pesquisadores Universitários do Campo 
e os Riscos do Vetor Substitutivo

Desde que importamos da experiência canadense a Gestão Au-
tônoma da Medicação por meio do projeto multicêntrico de pesquisa, 
em 2009, até o ano de 2014, data do fim da Aliança Internacional 
(Aruci-SMC) (oNoCKo-CAMPoS et al., 2012a), traçamos um per-

2 Para uma história da GAM no Canadá, ver http://www.rrasmq.com/gam.php; con-
ferir também: http://www.rrasmq.com/historique.php e http://www.aruci-smc.org/
fr/projets/politiques- servicespratiques-axe-2/approfondissement- gam/#c118.
3 o Guia GAM (GGAM) é dividido em passos e é composto de uma série de questões 
sobre a experiência concreta e encarnada do uso de psicofármacos, abrangendo seus 
efeitos colaterais, psicossociais e seus impactos no exercício de direitos e na cidada-
nia. Tais questões servem de disparador para um debate coletivo. o GGAM contém, 
ainda, informações sobre os efeitos dos medicamentos, os direitos dos usuários e o 
funcionamento da rede de saúde e assistência social.

http://www.rrasmq.com/gam.php%3B
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curso metodológico que pode ser dividido em três fases: a primeira, de 
tradução e adaptação do GGAM à realidade brasileira; a segunda, de 
validação do GGAM; e a terceira, de apoio à Rede de Atenção Psicosso-
cial (RAPS) do município de São Pedro da Aldeia/RJ.

Como desdobramento da fase de validação do GGAM, constata-
mos a necessidade de apoiar a continuidade dos processos de autonomi-
zação coletiva, por meio de nossa participação nos espaços coletivos de 
discussão que os trabalhadores da rede desejavam construir e também 
por meio do pedido dos trabalhadores do CAPS Casarão da Saúde, 
em São Pedro da Aldeia, para que os auxiliássemos a dar continuidade 
ao Grupo de Intervenção com Usuários (GIU) e ao Grupo de Inter-
venção com Familiares (GIF) da pesquisa, a fim de cuidar dos efeitos 
disparados por ela. A implantação da estratégia GAM no serviço se 
fez pela organização de grupos de intervenção com usuários e traba-
lhadores (GIU) e de familiares e trabalhadores (GIF), que aconteciam 
semanalmente, nos quais se lia o GGAM e se discutia temas como: 
prescrições de psicofármacos, seus efeitos colaterais, direito dos usuá-
rios dos serviços de saúde, rede de apoio etc. Visávamos o fomento do 
protagonismo dos usuários e familiares e a contração de grupalidade 
(MELo et al., 2015) que exercita sua autonomia no que se refere à 
experiência do uso de medicamentos psiquiátricos. Entendemos, com 
base na experiência de campo, que a GAM, como estratégia na saúde 
mental que visa a gerar partilha de experiência, protagonismo distribuí-
do, lateralização entre usuários, trabalhadores e familiares e, sobretudo, 
contração de autonomia coletiva, é desde o início apoio ao processo de 
produção de saúde. o manejo cogestivo do GIU e GIF deve ser enten-
dido em sua função de apoio. Embora tenhamos designado a terceira 
fase de Pesquisa-apoio, compreendemos que a função de apoio estava 
presente desde a implantação do dispositivo GAM no serviço. o que 
caracterizou a fase de apoio da pesquisa foi a saída dos pesquisadores 
universitários dos grupos de intervenção (GIU e GIF) depois de dois 
anos de moderação dos grupos na fase de implantação e validação do 
dispositivo GAM e do GGAM. Essa experiência da saída colocou em 
questão o que identificamos como vetor substitutivo muito presente no 
CAPS, definido na rede de saúde mental como “serviço substitutivo”. A 
pesquisa verificou que sua presença no cotidiano do serviço se agenciava 
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à experiência de sobrecarga e de regime constante de urgência vivida 
pelos trabalhadores do CAPS. Com frequência, responsabilidades da 
equipe do serviço eram transferidas aos pesquisadores universitários, 
que se sentiam levados a substituir os trabalhadores em várias ativida-
des. outras vezes, os pesquisadores universitários acabavam por assumir 
tais responsabilidades por terem dificuldade em dialogar com a equipe, 
que não necessariamente partilhava do mesmo entusiasmo pela GAM. 
De todo modo, tal vetor substitutivo gerava uma dificuldade para a saí-
da dos pesquisadores universitários do campo. A necessidade de cons-
trução de uma saída progressiva do campo nos levou à terceira e última 
fase da pesquisa: a fase da pesquisa-apoio.

Chamamos de vetor substitutivo presente no CAPS a dinâmica 
institucional de transferência de responsabilidade de um profissional 
a outro da equipe, de um equipamento a outro da rede de atenção à 
saúde, de um serviço a outro da rede intersetorial. A substituição ganha 
um sentido generalizado que pode comprometer a própria dinâmica da 
rede de saúde, cuja heterogeneidade de atores (os nós da rede) pressu-
põe especificidades e não necessariamente especialismos, corrresponsa-
bilidade e não necessariamente culpabilização, autonomia e não neces-
sariamente independência dos seus termos. Substitui-se o manicômio 
quando conseguimos uma rede de conexões ágeis e de pactuações efeti-
vas no cuidado em saúde mental. Mais do que um serviço substitutivo, 
a reforma psiquiátrica precisa de uma rede substitutiva que tome para 
si o mandato social do cuidado em saúde mental. Rede substitutiva 
que conjura, portanto, o que identificamos como vetor substitutivo que 
também se expressava como um perigo de a própria pesquisa substituir 
funções e tarefas da equipe e do serviço.

Entendemos que nossa inserção na rede havia produzido uma 
demanda de apoio expressa por meio do pedido dos trabalhadores da 
rede para que participássemos de um Fórum e do pedido dos trabalha-
dores do CAPS para que participássemos dos Grupos de Intervenção 
que continuariam a funcionar após a conclusão da pesquisa de campo 
– a GAM tornava-se um dispositivo incorporado ao CAPS.

Decidimos então ofertar Apoio (inspirados nos conceitos de 
Apoio Institucional e Matricial) à Rede de Atenção Psicossocial do mu-
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nicípio de São Pedro da Aldeia, com a construção de um projeto4 que 
previu a oferta de ambas as modalidades de Apoio durante o período 
que abrange o segundo semestre de 2013 até o primeiro semestre de 
2014. Essa fase da pesquisa-apoio foi, portanto, fortemente influencia-
da pelo debate sobre a noção de apoio no campo da saúde, em espe-
cial no campo da saúde coletiva. Ao discutirmos as especificidades da 
pesquisa-apoio, buscamos contribuir com esse debate, aprofundando 
reflexões e práticas acerca da indissociabilidade entre atenção e gestão. 
Considerando a participação dos usuários e familiares ao lado dos traba-
lhadores na pesquisa-apoio e o papel desta fase da pesquisa-intervenção 
no fortalecimento da autonomia no uso e prescrição de psicofármacos, 
chamamos também esta fase de Apoio GAM.

Apoio Matricial, Apoio Institucional 
e pesquisa-apoio

Após a saída dos pesquisadores acadêmicos do GIU e do GIF, 
com o encerramento da segunda fase da pesquisa, os grupos continua-
ram a acontecer no CAPS de São Pedro da Aldeia. Para garantir a con-
solidação desses grupos, uma estratégia adotada foi a construção da fun-
ção de monitoria. Entre os integrantes do GIU foram escolhidos dois 
usuários, e entre os integrantes do GIF, duas familiares que já tinham 
passado pela experiência grupal com a GAM e que se destacaram ao 
longo do processo da pesquisa compartilhando o manejo dos grupos 
com os pesquisadores acadêmicos e trabalhadores.

Na montagem do dispositivo de Apoio convidamos inicialmente 
as trabalhadoras que participavam do GIU e no GIF e, posteriormente, 
os monitores de ambos os grupos. o conceito de Apoio Matricial foi, 
neste primeiro momento, o orientador da construção deste novo dispo-
sitivo da pesquisa-intervenção GAM.

o conceito de Apoio Matricial surge com base em uma ampla 
discussão que diz respeito à indissociabilidade entre atenção e ges-
tão no âmbito do Sistema único de Saúde. Proposto por Campos 

4 Projeto “Autonomia e Direitos Humanos: validação do Guia de Gestão Autônoma 
da Medicação (GAM) – Continuidade”, realizado com apoio da Faperj.
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(2000), tal conceito é parte integrante de uma metodologia que visa 
a alterar os mecanismos tradicionais de gestão no campo da saúde, 
construindo espaços de compartilhamento das discussões e decisões 
gerenciais de modo a alterar as relações de poder no processo de 
produção de saúde.

o método de Apoio visa à descentralização da gestão e à demo-
cratização institucional. o desafio é o da cogestão nas práticas de saú-
de: todo trabalhador gera e gere seu processo de trabalho (oNoCKo-
CAMPoS, 2003). Fazer gestão de coletivos articulados em torno de 
um trabalho comum é necessariamente fazer gestão de maneira com-
partilhada. Isso significa dizer que a gestão de coletivos pode ser realiza-
da no coletivo e pelo próprio coletivo.

o principal objetivo desse método é reformular os tradicionais 
mecanismos de gestão para realizar em equipe a coordenação, o plane-
jamento, a supervisão e a avaliação do processo de trabalho de maneira 
participativa e compartilhada (CAMPoS, 2000). A racionalidade ge-
rencial hegemônica, com seus efeitos centralizadores e segregadores, dá 
lugar a um modo de fazer gestão que inclui os diferentes atores envol-
vidos no processo de trabalho em saúde. Isso significa que os gestores 
precisam sair do lugar de comando e que os trabalhadores precisam sair 
do lugar de meros executores de protocolos que lhes são alheios, para 
ocuparem, ambos, um novo lugar, no qual se corresponsabilizam pelo 
trabalho que é executado. Cogestão pressupõe, então, reposicionamen-
to subjetivo, o que indica para nós a inseparabilidade entre o processo 
de produção de saúde e o processo de produção de subjetividade, assim 
como a inseparabilidade entre modo de cuidar e modo de gerir, en-
tre clínica e política (PASSoS; BARRoS, 2004; BARRoS; PASSoS, 
2005). Sem dúvida, essa não é uma tarefa simples e não tem acontecido 
de maneira natural ou espontânea nos serviços de saúde. Como colocar 
a cogestão em prática?

A inspiração teórico-política de Campos é materialista-histórica 
ao tomar o processo de trabalho em sua finalidade – produção de bens 
e serviços para a sociedade. No caso do SUS, tais bens e serviços são: a 
produção de cuidado em saúde, a reprodução ou manutenção da pró-
pria organização e a produção de subjetividade dos próprios trabalha-
dores e dos usuários. Cada uma dessas finalidades tem acoplada uma 
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dimensão das relações entre os homens: cognitiva, política e afetiva, res-
pectivamente. Atento a essa tríplice finalidade do processo de trabalho e 
às três dimensões que ela envolve, Campos (2000) dá ênfase – o que nos 
aproxima de sua abordagem – à dimensão subjetiva do processo de tra-
balho em saúde, criticando a racionalidade gerencial que reproduz for-
mas burocratizadas, protocolares e prescritivas de trabalho, produzindo 
em consequência o empobrecimento subjetivo e social de trabalhadores 
e usuários (CAMPoS et al. 2014). A dificuldade de incluir a dimensão 
subjetiva no processo de trabalho evidencia um posicionamento ético e 
político, um desejo de produzir separação onde existe conexão. Separar 
planejadores e executores, atenção e gestão, clínica e política, é uma 
aposta política. Se tomarmos como natural essa aposta, não podemos 
fazer apoio. é preciso apostar em outra direção quando as políticas pú-
blicas de saúde experimentam as exigências de democratização do pro-
cesso de produção de saúde e de subjetividade.

Para apoiar a cogestão da produção de bens de saúde, serviços, 
instituições, saberes e subjetividades, precisamos ser apoiados e cogerir 
a produção de nós mesmos em meio a esse processo, já que não é possí-
vel nos engajarmos em processos de produção de subjetividade sem nos 
colocarmos em jogo. Daí a complexidade e delicadeza do método. é 
preciso nos inserirmos em um processo de produção que produz a nós 
mesmos: eis a dimensão paradoxal do método. é nesse sentido que po-
demos afirmar que para apoiar, é preciso ser apoiado. Essa experiência 
demanda confiança. o método se faz em roda, operando por causalida-
de circular, autopoiética, como diriam Maturana e Varela (1980, 1995). 
Em tal roda, o apoiador e o apoiado se posicionam numa dinâmica 
criativa em que a diferença entre os termos não pressupõe sua separação 
hierárquica ou mesmo funcional: a função de apoio só se cumpre efeti-
vamente na medida em que a posição inicial entre os termos (apoiador 
e apoiado) se dissolve na roda. o apoio se dá de maneira participati-
va, distributiva e multiplicadora, isto é, o apoio gera apoio, contraindo 
uma grupalidade que se apoia.

o trabalho do apoio exige a promoção de articulações, agencia-
mentos, alianças entre diferentes sujeitos, diferentes saberes e diferentes 
relações de poder, para disparar processos de cogestão. As noções de 
Apoio Institucional e Apoio Matricial (CAMPoS, 2000) expressam, 
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ambas, modos de fazer análise e cogestão de coletivos organizados para 
a produção de saúde, mas partem de pontos de vista distintos. o Apoio 
Institucional é uma função gerencial cogestiva usada nas relações entre 
serviços, gestores e trabalhadores, tendo como objeto o campo da saúde 
na perspectiva do que há de comum entre os saberes dos profissionais de 
saúde. Esse comum do campo da saúde se expressa em aspectos do pro-
cesso de trabalho não específicos dos diferentes saberes que coexistem 
nesse campo. Promover a gestão colegiada, fomentar a ouvidoria nos 
serviços de saúde, pactuar contratos de gestão na rede de saúde, facilitar 
a contração de fórum de trabalhadores e de associação de usuários e fa-
miliares são atividades do campo a serem apoiadas institucionalmente.

o apoio é institucional, não porque se dê em instituições – o que 
seria um truísmo na definição do conceito – mas porque visa processos 
de institucionalização, na acepção dada ao termo pelos analistas ins-
titucionais (LoURAU, 2004; HESS; SAVoYE, 1993), isto é, coloca 
em análise as formas instituídas das práticas de saúde e acessa processos 
instituintes para disparar mudanças institucionais.

Já o Apoio Matricial visa o modo de trabalhar em rede entre pro-
fissionais que compõem as equipes de saúde. o apoio, nesse sentido, 
está estreitamente próximo da prática da clínica, do cuidado direto com 
o usuário e utilizando um núcleo de saber específico que qualifica as 
práticas de saúde. o Apoio Matricial supõe uma lógica de produção 
na qual um profissional oferece apoio em sua especialidade para outros 
profissionais, equipes e setores (BRASIL, 2004, 2012, 2013). Aqui, a 
intervenção do apoio se faz por meio de uma matriz de saber que parte 
de um núcleo especialista na direção de um campo para o comparti-
lhamento de um modo de fazer e de entender os problemas em saúde. 
Por isso, o Apoio Matricial serviu de orientação à montagem do dis-
positivo da pesquisa-apoio, pois havia uma matriz de saber própria à 
GAM, a ser apropriada e compartilhada pelos trabalhadores, usuários 
e familiares com a saída dos pesquisadores universitários do campo. o 
Apoio Matricial está voltado para  qualificação da atenção em saúde e 
pretende garantir uma retaguarda especializada às equipes, modificando 
a crescente lógica de encaminhamentos para profissionais especialistas e 
construindo corresponsabilização. Sabemos que a gestão e a clínica não 
operam de maneira isolada, e isso faz com que possamos afirmar que 
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todo Apoio Matricial é uma forma de Apoio Institucional. Porém, o 
contrário não é verdadeiro, e as especificidades do Apoio Matricial não 
nos permitem afirmar que todo Apoio Institucional é também Apoio 
Matricial. o que diferencia as duas modalidades de apoio é a relação 
que vão estabelecer com um saber especializado.

A ideia do Apoio Matricial é fazer com os profissionais da equipe 
de referência e não fazer para eles, ou no lugar deles – daí novamente o 
perigo do vetor substitutivo. A dimensão técnico-pedagógica do Apoio 
Matricial só funciona se promove cogestão do processo de aprendizado 
e cuidado, por isso a tarefa do apoiador não é ensinar aos profissio-
nais que, supostamente, deveriam aprender de maneira passiva, mas 
sim construir conhecimento com eles em meio à prática concreta de 
trabalho das equipes de referência, valorizando também o saber de cada 
profissional e trocando experiências.

A pesquisa GAM, além da implementação do dispositivo de Ges-
tão Autônoma da Medicação no CAPS de São Pedro da Aldeia, desdo-
brou-se então em um novo dispositivo: a pesquisa-apoio, inspirada em 
uma matriz de saber específica – a GAM e sua valorização da cogestão, 
da autonomia coletiva, da valorização do protagonismo do usuário e de 
seu saber experiencial acerca do uso de psicofármacos. Embora baseada 
em uma matriz específica, a pesquisa-apoio incluiu no dispositivo os 
usuários e familiares moderadores dos GIs, diferenciando-se do Apoio 
Matricial, voltado a trabalhadores.

A face institucional da Pesquisa-apoio (com sua inspiração no 
Apoio Institucional) se tornou mais evidente ao disparar e acompa-
nhar o processo de criação da Associação de Saúde Mental de São 
Pedro da Aldeia e do Fórum de trabalhadores da Rede de Atenção 
Psicossocial do município.

Assim, a terceira fase da pesquisa GAM nos permitiu traduzir 
a noção de Apoio Matricial, partindo da nossa matriz de trabalho: 
a estratégia GAM, com seus dispositivos grupais e sua ferramenta, 
o GGAM. Um aspecto importante dessa tradução foi a realização 
do apoio por pesquisadores acadêmicos e a inclusão de usuários e 
familiares nos dispositivos de apoio. Tal inclusão foi uma inova-
ção da pesquisa-intervenção GAM, pois tanto o Apoio Institucional 
quanto o Apoio Matricial foram concebidos para o trabalho com 
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os profissionais das equipes de saúde. A participação dos monito-
res dos GIs na discussão acerca dos processos de trabalho acentuou 
a aposta na indissociabilidade entre atenção e gestão, presente nos 
Apoios Matricial e Institucional; ao mesmo tempo, essa participa-
ção fortaleceu a aposta da própria GAM, ampliando a cogestão e o 
protagonismo de usuários e familiares. A pesquisa-apoio prolongava 
a intervenção dos demais dispositivos GAM, entrelaçando cuidado 
e produção de conhecimento.

Entendíamos que a experiência de parceria universidade/serviço 
de saúde efetivava um processo de produção de conhecimento insepará-
vel da intervenção sobre a realidade do processo de produção de saúde, 
contando com a participação dos diferentes atores envolvidos. Enten-
díamos na prática o sentido de uma pesquisa-intervenção participativa 
(KASTRUP; PASSoS, 2014). Com a GAM, percebemos que os usuá-
rios e seus familiares também podem apoiar os trabalhadores. Mas isso 
quer dizer que devemos deixar de lado a especificidade da inserção do 
usuário e do familiar nos serviços de saúde, passando a tratá-los como 
trabalhadores? De maneira nenhuma. A aposta consiste em afirmar a 
diferença de inserção desses atores ao mesmo tempo que afirma tam-
bém a necessidade de construir projetos em comum. Esse modo de fazer 
participativo5, que lateraliza pesquisadores universitários, pesquisadores 
trabalhadores, pesquisadores usuários e pesquisadores familiares – pois 
a pesquisa participativa em sua radicalidade desloca os participantes da 
posição de objeto para a posição de sujeito do conhecimento – permi-
tiu que a estratégia GAM pudesse modular o funcionamento de seu 
dispositivo (os grupos de intervenção GAM) e o uso da sua ferramenta 
(GGAM). A experiência participativa gerou desvios no “modo de fazer 
GAM” que se mantinha em um mínimo prescritivo. A GAM ganhava 
inflexão singular na continuidade da estratégia agora conduzida no ser-
viço e pelo serviço. Matriciar tal experiência significou, portanto, não 
propriamente apresentar a matriz originária da GAM, tal como a havía-
mos formulado na fase de sua adaptação à realidade brasileira (de 2009 
a 2012), mas sobretudo acompanhar o processo de modulação ou rea-

5 Mais sobre a noção de apoio na pesquisa-intervenção-participativa, ver o artigo “o 
Processo de Pesquisa-Apoio com o PoP RUA”, nesta coletânea.
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daptação da GAM à realidade local de seu uso. Matriciar foi garantir a 
continuidade do processo de geração da matriz, incluindo novos temas, 
novas perguntas ao guia, novas formas de moderação no dispositivo. 

No apoio GAM, a matriz é definida menos pelo conteúdo pro-
gramático de um núcleo de saber disciplinar e mais pelo modo de ope-
rar cogestivo, interventivo e participativo que faz circular a experiência 
mais do que um saber. A contribuição da pesquisa GAM acontece com 
o matriciamento de usuários e familiares seja no próprio manejo coges-
tivo6 nos grupos de intervenção em que os pesquisadores universitários 
estão presentes, seja mais especificamente no matriciamento dos moni-
tores na fase da pesquisa-apoio, quando os pesquisadores universitários 
já não integram os GIU e GIF, mas se encontram quinzenalmente com 
os moderadores dos grupos de intervenção. Nesse sentido, o apoio se 
torna uma ferramenta na qual o limite entre gestão e atenção fica inde-
finido, pois apoiar o processo de trabalho com a diretriz da participação 
e da autonomia coletiva produz efeitos clínicos, na medida em que pro-
move a inclusão dos usuários e familiares. No campo da saúde mental, 
orientado pelos valores da reforma psiquiátrica, tais efeitos clínicos di-
zem respeito justamente ao modelo de atenção.

A Experiência do Apoio GAM
os trechos em itálico a seguir são extraídos da narrativa7 de um 

dos encontros da pesquisa-apoio, que ocorriam quinzenalmente no 
CAPS. Trata-se da narrativa que lemos juntos em nosso penúltimo en-
contro do grupo de Pesquisa-apoio. A narrativa foi escrita pelas duas 
pesquisadoras da UFF e submetida à avaliação das trabalhadoras e dos 
monitores usuários. Com base nos trechos selecionados, destacamos e 
comentamos as especificidades do apoio na GAM.

6 Para maior compreensão do conceito de manejo cogestivo, ver Passos; Carvalho; 
Maggi (2012) e Melo et al. (2015).
7 Em nossa pesquisa-intervenção, a narrativa é composta da dimensão intensiva que 
perpassa o grupo, conectando o que se diz e o que se faz (oNoCKo-CAMPoS; 
FURTADo, 2008). Nesse sentido, ela objetiva narrar as principais questões que sur-
giram no grupo, acompanhar o desdobramento das discussões mais importantes e 
mostrar as modulações disparadas nesse processo, tanto no discurso quanto na prática 
cotidiana de cada um dos atores envolvidos.
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São Pedro da Aldeia, 10 de junho de 2014. Hoje estamos 
chegando ao fim de um trabalho que começou em maio de 
2013, a partir do qual tivemos treze encontros para apoiar 
o desenvolvimento dos grupos GAM com usuários e com fa-
miliares no CAPS em São Pedro da Aldeia. Depois de dois 
anos de implantação do dispositivo GAM no CAPS Casarão 
da Saúde em São Pedro da Aldeia, iniciamos a fase de apoio 
à continuidade do dispositivo agora sem a sua moderação 
feita por pesquisadores da UFF. Inicialmente estávamos reu-
nidas, nessa fase de apoio, duas pesquisadoras da UFF e três 
pesquisadoras trabalhadoras do CAPS. Ao longo dos encon-
tros percebemos a necessidade de incluir os dois pesquisadores 
usuários que ocupam a função de monitores no grupo GAM 
e também as duas pesquisadoras monitoras do grupo de fa-
miliares. A inclusão das monitoras familiares foi dificultada 
pelo horário dessa nossa reunião, que aconteceu sempre das 
onze às treze horas, horário em que as familiares geralmente 
estão ocupadas com as tarefas domésticas. Já a inclusão dos 
monitores usuários aconteceu de modo bastante interessante 
porque decidimos convidar Mateus e Ana Marcia8 quase ao 
mesmo tempo em que Mateus aparecia na janela da sala e 
perguntava se não era pra eles estarem nessa reunião em que 
falamos de GAM!

Em nossas primeiras reuniões conversamos muito sobre as no-
vas estratégias que as trabalhadoras vinham usando com o 
GGAM: dinâmicas, desenhos e dramatizações iam compon-
do a experiência do grupo, ao lado da leitura do guia. Esse 
novo modo de trabalhar com o guia permitiu, aos usuários 
que apresentam dificuldade de se expressar pela via da lin-
guagem, que utilizassem outras formas de expressão, como no 
caso do desenho que Sara, terapeuta ocupacional do CAPS, 
propôs no primeiro encontro do grupo, a partir das perguntas 
do primeiro passo do guia. 

8 os nomes dos participantes da pesquisa-intervenção são aqui utilizados com sua 
autorização. A participação na pesquisa-intervenção se deu por meio de um proces-
so de contratação, que contou, logo em seu início, com a leitura e discussão cole-
tivas do TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido), anexo ao Processo 
0021.0.258.000-11, aprovado no Comitê de ética em Pesquisa da UFF. A decisão 
de utilizar os nomes dos participantes também se apoiou nos argumentos de Despret 
(2011), que chama a atenção para o fato de que o emprego automático do anonimato 
tanto nas práticas de cuidado quanto nas pesquisas reafirma a hierarquia entre sujeitos 
e objetos do conhecimento, (re)produzindo desinteresse e separação.
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Apoiar a continuidade dos GIs representava, portanto, acolher as 
modificações e adaptações que as trabalhadoras imprimiam no dispositivo 
GAM e na ferramenta GGAM graças à sua experiência com os usuários. 
Mais do que a transmissão de uma matriz GAM definitiva e protocolar 
(“o GGAM deve ser lido”), a pesquisa-apoio acolhia e fomentava novas 
apropriações (“o GGAM pode ser desenhado ou atuado”).

Repensando o funcionamento dos grupos, percebemos que 
o planejamento estava sendo feito apenas pelas trabalha-
doras. Entendemos que seria importante incluir os mo-
nitores nesse processo a fim de realizar um planejamento 
participativo. Conversamos sobre esse lugar de “especta-
dor/expectador” em que os usuários são colocados quando 
planejamos as atividades sem a participação deles. Essa 
conversa sobre o lugar de “expectador” dos usuários nos 
fez repensar as expectativas que havíamos criado acerca 
da participação dos monitores. “É importante construir 
com eles e não só informar”, disse Mônica, psicóloga tra-
balhadora do CAPS. Entendemos a necessidade de inves-
tir nas produções coletivas e enfrentamos as dificuldades 
dessa aposta na participação de usuários e familiares. 
Devido à grande carga de trabalho, as profissionais não 
conseguiam encontrar tempo para sentar com os monito-
res e conversar sobre a experiência deles, fazendo o pla-
nejamento participativo dos grupos GAM. Essas nossas 
reuniões de apoio tornaram-se então o momento onde pu-
demos fazer isso juntos.

A pesquisa-apoio na GAM, diferentemente do que acontece no 
Apoio Matricial e no Apoio Institucional, viu ser necessário incluir 
os usuários e os familiares em seu dispositivo. Como um espaço ser-
vindo também ao planejamento do trabalho, os encontros destinados 
ao Apoio demandavam essa participação como forma de ampliar o 
protagonismo dos usuários e familiares, um dos princípios norteado-
res da GAM. Assim como os trabalhadores não eram apenas “infor-
mados” pela matriz GAM, também os usuários e familiares não eram 
espectadores/expectadores, mas sujeitos ativos na construção da per-
manência dos grupos de intervenção no CAPS. Para a pesquisa-apoio, 
usuários e familiares eram apoiados e apoiadores: apoiar a GAM era 
também apoiá-los em sua autonomia e no fortalecimento da cogestão. 
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Ao mesmo tempo, a GAM dependia da experiência e do empenho dos 
usuários e familiares para se consolidar no serviço, em outras palavras, 
dependia de seu apoio.

Ana Márcia e Mateus nos falaram sobre a dificuldade nos 
grupos de conversar sobre temas como rede de apoio, direitos 
e autonomia, que geralmente parecem causar silenciamento. 
Disseram que há participantes “com trava na língua”, mas 
há um desejo de que eles participem mais, um esforço de estar 
sempre perguntando: “O que você acha, fulano?”. Mateus 
diz que o silenciamento se dá porque os participantes pensam 
antes de falar, refletem, pensam na doença. É preciso “dar 
um bom tempo”, é preciso haver um tempo entre a pergunta 
e a resposta para abrir a mente, organizar as ideias. Ele re-
lata que há um esquecimento, uma “confusão da doença”, e 
que os participantes muitas vezes repetem as respostas porque 
esquecem. Ainda disse que quando os usuários falam alto é 
porque não têm espaço para falar e dá também o exemplo de 
quando o usuário gagueja, dizendo que isto tem a ver com 
uma “embolação do pensamento”. Segundo Mateus também 
se fala alto quando não se tem resposta.

os usuários moderadores dos GIs mostram o entrelaçamento en-
tre apoiar e ser apoiado. Com sua experiência vivida, encarnada, eles 
podiam orientar o trabalho de moderação dos grupos GAM, indicando 
formas melhores de manejar e de realizar a contração de grupalidade. 
Mostravam, assim, como incluir formas de participação à primeira vista 
inusitadas. Ao mesmo tempo, ao relatarem suas dificuldades nos en-
contros da pesquisa-apoio, sentiam-se apoiados em sua experiência de 
monitoria e acolhidos em suas maneiras de se expressar.

Outra coisa que saiu do papel foi o projeto da Associação! 
No grupo de familiares começaram a trabalhar no Estatuto, 
e surgiram os nomes para compor os diferentes cargos. Nesse 
processo de empoderamento, vimos que vários movimentos fo-
ram disparados no grupo. Os familiares reivindicaram uma 
reunião com o psiquiatra do CAPS para conhecer melhor as 
patologias dos usuários, os medicamentos e tirar dúvidas so-
bre o tratamento. Reivindicaram ainda uma reunião com a 
coordenadora do CAPS para conhecer melhor os dispositivos 
da rede, o modo de funcionamento de cada um, tirar dúvidas 
referentes ao financiamento e ao destino no dinheiro público 
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etc. Percebemos que esse crescente engajamento dos familiares 
era também efeito do trabalho com o Guia GAM, em parce-
ria com as monitoras e a trabalhadora Mônica, que vem aju-
dando a fazer todas essas costuras entre o grupo de familiares 
e a rede. Graças a essa parceria, o trabalho foi avançando 
cada vez mais, e o grupo foi tendo novas ideias. Criaram um 
nome, uma sigla, uma logo e um blog para a ASSAMESPA 
– Associação de Saúde Mental de São Pedro da Aldeia – e 
solicitaram apoio do advogado do Núcleo de Atendimento 
à Violência Intrafamiliar (NAVI) para finalizar o estatuto.

A pesquisa-apoio também tinha a função de sustentar movi-
mentos visando à democratização das instituições, ao protagonismo 
dos usuários e familiares e ao exercício de sua cidadania. Nesse senti-
do, a pesquisa-apoio articulava-se de maneira mais explícita ao con-
ceito de Apoio Institucional, desempenhando uma função gerencial 
de fomento à cogestão. Iniciativas como a realização do Fórum de 
Trabalhadores ou da construção da Associação de Usuários e Familia-
res eram cultivadas. Ao mesmo tempo, em uma aproximação com o 
Apoio Matricial, esse cultivo baseava-se na matriz GAM, isto é, no in-
centivo à autonomia coletiva e à valorização da experiência encarnada 
de uso dos psicofármacos.

Renata, musicoterapeuta trabalhadora do CAPS, contou da 
reunião de planejamento do novo grupo GAM com usuá-
rios, que estava prestes a recomeçar a leitura do guia. Houve 
uma discussão a respeito de possíveis nomes para o grupo, 
e propuseram uma votação. Alguns participantes gostariam 
que o nome do grupo fosse “Terapia da GAM”. Eles discu-
tiram, então, se o grupo GAM é um grupo terapêutico, e 
chegou-se à conclusão de que não é terapia, mas tem efeitos 
terapêuticos. Renata conta que vê nesse grupo uma demanda 
por formação de grupo terapêutico, que eles chamaram de 
“roda de terapia”. Há uma reinvindicação por um espaço 
desse tipo, separado do grupo GAM. O grupo decidiu que 
deve continuar com o nome “Grupo GAM”. Mateus e Ana 
Márcia se lembraram de suas experiências no primeiro grupo 
que aconteceu no CAPS com Jorge, Sandro e Paula, pesqui-
sadores universitários da UFF, moderadores do primeiro GI 
no CAPS. Mateus diz que os pesquisadores da UFF fala-
vam “de dentro da doença, mas civilizado!”. Perguntamos 
como isso se dava e Mateus diz que Jorge perguntava o que 
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eles estavam sentindo, e eles falavam das sensações no grupo. 
Ana Márcia se lembra de quando teve raiva, quando estava 
mal, ela rasgou o guia GAM. Jorge perguntou o porquê, e ela 
disse que não sabia. Ele pediu que ela levasse o guia mesmo 
rasgado, e isso foi importante pra ela. Falar das sensações, ser 
reconhecido, ter sua experiência legitimada pelo grupo, e po-
der compartilhar dificuldades parecem ser indicações valiosas 
para o bom funcionamento dos grupos.

Além de ajudar no planejamento de novos grupos GAM, a pes-
quisa-apoio também tinha a função de identificar e analisar aspectos 
relevantes da experiência GAM já vivida pelos usuários, familiares e 
trabalhadores nos GIs. Com isso era possível extrair e consolidar indica-
dores da “matriz GAM”, como no trecho acima, em que o compartilha-
mento da experiência surge como condição da contração de grupalida-
de e da cogestão. Aqui, o manejo dos grupos permitiu, coletivamente, 
dar novo sentido a experiências de raiva, por exemplo. Além disso, a 
pesquisa-apoio evidenciava a inseparabilidade entre atenção e gestão, 
entre cuidado e produção de conhecimento. Esta inseparabilidade não 
anulava as especificidades (“o grupo GAM não era um grupo terapêuti-
co”), mas ressaltava o entrelaçamento entre as diferentes dimensões da 
GAM, isto é, entre pesquisa e intervenção (“A GAM possui efeitos te-
rapêuticos”). A produção de conhecimento na pesquisa não se separava 
do cuidado. Por fim, a pesquisa-apoio procurava, ainda, uma vez mais 
conjurar os riscos do vetor substitutivo, no caso, de um dispositivo por 
outro (a terapia em grupo pelo GI GAM).

Ana Márcia observou que quem tem transtorno mental tem 
“uma visão além”, uma sensibilidade, um cuidado com o 
outro que permite olhar e saber que o outro está triste ou ner-
voso. Renata e Mônica falaram que este olhar dos usuários 
é importante para o trabalho no CAPS, pois eles colocam os 
detalhes em evidência para os trabalhadores, detalhes que, na 
correria, nas urgências do cotidiano de trabalho, passam des-
percebidos. (...) Entendemos que, para enfrentar a confusão 
cotidiana, os trabalhadores precisam da ajuda dos usuários 
para que fiquem mais atentos. Mateus nos ajudou a perceber 
que o transtorno não é só mental, mas é transtorno do CAPS 
também. Nossa tarefa juntos foi inventar novas estratégias 
para lidar com esses transtornos.
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 A especificidade da Pesquisa-apoio, que conta com a participa-
ção de usuários e familiares, traz uma contribuição ao debate no campo 
da saúde fomentado pelos conceitos e pela prática do Apoio Matricial e 
do Apoio Institucional. Acentuando a inseparabilidade entre atenção e 
gestão, a pesquisa-apoio ressalta o protagonismo dos usuários na coges-
tão não apenas de seus próprios tratamentos, mas também dos serviços 
e da rede. Apoiando e sendo apoiados, usuários, familiares e trabalhado-
res podiam garantir a permanência dos grupos GAM no CAPS depois 
da saída dos pesquisadores universitários do campo.

Discussão
No processo de realização da pesquisa-apoio, foi importante 

apostar na monitoria como uma função de protagonismo e participa-
ção mais ativa de usuários e familiares. Embora tenhamos partido do 
modelo do Apoio Matricial e tenhamos convidado, de início, apenas as 
trabalhadoras para participarem do dispositivo, percebemos ao longo 
dos encontros a necessidade de incluir os dois monitores do GIU e as 
duas monitoras do GIF. Com isso, buscamos favorecer os movimentos 
cogestivos em curso, evitando que os monitores ou os novos mode-
radores se tornassem substitutos das pesquisadoras universitárias nos 
GIs. o apoio GAM procurava sustentar a continuidade do processo 
de pesquisa-intervenção diante das mudanças e descentramentos pro-
vocados pela saída dessas pesquisadoras do campo, inventando novos 
modos de participação. Devido aos riscos já identificados no campo, 
vinculados ao vetor substitutivo, entendíamos que uma das direções 
da pesquisa-apoio era cuidar de todas as participações, para evitar que 
uma se sobrepusesse a outra(s). Para garantir os princípios norteadores 
da “matriz GAM” relativos à cogestão e ao fomento do protagonismo 
dos usuários, optamos por alterar o dispositivo de apoio, adequando-o 
à pesquisa-intervenção participativa.

o tema da participação, assim, foi constante em nossos grupos 
na fase de pesquisa-apoio. Falamos sobre a dificuldade de incluir os 
monitores e convidá-los a participar mais ativamente da coordenação 
e do manejo dos grupos GAM. Para as trabalhadoras, de um modo 
geral, era difícil fazer os usuários participarem ativamente da produ-
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ção do cuidado no CAPS. As trabalhadoras se queixavam de certa 
passividade dos usuários. Foi tratando da questão da monitoria que 
pensamos em formas de aumentar a participação e fazer dos grupos 
GAM espaços cada vez mais cogestivos. Pensando juntos em como 
colocar em prática o planejamento participativo dos grupos GAM, 
vimos que, devido à grande carga de trabalho das moderadoras, estas 
não conseguiam encontrar tempo para conversar com os monitores 
sobre as experiências deles. Decidimos, então, que nossas reuniões 
de apoio seriam o momento em que poderíamos fazer o planejamen-
to coletivamente. A Pesquisa-apoio procurou inspiração também nas 
práticas de Apoio Institucional, porém estendendo aos usuários e fa-
miliares a participação no dispositivo. Para a GAM, estes integram de 
maneira fundamental a instituição e podem pôr em análise as formas 
instituídas das práticas em saúde.

Durante os grupos de Pesquisa-apoio, fomos identificando as di-
ficuldades e também construindo estratégias para lidar com elas. Vimos 
em nossos encontros como, algumas vezes, os usuários expressavam coi-
sas que pareciam não ter sentido. Estimular a participação era também 
acolher os diferentes sentidos e formas de estar no grupo que os usuários 
e familiares apresentavam. Foi preciso construir abertura para modos de 
participação que pareciam sem sentido, ou mais confusos, ou mais ca-
lados, ou mesmo repetitivos. Graças sobretudo ao apoio dos monitores 
usuários, a própria ideia de participação pôde se deslocar do centro que 
ocupava até então: ficar em silêncio, ter tempo para refletir antes de 
falar, ou “desviar do assunto” eram formas de participação inesperadas, 
surpreendentemente pertinentes. Ao mesmo tempo, a pesquisa-apoio 
fabricava uma nova modalidade de participação para as pesquisadoras 
universitárias, que, não mais presentes nos GIs, descobriam e inventa-
vam formas para que o trabalho da GAM no CAPS continuasse e se 
adaptasse às novas circunstâncias.

o nosso trabalho nos encontros de pesquisa-apoio foi acompa-
nhar e apoiar as mudanças que as moderadoras e os monitores iam 
criando ao longo do processo de consolidação dos dispositivos GAM, e 
que iam produzindo autonomia coletiva. As trabalhadoras se surpreen-
diam com quanto um dos monitores usuários ficava mais organizado 
no grupo GAM, como conseguia se estruturar melhor, e assim elas po-
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diam acessá-los de forma diferente do atendimento individual. A aposta 
na participação e na autonomia coletiva dos usuários era produtora de 
cuidado no espaço do CAPS. A pesquisa-apoio, assim, prolongava a 
função de cuidado que já estava presente nos GIs, ainda que alguns 
temas fossem mais difíceis de serem trabalhados e encontrassem seus 
limites dentro do CAPS. A pesquisa-apoio era uma fase da intervenção 
e também apresentava possíveis efeitos terapêuticos.

o trabalho com a GAM não pressupõe um modelo de partici-
pação predefinido, mas conta com as indicações da própria experiência 
singular no dispositivo GAM. o que falas consideradas confusas, desor-
ganizadas e desviantes poderiam nos dizer sobre a construção desse mo-
delo de participação e, mais ainda, sobre a experiência do cuidado em 
saúde mental? Identificar essa tendência à padronização do cuidado e da 
participação em saúde mental era, por um lado, muito bom, mas, por 
outro lado, era muito incômodo. Em alguns momentos, as trabalhado-
ras tentavam se justificar, como se estivessem sendo acusadas de traba-
lharem de maneira errada, ou cobradas de não estarem fazendo algo que 
deveriam fazer. Esse vetor judicativo e de culpabilização atravessava o 
grupo de pesquisa-apoio. Ficava cada vez mais claro que oferecer apoio 
não significava servir de bengala para as trabalhadoras se apoiarem, mas 
também não significava fazer mais uma cobrança, colocar mais um peso 
em suas costas, mais uma prescrição a ser seguida, mais uma reunião 
obrigatória. Nessa linha tênue entre a convocação para o trabalho e o 
acolhimento das dificuldades é que se situava o trabalho do apoio. Daí 
a importância da pesquisa-apoio como um espaço de cuidado: acolhia-
se e cuidava-se dos efeitos da própria pesquisa-intervenção, que podia 
gerar frustração e ser vivida como sobrecarga. A “matriz GAM” não é 
uma meta a ser atingida, mas um horizonte balizador de ações criativas, 
adaptadas a contextos situados.

As dificuldades que demandavam ser acolhidas eram muito nu-
merosas e grandes. As trabalhadoras frequentemente se referiam à si-
tuação da rede, que estava muito precária, e sentiam que precisavam 
se dividir para dar conta de muitas demandas que não paravam de 
chegar. Nos grupos da pesquisa-apoio, fazíamos um esforço na dire-
ção contrária: a GAM afirmava a importância de construir cogestão 
dos processos de trabalho e autonomia coletiva. Para isso, precisáva-
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mos nos aliar aos demais trabalhadores, aos usuários e aos familiares, 
para juntos darmos conta das demandas. Para isso, era preciso lidar 
com os desafios de trabalhar junto com o outro, era necessário acessar 
a perspectiva do outro para ensinar e aprender com a diferença, com 
calma e com persistência, sem garantias acerca do que se podia en-
contrar. Sem dúvida, essa indicação valia tanto para as trabalhadoras 
quanto para as pesquisadoras-apoiadoras.

As trabalhadoras falavam de uma passividade dos usuários, que 
associavam à situação social do município, que tinha muitos históri-
cos de violência intrafamiliar, pobreza, corrupção, violação dos direitos, 
entre outros problemas que, segundo elas, geravam medo e passividade 
nos usuários. Com base em conversas sobre essa passividade e silencia-
mentos, fomos nos aproximando de discussões sobre a Assembleia do 
CAPS, em que trabalhadores, usuários e familiares se reuniam, e sobre a 
Associação de usuários e familiares. A ideia de reconstruir a Associação 
foi ganhando força.

Nos 13 encontros de Pesquisa-apoio, experimentamos a cogestão 
e a lateralização com trabalhadores, usuários e familiares, apoiando a 
consolidação dos dispositivos GIU e GIF. Também realizamos ações na 
direção do apoio à construção da Associação, por meio de duas rodas de 
conversa: na primeira, convidamos ao CAPS Beth Sabino, uma usuária
-pesquisadora da estratégia GAM no Instituto de Psiquiatria da UFRJ 
(Ipub)(, no município do Rio de Janeiro, e, na segunda, convidamos 
Iracema Polidoro, militante da Luta Antimanicomial, familiar de um 
usuário de serviços de saúde mental e presidente da associação Associa-
ção de Parentes e Amigos do Complexo Juliano Moreira (Apacojum). 
A Pesquisa-apoio procurava abrir espaço a interventores que podiam 
apoiar os movimentos que tinham início no CAPS. Não pretendíamos 
identificar a função de apoio à presença dos pesquisadores universitá-
rios. Cuidando dos riscos do vetor substitutivo, o trabalho de apoio 
podia se prolongar após a saída dos acadêmicos do campo de pesquisa.

os monitores usuários se tornaram parceiros e ganharam pro-
tagonismo dentro do CAPS. A função da monitoria foi uma aposta 
da pesquisa GAM para incluir ainda mais os usuários e familiares nos 
grupos de intervenção, para distribuir o manejo9, e para que estes 

9 o manejo, inicialmente centralizado na figura de um moderador, vai sendo distribuí-
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assumissem maior protagonismo. As trabalhadoras dividiram conosco 
como elas precisavam da ajuda dos usuários para que ficassem mais 
atentas para enfrentar a confusão cotidiana do trabalho, a correria, 
as urgências. Muitas vezes, para os trabalhadores, os detalhes podem 
passar despercebidos, mas, para os usuários, a atenção aos detalhes 
era muito importante. Entendemos com a pesquisa-apoio que os tra-
balhadores também precisam ser apoiados pelos usuários para que 
fiquem mais atentos e ofereçam um cuidado melhor. quando afir-
mamos que usuários e familiares apoiam os trabalhadores, enquanto 
agentes de cuidado dentro do processo de trabalho, e a pesquisa, en-
quanto coautores e pesquisadores, estamos afirmando a importância 
da participação e do manejo cogestivo.

Conclusão
 A pesquisa-apoio GAM foi uma fase da pesquisa-intervenção 

participativa realizada no CAPS de São Pedro da Aldeia/RJ. Tendo ins-
piração nos conceitos de Apoio Matricial e Apoio Institucional, a pes-
quisa-apoio tem algumas peculiaridades em relação a esses conceitos/
práticas que podem contribuir para o debate sobre o apoio no campo 
da saúde mental. Ao incluir usuários e familiares no dispositivo, a pes-
quisa-apoio promoveu cuidado e produziu conhecimento em torno do 
tema da participação.

Entendemos que estimular a participação é estimular o cuidado. 
Como monitores, usuários e familiares acessavam e experimentavam o 
ponto de vista do trabalhador, podendo fazer a cogestão do cuidado. Essa 
mudança de ponto de vista10 não pode ser uma mudança de papel: a fun-
ção de monitor não substitui as outras funções do grupo. Este é o desafio: 
lateralizar as diferentes funções e os diferentes pontos de vista, podendo 
fazer deslocamentos e experimentações, mas sem cair em substituições. A 
diretriz de descentramento própria aos movimentos cogestivos atesta pre-
cisamente que não há um centro fixo funcionando como um lócus de po-

do por entre os participantes do grupo na medida em que se efetiva a contração de um 
coletivo autônomo (MELo et al., 2015). o manejo distribuído não é uma meta a ser 
alcançada definitivamente, mas funciona como reguladora dos movimentos do grupo.
10 Para maior compreensão do conceito, ver Passos e Eirado (2009).
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tenciais substituições. Se há alguma substituição relativa a este desafio da 
pesquisa-apoio na GAM é a substituição do modelo de funcionamento a 
partir de centros predefinidos e hierarquicamente organizados pelo mo-
delo de rede descentrada e distribuída (uma rede substitutiva). o usuário 
pode apoiar o trabalhador, e ser um agente de cuidado, mas ele também 
precisa ser cuidado. Apoiar e ser apoiado, como dissemos anteriormente, 
fazem parte do mesmo processo. Como efeitos da pesquisa-apoio, veri-
ficamos um potencial de consolidação da estratégia GAM no serviço, 
com um aumento do protagonismo por parte dos usuários e familiares 
na moderação dos dispositivos. No caso do grupo de familiares (GIF), 
observamos não só a continuidade dos encontros do grupo após a saída 
das pesquisadoras universitárias, mas também uma continuidade du-
rante as férias das trabalhadoras que compunham o grupo. Também no 
grupo de usuários, (GIU), houve aumento do protagonismo dos usuá-
rios moderadores no acolhimento dos novos participantes, mostrando 
uma ampliação dos potenciais de cogestão no serviço.

Foi possível, assim, modular nossas concepções acerca da par-
ticipação dos usuários e familiares dentro do CAPS graças à pesqui-
sa-apoio. o discurso, que antes destacava a passividade e ausência 
de participação nos processos de cuidado no serviço por parte dos 
usuários e familiares, foi se transformando, podendo reconhecer es-
ses atores como parceiros no cuidado terapêutico, e não mais como 
espectadores/expectadores. A GAM, em sua fase de pesquisa-apoio, 
consolidou sua aposta participativa.
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Introdução
Apresentaremos a construção do Fórum de Trabalhadores da 

Rede de Atenção Psicossocial no Município de São Pedro da Aldeia, RJ, 
espaço criado com base em uma pesquisa-intervenção realizada para 
implantação e validação do dispositivo de Gestão Autônoma da Medi-
cação (GAM) e do Guia de Gestão Autônoma da Medicação (GGAM).

Para que esta experiência de intervenção e apoio – que gerou 
o Fórum como desdobramento da pesquisa – fosse possível naquele 
contexto, foi necessário, tanto para nós pesquisadores quanto para os 
trabalhadores (campo de pesquisa), apostar em um espaço para cuidar 
coletivamente das questões referentes ao trabalho em saúde mental em 
rede. Tal aposta encontra ressonância nas indicações de Kastrup e Pas-
sos (2014), que estabelecem que toda pesquisa envolvendo produção 
de subjetividade coloca para o pesquisador o desafio de traçar, com o 
campo da pesquisa, um plano comum.

1 Publicado originalmente em Saúde e Sociedade, São Paulo, v. 28,  n.4,  out.-dez. 2019.
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Verificamos, no processo da pesquisa GAM, que o apoio insti-
tucional é efeito da experiência de pesquisa-intervenção participativa 
(KASTRUP; PASSoS, 2014; PASSoS; BARRoS, 2009). Com a im-
plementação de grupos de Gestão Autônoma de Medicação (Grupos 
GAM) no Centro de Atenção Psicossocial II (CAPS II) do município 
de São Pedro da Aldeia (CAPS Casarão da Saúde) e o acompanhamento 
da linha de cuidado na Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), a ex-
periência participativa de pesquisa-intervenção, que durou de 2011 a 
2014, ganhou dimensão de apoio em razão da peculiaridade de seu ob-
jeto, a saber: o processo de produção de saúde na rede de saúde mental 
do município de São Pedro da Aldeia envolvendo os diferentes atores 
implicados nesse processo. A pesquisa intervém sobre a realidade in-
vestigada e acompanha os processos disparados cuidando do trabalho 
desenvolvido, o que configura sua dimensão de apoio.

A estratégia GAM tem como diretriz a contração da grupalida-
de e o fomento da autonomia coletiva. Por contração da grupalidade 
compreendemos uma experiência de caráter oscilatório da qual emerge 
a possibilidade de os papéis previamente estabelecidos de trabalhador, 
usuário, familiar e pesquisador-universitário2 serem gradualmente dis-
solvidos no processo do grupo. Essa dissolução demonstra a potência 
da experiência grupal em constituir outras relações entre os diferentes 
atores, o que consideramos imprescindível para uma gestão mais autô-
noma em relação à medicação.

Por sua vez, tal contração fomenta uma autonomia coletiva na 
medida em que as regras que conduzem essa relação heterogênea se 
formam no contexto específico da experiência do coletivo, em um agen-
ciamento de codependência entre os participantes. Assim, trabalhamos 
com a ideia de autonomia coletiva (PASSoS et al., 2013) que não visa 
a independência pessoal ou a automedicação. A dinâmica própria do 
grupo, bem como o modo pelo qual os participantes se relacionam, não 
serão normatizados absolutamente por valores e lógicas instituídas, que 
se elaboram fora desse espaço.

2 Usamos aqui a expressão “pesquisador-universitário” para distingui-los dos outros 
participantes da pesquisa-intervenção que são incluídos como sujeitos protagonistas 
no processo de produção de conhecimento na investigação. Nesse sentido, a pesquisa 
é realizada com base na ação de pesquisadores-universitários, pesquisadores-trabalha-
dores, pesquisadores-usuários e pesquisadores-familiares.
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A função dos dispositivos GAM, sempre de caráter grupalista, 
está em sua potência para disparar processos. Nesse caso, a estratégia 
GAM ganha certa concretude, ou seja, o dispositivo existe para perfor-
matizar essa estratégia (PASSoS et al., 2013) na medida em que favore-
ce a partilha da experiência do uso de medicação psiquiátrica e a discus-
são sobre os problemas envolvidos em tal experiência. Sua ferramenta, 
o GGAM brasileiro, resulta da adaptação de um material canadense 
(Gestion Autonome de la Médication de l´Âme: Mon Guide Personnel). o 
guia brasileiro é constituído por um conjunto de passos que propõem 
ao usuário questões e informações para problematizar sua relação com 
o uso de medicamentos psiquiátricos, visando aumentar a autonomia 
(KINoSHITA, 2001) com respeito ao tratamento e apostando na dire-
triz cogestiva com a equipe que o acompanha.

Em nossa experiência, percebemos que a contração de grupalida-
de transborda os limites do grupo GAM, envolvendo outras dimensões 
do trabalho em saúde. Tal desdobramento demanda à pesquisa sua di-
mensão de apoio ao processo de trabalho nos serviços. Nesse sentido, 
a pesquisa GAM implica os diferentes pontos da rede de saúde men-
tal, ampliando a autonomia experimentada inicialmente no grupo com 
usuários e trabalhadores do CAPS para toda a RAPS.

o Fórum de Trabalhadores resultou da experiência que tivemos 
no dispositivo GAM no CAPS, com usuários e trabalhadores. Assim, 
entre o trabalho no grupo GAM no CAPS e o trabalho na construção 
do Fórum de Trabalhadores da RAPS verifica-se uma analogia que en-
volve a contração de grupalidade e produção de autonomia coletiva, 
processos presentes na base das diferentes ações da pesquisa.

A estratégia da pesquisa-intervenção participativa é acompa-
nhar processos com base em sua dimensão subjetiva. Partimos do 
pressuposto de que o trabalho em saúde se faz na relação entre sujei-
tos, e estudar tal processo exige a participação desses atores no próprio 
processo de investigação, criando essa analogia entre a participação 
no processo de produção de saúde e no processo de produção de co-
nhecimento sobre a saúde. Esse é o desafio que o Sistema único de 
Saúde (SUS) coloca para a universidade, obrigando-nos a desenvolver 
metodologias de pesquisa à altura da proposta democratizante e par-
ticipativa do sistema de saúde. São esses sujeitos em sua heterogenei-
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dade que podem encarnar a experiência da pesquisa participativa e 
performar mudanças no desenho da intervenção.

A criação do plano comum gerado pela pesquisa, que acompanha 
o reposicionamento subjetivo dos participantes na direção da rede, dá ao 
caráter participativo da intervenção a condição para criação de dispositi-
vos nos quais os diferentes atores possam ganhar expressividade e prota-
gonismo. o comum não diz respeito, necessariamente, à homogeneidade 
dos participantes ou mesmo à criação de consensos nos coletivos com os 
quais pesquisamos. Trata-se de afirmar – produzir e acolher – o comum 
heterogêneo que se contrai como coletivo autônomo. Contaremos como 
nesta fase da pesquisa GAM, no processo de criação do Fórum da RAPS 
de São Pedro da Aldeia, a intervenção prevista no projeto GAM foi ga-
nhando viés de apoio institucional no desenvolvimento da pesquisa.

Quando uma pesquisa se torna apoio?

As noções de apoio institucional e apoio matricial expressam mo-
dos de fazer análise e cogestão de coletivos organizados para a produção 
de saúde, mas partem de pontos de vista distintos. Enquanto o apoio 
institucional é uma função gerencial cogestiva usada nas relações entre 
serviços, gestores e trabalhadores, o apoio matricial é um modo de fazer 
trabalho em rede, nas relações entre profissionais que trabalham em 
equipes, estreitamente próximo da prática da clínica, do cuidado direto 
com o usuário. Assim, o apoio matricial é uma

lógica de produção do processo de trabalho na qual um 
profissional oferece apoio em sua especialidade para outros 
profissionais, equipes e setores. Inverte- se, assim, o esque-
ma tradicional e fragmentado de saberes e fazeres já que ao 
mesmo tempo em que o profissional cria pertencimento à 
sua equipe/ setor, também funciona como Apoio, referên-
cia para outras equipes. (BRASIL, 2010, p. 52.)

Sabemos que a gestão e a clínica não operam de maneira isolada, 
pois há plena imbricação e coengendramento entre elas, o que nos per-
mite afirmar que todo apoio matricial é uma forma de apoio institucio-
nal. A recíproca, contudo, não é verdadeira, em razão das especificida-
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des do apoio matricial. o que diferencia as duas modalidades de apoio 
é a relação que vão estabelecer com um saber especializado.

As metodologias de apoio institucional à cogestão das institui-
ções e de apoio matricial à cogestão do cuidado em saúde começaram 
a ser experimentadas na rede pública do município de Campinas, em 
São Paulo, durante a década de 1990, em serviços de saúde mental, 
de atenção básica e da área hospitalar. Inspiradas por essa primeira 
experiência, várias outras cidades começaram a incorporar os modos 
de fazer apoio institucional e matricial, como Rio de Janeiro; Belo 
Horizonte, em Minas Gerais; quixadá e Sobral, no Ceará; Recife, em 
Pernambuco; Aracaju, em Sergipe; e Viamão, no Rio Grande do Sul 
(CAMPoS et al., 2014).

Posteriormente, o apoio institucional e o apoio matricial foram 
incorporados pelo Ministério da Saúde (MS) e se tornaram tecnologias 
integrantes do SUS em todo o país. No documento do Ministério da 
Saúde “Caderno de Referência para a Formação de Apoiadores”, vemos 
que em 1998 a expressão “apoiador institucional” começou a ser utiliza-
da no vocabulário da gestão federal do SUS. o mesmo documento afir-
ma que em 2003 ocorreram as primeiras experiências oficiais de apoio 
no país. Com base nessas primeiras experiências oficiais, o MS iniciou 
um processo de formulação e implementação do apoio institucional 
nos estados e municípios da federação, com dois enfoques: apoio à ges-
tão descentralizada do SUS, coordenado pelo Departamento de Apoio 
à Descentralização da Secretaria Executiva, e apoio à mudança dos mo-
delos de gestão e atenção dos sistemas e serviços de saúde, coordenado 
pela Política Nacional de Humanização (PNH). A PNH incorporou os 
modos de fazer apoio institucional e apoio matricial com o objetivo de 
reacender a dimensão pública da política de saúde no SUS, intensifi-
cando a articulação entre atenção e gestão, clínica e política (PASCHE; 
PASSoS, 2010; PASCHE; PASSoS; HENNINGToN, 2011).

A PNH passou a contar com equipes regionais de apoiadores que 
se articulavam às secretarias estaduais e municipais de saúde em todo o 
Brasil. Fortalecendo esse processo de disseminação das tecnologias de 
apoio, em 2008 o MS implementou uma nova política: os Núcleos de 
Apoio à Saúde da Família (Nasf ), que se orientam principalmente pela 
estratégia do apoio matricial, atuando com as equipes da Estratégia de 
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Saúde da Família com objetivo de qualificar o cuidado, ampliando a 
abrangência e a resolutividade das ofertas na Atenção Básica.

A disseminação do apoio institucional e matricial por meio de 
todas essas iniciativas do MS traz uma série de avanços e, ao mesmo 
tempo, encontra uma série de desafios. De todo modo, a tecnologia 
do apoio institucional pretende estar muito atenta à experiência dos 
trabalhadores com seu trabalho. Em nosso caso, trata-se de pesqui-
sar e apoiar profissionais de saúde que têm como base de trabalho o 
cuidado em saúde mental. Entendemos que a constituição da rela-
ção de cuidado entre trabalhador e usuário produz, em contrapartida, 
uma experiência no próprio trabalhador, sendo o cuidado dessa expe-
riência o ponto de incidência do apoio e da pesquisa, como tratado 
neste estudo.

o caráter de intervenção da pesquisa GAM é efeito de uma dupla 
inclusão. Por um lado, incluímos os participantes da pesquisa – no caso 
das pesquisas GAM, trabalhadores e usuários dos serviços de saúde que 
são campo empírico da investigação – que saem da posição passiva de 
objetos da pesquisa para a de sujeitos participantes das diferentes etapas 
da investigação: colheita e organização dos dados e análise. A pesquisa 
intervém quando adota metodologia participativa, o que, no campo 
da saúde mental, ganha sentido especial de intervenção clínica, já que 
usuários desses serviços são tradicionalmente considerados desprovidos 
de razão. Por outro lado, a pesquisa-intervenção inclui as demandas que 
se produzem ao longo do seu percurso, as alterações e provocações que 
a própria instalação da pesquisa gera no campo, transformando cons-
tantemente seu desenho.

Na pesquisa realizada no município de São Pedro da Aldeia, 
por três anos estivemos na RAPS da cidade implantando o dispositivo 
GAM e validando com trabalhadores, usuários e familiares o GGAM 
adaptado à realidade brasileira. Na pesquisa, surgiram demandas que 
não estavam previstas no projeto inicial, entre elas a demanda dos tra-
balhadores da rede por um espaço de trocas de experiência e discussão 
dos problemas envolvendo a saúde mental do município. A inclusão 
dessa demanda no escopo da pesquisa conferiu caráter de intervenção 
na RAPS, o que se atestou no processo de criação do Fórum de Traba-
lhadores da RAPS de São Pedro da Aldeia.
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o processo de implantação do dispositivo GAM – o Grupo de 
Intervenção com Usuários (GIU), e o Grupo de Intervenção com Fa-
miliares (GIF), ambos compostos também de trabalhadores do CAPS e 
pesquisadores da Universidade Federal Fluminense (UFF) – no CAPS 
de São Pedro da Aldeia, inicia a pesquisa GAM no município, quando 
ocorre a validação3 do Guia GAM para a realidade brasileira. No des-
dobramento da pesquisa, acompanham-se os efeitos da intervenção da 
pesquisa, tanto no apoio à continuidade do dispositivo GAM, agora 
manejado por trabalhadores do serviço, usuários-monitores e familia-
res-monitores, quanto no Fórum da RAPS e na associação de usuários 
e familiares que começou a se reorganizar.

A dimensão de apoio da pesquisa GAM esteve presente desde a 
implantação do GIU e do GIF no CAPS de São Pedro da Aldeia. o 
acolhimento da experiência do uso de medicações psicotrópicas rever-
berou em nossa análise, colocando no mesmo plano as diversas práticas 
de cuidado desenvolvidas no CAPS, os modos de organização do pro-
cesso de trabalho dessa equipe, bem como o funcionamento da RAPS 
no município. No entanto, apesar da pesquisa-validação precisar se de-
bruçar sobre os processos de trabalho desde o início do grupo GAM, a 
construção de arranjos específicos de apoio se deu ao longo do processo.

Acolher as demandas produzidas por meio desse processo foi uma 
exigência metodológica que modulou a condução da própria pesquisa. 
Um trabalho de apoio indissociável do processo de investigação. Nesse 
sentido, não há propriamente uma linearidade temporal na sequência 
desses dois movimentos, pesquisa e apoio. Implementar os grupos im-
plicava compreendermos o funcionamento da rede, o processo de tra-
balho do CAPS e a organização do serviço para, então, pensar com os 
trabalhadores a melhor forma de organizar seu trabalho, incluindo a 
instalação dos grupos GAM.

Nesse sentido, optamos por uma sequência implicacional, em 
vez de uma sequência temporal linear, a qual envolveria uma etapa da 

3 Tradicionalmente, validação consiste em um procedimento de pesquisa que tem como 
objetivo testar a acurácia de determinado instrumento em elaboração. Tal experiência 
permitiu-nos revisitar a noção e propor uma validação que se dá pelos efeitos da inter-
venção. Permitiu assim, pensar validação como avaliação que inclui a dimensão proces-
sual do dispositivo, não apenas sua eficácia em si mesma (PASSoS; KASTRUP, 2014).
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pesquisa definida como grupo GAM no CAPS e a etapa subsequente 
de apoio institucional. ou seja, o apoio advém do processo de pesqui-
sa, possibilitado pelo exercício da análise das implicações (LoURAU, 
1993) dos pesquisadores, permitindo estarmos atentos aos efeitos pro-
duzidos pelo primeiro movimento da investigação. Esse movimento ca-
racteriza o caráter interventivo e participativo da pesquisa.

o exercício dessa análise nos leva a determinados desdobramentos 
inéditos que extrapolavam as etapas previstas pela pesquisa e que haviam 
sido pactuadas com os trabalhadores. A implicação ganha, assim, seu sen-
tido lógico: se há uma intervenção no campo da pesquisa em que estamos 
implicados, então certas demandas são produzidas, demandas que por 
sua vez serão incluídas nos desdobramentos da pesquisa, em sua dimen-
são de apoio. Trata-se, portanto, de uma sequência entre as duas fases da 
pesquisa que poderíamos chamar de temporalidade lógico-implicacional.

Com uma pesquisa que também realizava apoio, não estávamos 
interessados na imediata melhoria do funcionamento das ações e servi-
ços da rede, como se buscássemos alcançar uma meta desconsiderando 
as idas e vindas no processo da pesquisa e no que ela dispara. Pesquisar o 
trabalho em saúde na perspectiva do apoio é, imprescindivelmente, não 
centralizar o trabalho em metas preestabelecidas, mas favorecer e acom-
panhar processos de contração de grupalidades ou, em última análise, 
de contração de rede (PoZZANA; KASTRUP, 2009). Tais processos 
modulam e reorientam a racionalidade científica envolvida na atividade 
de produção do conhecimento.

Lourau (1993) critica o pressuposto da racionalidade científica 
de “não implicação” daquele que conhece diante da realidade dada a 
conhecer. Não é sem motivações que a pesquisa científica frequente-
mente negligencia o acompanhamento do processo de transformação 
da realidade. Sua prerrogativa é compreender o fenômeno – aquilo que 
toma para si como objeto de interesse – como forma já constituída, 
exclusivamente. Por meio dos procedimentos científicos, o objeto estu-
dado precisa ser estabilizado, tendo como consequência a residualidade 
de seu regime de produção.

Partindo do pressuposto de que cabe à ciência descrever estados 
de coisas de um mundo que é exterior por ser apartado do sujeito, de 
sua experiência e atividade – seja daquele que é investigado, seja da-
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quele que investiga –, não se considera que a realidade pesquisada está 
intimamente dependente do ato mesmo de pesquisar. A neutralidade 
buscada pelo método científico faz da realidade um objeto de estudo ao 
excluir o plano de produção dessa realidade. Esse ideal de inteligibili-
dade científica opera a clássica distinção entre quem pesquisa (sujeito) 
e o que é pesquisado (objeto) e, consequentemente, a hierárquica supe-
rioridade do sujeito cognoscente em relação ao objeto dado a conhecer.

Não precisamos ir longe para citar realizações dessa racionalidade 
científica. No âmbito da psiquiatria, como bem mostrou Foucault (1975), 
o saber foi produzido atrelado à objetificação da experiência da loucura, 
posta em condições laboratoriais em um manicômio. o procedimento 
científico que criou as condições de possibilidade para a emergência do 
saber sobre a loucura como doença produzia essa realidade no ato de 
investigação. Desfazer essa montagem de produção de conhecimento no 
campo da saúde mental ganha tonalidades e implicações ético-políticas.

A noção de apoio, quando relacionada à pesquisa, nos ajuda a pro-
blematizar esses limites rígidos entre sujeito e objeto do conhecimento, 
tidos como independentes na legislação epistemológica hegemônica na 
modernidade. Nesse sentido, a diferença que se constata entre nossa 
posição de pesquisadores-universitários e a dos trabalhadores da rede se 
valoriza por estabelecer uma relação com o objeto de estudo que não se 
define por meio de uma hierarquia entre quem pensa e quem executa, 
quem sabe e quem não sabe. A relação de produção de conhecimento 
na pesquisa-intervenção é de coprodução entre quem pesquisa e o que 
é pesquisado. Se não há hierarquia, tampouco se buscou homogeneizar 
as partes nessa relação. Tal aposta nos pareceu uma condição para a 
pesquisa-apoio: além de incluir na análise os diferentes sujeitos impli-
cados no processo de pesquisa e as demandas que produziu, foi preciso 
sustentar a alteridade, o plano comum que a pesquisa traçava.

Esse modo de relação com o trabalho do outro, que constitui uma 
das bases desta pesquisa, pôde se desenvolver por meio de diferentes 
arranjos institucionais, visando à continuidade dos dispositivos e não 
da pesquisa, que tem um término previsto. Um dos arranjos possíveis 
para sustentar esta discussão do processo de trabalho em saúde mental 
do município poderia ser a reunião de equipe do CAPS; contudo, a de-
manda produzida no processo da pesquisa GAM no município exigiu 
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a instalação de outro arranjo: o Fórum de Trabalhadores da RAPS. o 
aumento da abertura comunicacional no CAPS indicou a direção de 
desdobramento para a contração de uma grupalidade de trabalhadores 
que envolvesse diferentes equipamentos da linha de cuidado em saúde 
mental, a rede do município.

quando a pesquisa-apoio apontou para a criação de um fórum 
da RAPS do município, que demanda de apoio foi essa? que problema 
estava sendo delimitado pela pesquisa-apoio, quando o sentido é o da 
instalação de um Fórum de Rede?

Havia uma demanda dos trabalhadores por uma melhor articu-
lação entre os serviços, de modo a possibilitar cuidado contínuo dos 
usuários ao acionar diferentes serviços de saúde do município. Além 
disso, apontava a necessidade de um espaço de acolhimento e enfren-
tamento das dificuldades de relação entre os diferentes equipamentos 
da Rede de Atenção Psicossocial. Diante dessas demandas, colocamos 
como novo horizonte da pesquisa apoiar a instalação de um fórum, 
com participação dos trabalhadores dos diferentes serviços que com-
põem a rede. A aposta da pesquisa-apoio foi fomentar a capacidade de 
cogestão da RAPS, isto é, um espaço para analisar cogestivamente o 
funcionamento da rede na própria rede de ações e serviços de saúde, e 
não exteriormente a ela.

A cogestão é o ethos da pesquisa GAM, que está presente desde 
o manejo dos grupos GAM com usuários e familiares. Esse modo de 
organização do trabalho em saúde busca incluir, no campo da gestão, 
os diferentes sujeitos implicados, outros modos de fazer, bem como 
novas tarefas e mandatos. As múltiplas inclusões ampliam o escopo da 
gestão que passa a se preocupar com o protagonismo dos trabalhado-
res, a análise institucional, a formação dos trabalhadores, a alteração do 
padrão de responsabilidade (tornando-o distribuído), a valorização da 
dimensão subjetiva e coletiva do trabalho e a abertura comunicacional.

A cogestão implica ampliação do protagonismo dos indivíduos 
nos processos decisórios em relação ao seu trabalho. Contudo, aumen-
tar quantitativamente a participação dos envolvidos no planejamento 
e nas decisões não é exatamente o suficiente para efetivar práticas co-
gestivas. Como defendem Campos e Cunha (2010, p. 33), “a tarefa da 
cogestão seria viabilizar contratos e compromissos, sempre provisórios 
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e sujeitos à revisão, entre estes atores, possibilitando alguma viabilidade 
aceitável do ponto de vista de cada um deles”. Criar as condições para 
efetiva participação envolve transformar os modos de trabalhar e o mo-
delo de gestão. No que concerne à inclusão de novas tarefas, a cogestão 
amplia o escopo da gestão, que tradicionalmente está calcado na busca 
por resultados do trabalho, quando considera a tarefa de analisar a ins-
tituição e formular projetos que incluam a disputa dos grupos políticos, 
constituindo-se como espaço coletivo de tomada de decisão e espaço de 
formação (BRASIL, 2009).

Desse modo, verificamos ao longo da pesquisa que outras de-
mandas se produziram. Demandas que diziam respeito à contração da 
RAPS para transformação das práticas de atenção e gestão em saúde. 
Esse processo se desdobrou da fase de implantação do dispositivo GAM 
no CAPS à fase de apoio à RAPS. Tal prática de contração de grupa-
lidade dessa implantação, com um grau de autonomia aumentado – 
aumento da abertura comunicacional (GUATTARI, 2004) intragrupo 
(GIU e GIF) e intergrupos (grupos GAM e equipe de trabalhadores 
do CAPS) –, gerou a demanda por ampliação das redes comunicacio-
nais, seja pela continuidade do dispositivo GAM no serviço após o fim 
da pesquisa, seja pela criação da associação de usuários e familiares de 
saúde mental do município, ou ainda pela criação do fórum de saúde 
mental do município. A pesquisa apoiou os processos gerados pela pró-
pria investigação.

O plano de emergência do Fórum da Rede 
de Atenção Psicossocial

Desde 2009, quando importamos a Gestão Autônoma da Medi-
cação por meio do projeto multicêntrico de pesquisa, até 2014, data do 
fim da Alliance Internationale de Recherche Universités-Communau-
tés Santé Mentale et Citoyenneté, que viabilizou a adaptação do guia 
GAM canadense à realidade brasileira, traçamos um percurso metodo-
lógico que pode ser dividido em diferentes fases: primeiro, realizamos a 
tradução e adaptação do GGAM à realidade brasileira; posteriormente 
validamos o Guia GAM; e finalmente oferecemos apoio institucional à 
RAPS do município de São Pedro da Aldeia.
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A chegada da pesquisa ao município ocorreu por indicação da 
então Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil – atualmente Se-
cretaria de Estado de Saúde –, em reunião realizada em 2010, quando 
a equipe de pesquisadores da UFF apresentou aos apoiadores da Secre-
taria a GAM e os resultados da primeira fase da pesquisa multicêntrica 
(que envolvia UFF, Universidade Estadual de Campinas, Universidade 
Federal do Rio de Janeiro e Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul) nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. 
Naquele momento, a indicação da Secretaria de Saúde possibilitou-nos 
uma escolha mais assertiva em relação ao município com o qual iríamos 
trabalhar na segunda fase da pesquisa por meio do projeto Autonomia 
e Direitos Humanos: Validação do Guia de Gestão Autônoma da Me-
dicação (GAM), que recebeu apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado do Rio de Janeiro (Faperj) a partir de 2011.

o primeiro grupo GAM realizado em São Pedro da Aldeia no 
CAPS, o GIU, foi composto de três pesquisadores-universitários, 
um psiquiatra, uma terapeuta ocupacional e uma média de 12 usuá-
rios. o GIU se reuniu semanalmente por duas horas, perfazendo um 
total de 27 encontros que aconteceram de março a outubro de 2011. 
Nesses encontros, o GGAM-BR foi lido, discutido e validado coleti-
vamente, além de ter mostrado importantes efeitos terapêuticos nos 
usuários do CAPS.

o GIF, realizado no mesmo equipamento, contou com a par-
ticipação de diferentes trabalhadores do serviço ao longo do proces-
so, entre eles: uma assistente social, uma psicóloga/coordenadora do 
CAPS, dois técnicos de enfermagem e uma psicóloga, três pesqui-
sadoras-universitárias e uma média de sete familiares. o grupo teve 
início em maio de 2011 e foi encerrado em março de 2013.

Impelidos pela experiência de publicização de problemas cole-
tivos e pelos diversos questionamentos acerca da rede de saúde mental 
de São Pedro da Aldeia que emergiram inicialmente nos grupos GIU 
e GIF, propusemos um trabalho de imersão nos principais serviços 
da rede, a fim de cartografar a dinâmica entre eles e, principalmente, 
avaliar o cuidado e atenção ao usuário de saúde mental na RAPS. 
Fizemos, por uma semana, o acompanhamento da linha de cuidado 
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por meio de imersão na rede em 2011, quando duplas de pesquisa-
dores acompanhavam os trabalhadores de diferentes equipamentos 
da RAPS, em observação dialogada do trabalho desses profissionais, 
buscando entender como os serviços estavam se articulando em rede.

Nesse processo, os pesquisadores-universitários se revezaram du-
rante os períodos da manhã e da tarde em cada um dos serviços, acom-
panhando o trabalho dos profissionais com um roteiro semiestruturado 
de questões sobre as práticas do serviço. Montamos uma metodologia 
de acompanhamento da linha de cuidado no município, e, por meio 
dessa imersão (ALVAREZ; PASSoS, 2009), conseguimos cartografar 
as práticas de cuidado que se teciam entre o CAPS Casarão da Saúde, 
o ambulatório ampliado Casa Azul, o Serviço Residencial Terapêutico 
(SRT) e o pronto-socorro, a fim de compreender como essa rede se 
articulava. Essas práticas eram possibilitadas por relações formalizadas 
institucionalmente, como as atribuições dos serviços e os atendimentos 
prestados, e também por outros elementos, como o bom relacionamen-
to entre algumas equipes, que se tornavam mais parceiras para a resolu-
ção de algumas questões, ou mesmo as alianças políticas que favoreciam 
determinados investimentos na rede. Ao acompanhar o trabalho de 
perto e conversar com trabalhadores, usuários e familiares sobre temas 
como acesso, gestão do cuidado e da medicação, relação entre serviços 
da rede e entre os diferentes atores que por eles circulam, identificamos 
as práticas de cuidado e de gestão na região.

organizamos algumas reuniões de restituição para os trabalha-
dores da rede quando reconheceram situações analisadoras (GUAT-
TARI, 2004; LoURAU, 1993) do trabalho na RAPS. os analisado-
res são acontecimentos que produzem rupturas e catalisam fluxos em 
processos de mudança nas instituições. Realizam análise, destituindo 
a centralidade do papel do analista, na medida em que apontam para 
virtualidades presentes na pesquisa, desnaturalizando as formas ins-
tituídas, apontando para as forças instituintes e para os processos de 
institucionalização (PASSoS; BARRoS, 2000).

Com base no compartilhamento com os trabalhadores das im-
pressões que a pesquisa colhia com as intervenções tanto nos grupos 
com usuários e familiares quanto no acompanhamento da linha de 
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cuidado, surgiu a proposta de construção de um fórum de trabalhado-
res para ampliar e aprofundar as discussões sobre o trabalho na RAPS, 
assim como criar um espaço no qual os trabalhadores se reuniriam 
para discutir seus problemas, compartilhar suas dificuldades e pensar 
coletivamente estratégias de qualificação da atenção em saúde mental 
no município. Com base em um desejo de ampliação dos espaços 
coletivos para cuidado do trabalho e do trabalhador de saúde mental, 
percebemos uma demanda para a instalação de um dispositivo que 
fosse capaz de cuidar da experiência de cuidar (MACERATA; DIAS, 
2014) dos trabalhadores daquela rede.

Para sistematizar o que se identificou ao fim da cartografia da 
linha de cuidado, foi composta uma comissão com representantes 
dos diferentes serviços da RAPS, que se responsabilizou com a coor-
denação municipal pela organização da reunião que chamamos de 
pré-fórum. Neste encontro, com base nas discussões entre pesqui-
sadores-universitários e trabalhadores, foram elencados dez pontos 
problemáticos:

1. A cogestão da medicação na relação entre trabalhadores, 
usuários e familiares.

2. A parceria entre trabalhadores, familiares e rede de apoio 
no cuidado em saúde mental: o controle social e as confe-
rências, a associação de usuários e familiares e o grupo de 
familiares nos serviços.

3. A corresponsabilidade da rede de saúde mental na constru-
ção de Projetos Terapêuticos Singulares: a parceria entre os 
serviços.

4. Cuidado em saúde mental e religião.
5. Dispositivos de geração de renda e reinserção social através 

do trabalho.
6. Saúde mental e sexualidade.
7. A importância da intersetorialidade no cuidado em saú-

de mental (Centro de Referência de Assistência Social – 
CRASS –, educação, transporte, horto escola etc.).

8. o perfil do usuário na relação com os equipamentos: o que 
distingue “perfil CAPS” e “perfil ambulatório”. o perfil do 
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usuário e os encaminhamentos na rede com mudança de 
referência.

9. Saúde mental e construção de autonomia: o que é autono-
mia em saúde mental?

10. A agressividade do usuário: o limite como direção clínica e 
a limitação dos serviços clínicos.

Entendemos que a inserção da pesquisa na rede havia produ-
zido uma demanda de apoio institucional, expressa pelo pedido dos 
trabalhadores para que participássemos dos espaços coletivos de dis-
cussão que eles desejavam construir e também pelo pedido dos tra-
balhadores do CAPS para que os auxiliássemos a dar continuidade 
ao GIU e ao GIF.

A oferta de apoio institucional à rede de saúde mental do mu-
nicípio foi viabilizada por meio da construção do projeto Autonomia 
e Direitos Humanos: Validação do Guia de Gestão Autônoma da 
Medicação (GAM) – Continuidade, com apoio da Faperj, que pre-
viu a oferta de ambas as modalidades de apoio durante o período de 
2013 a 2014.

A criação de dispositivos GAM no CAPS de São Pedro da Al-
deia colocou-nos a questão do modo de relacionamento entre CAPS, 
SRT, ambulatório ampliado, pronto-socorro (que também oferece 
leitos psiquiátricos) e demais serviços da rede. Interessava- nos co-
nhecer como a rede funcionava, mais ainda, como o CAPS em suas 
articulações operava o cuidado naquele município e qual era sua 
capacidade de ordenamento dessa rede. Mais do que fornecer um 
diagnóstico sobre o cotidiano, com a cartografia da linha de cui-
dado elaboramos uma restituição em formato de conversa com os 
trabalhadores sobre o que experimentamos com eles nessa semana 
de acompanhamento do trabalho, buscando discutir as questões que 
foram suscitadas com base no cotidiano dos serviços. Esse encontro 
em roda entre diferentes atores foi um fato que já altera o funciona-
mento cotidiano dos serviços.

A conversa no CAPS aqueceu o coletivo e gerou a demanda por 
ampliação da discussão para além da equipe de serviço. A pesquisa 
havia constatado o esvaziamento dos espaços coletivos no trabalho 
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da rede de saúde mental no município e propôs um arranjo de aqueci-
mento da RAPS. Na ocasião desta reunião devolutiva, compartilhamos 
o que observáramos com a coordenação de saúde mental e a equipe do 
CAPS. Compartilhar com eles nossa experiência em acompanhar o tra-
balho fez com que esta experiência coletiva de avaliação possibilitasse a 
criação de outros dispositivos de encontro entre aqueles atores.

Preparamos a conversa com os trabalhadores do mesmo modo 
que construímos o roteiro de acompanhamento da linha de cuidado, 
pensando em como as articulações daquela rede de saúde mental ope-
ravam. A vontade de coletivo criou-se ao experimentar naquela reu-
nião devolutiva um coletivo interessado e mobilizado para a discussão. 
Deste modo, a ausência de reuniões entre os equipamentos, a precária 
comunicação entre os serviços e todas as questões ganhavam ali sua 
dimensão de problema compartilhado. Criava-se uma experiência de 
plano comum (KASTRUP; PASSoS, 2014) que unia os trabalhadores 
em torno de questões coletivas. Traçar um plano comum no ato de pes-
quisar envolveu o desafio de garantir o caráter participativo da pesquisa. 
Ao fugir da lógica da devolutiva como informação ao pesquisado do 
que o pesquisador coleta, organiza e analisa dos dados, operou-se neste 
coletivo uma vontade de transformação do próprio modo de trabalhar 
e se relacionar com a rede. Surge então o projeto de construir o Fórum 
de Trabalhadores de Saúde Mental.

Outras reverberações da pesquisa-apoio 
em saúde mental

A instalação de um fórum de trabalhadores ganha sua impor-
tância por ser um espaço de partilha tanto das condições de trabalho 
analisadas coletivamente quanto das crises da rede que aparecem no 
cotidiano de cuidado dos usuários.

Apostando na vontade de ampliar os espaços coletivos para 
cuidado do trabalho e do trabalhador de saúde mental, começa-
mos a operacionalizar com eles os encontros definindo o local. o 
fórum aconteceria com frequência bimestral, com os trabalhadores 
do CAPS, pronto-socorro, ambulatório ampliado e Nasf. os locais 
variavam entre os serviços.
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Três questões se tornaram fundamentais para nós: 1) os níveis 
de precariedade das relações – precariedade das relações de trabalho, 
expressa por vínculos empregatícios frágeis, salários baixos, número 
reduzido de profissionais nas equipes, falta de insumos básicos e de 
estrutura física adequada; precariedade das relações entre os profis-
sionais que compõem uma equipe e entre as equipes dos diferentes 
serviços, expressa por pouco diálogo, isolamento e grande sensação 
de sobrecarga de trabalho; precariedade da relação entre trabalhado-
res, usuários e familiares, expressa por vínculos frágeis, escassa pro-
moção de autonomia e grande sensação de desamparo; 2) a definição 
do perfil dos usuários, categorizados como “perfil CAPS” e “perfil 
ambulatório”; 3) a gestão da medicação.

A princípio, experimentamos, ao lado dos trabalhadores, mui-
tos incômodos que não ganhavam expressão. Sentíamos o incômodo, 
mas não falávamos sobre ele. Ficou claro que a precariedade das re-
lações de trabalho expressava-se no modo como cada trabalhador se 
posicionava na reunião. Ficou claro também que a relação entre os 
trabalhadores e a gestão era marcada por forte verticalidade, e que a 
centralização exercida tinha como correlato o silenciamento da gran-
de maioria dos trabalhadores.

Parecia haver pouco diálogo entre os profissionais de um mes-
mo serviço e menos ainda entre os profissionais de serviços diferentes. 
A sensação de solidão e sobrecarga entre os trabalhadores era muito 
grande, refletindo-se na distância entre os serviços da rede, que pare-
ciam trabalhar de maneira desarticulada. Mesmo as questões relati-
vas ao cuidado clínico e à relação trabalhadores-usuários eram pouco 
compartilhadas dentro das equipes.

Identificando a precariedade das relações que se estabeleciam na 
rede, era importante fortalecer a cogestão dos processos de trabalho, de 
modo que a gestão fosse exercida por todos os envolvidos e não ape-
nas pela figura que ocupa o cargo de gestor. Essa é a direção da aposta 
democratizante do SUS, uma política pública e não uma política de 
governo, ou seja, uma política sustentada pelos cidadãos. As discussões 
na fase de apoio ao Fórum de Saúde Mental em São Pedro da Aldeia 
reacendiam a dimensão pública da política de saúde mental, ao cons-
truir corresponsabilização pelo funcionamento da rede.
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Havia, no entanto, dificuldade em incluir nas reuniões do fórum 
os cuidadores da residência terapêutica (RT), em geral pessoas sem ní-
vel superior. Em certa ocasião, discutimos um caso de difícil manejo: a 
RT precisava trazer novamente à casa um usuário internado que com 
frequência apresentava problemas de convivência com os demais mo-
radores. A coordenadora da RT estava preocupada e sentia-se incapaz 
de resolver a situação sem a presença dos cuidadores da RT e sem os 
moradores colegas que poderiam colaborar para a possível desinterna-
ção. o fórum então toma a decisão de fazer a próxima reunião na RT 
para incluir os cuidadores e também os moradores/usuários na decisão 
coletiva sobre o cuidado daquele usuário. o ponto temático “10. A 
agressividade do usuário: o limite como direção clínica e a limitação dos 
serviços clínicos” era ressaltado nas reuniões pelos trabalhadores como 
um dos mais delicados. Muitos se sentiam vulneráveis e sem recursos 
clínicos ao realizarem atendimentos a usuários em crise, como era o 
caso do morador da RT que precisava ser desinternado.

Reunimo-nos em roda no quintal da casa da RT, reforçando o 
convite aos moradores para discutir que decisão tomar. Alguns falaram 
da dificuldade em lidar com as crises, que por vezes eram agressivas, 
quando o usuário em questão esteve na casa. os técnicos falaram aber-
tamente sobre a situação de internação e a precariedade do tratamento. 
os moradores disseram que era direito do usuário poder voltar à casa. 
o fórum possibilitou um espaço coletivo para tomada de direção clíni-
ca no cuidado desse usuário – a desinternação e retorno à RT – e, mais 
do que isto, possibilitou à equipe e aos usuários que decisões clínicas 
tão difíceis, como esta que envolve a agressividade, pudessem ser toma-
das de forma mais corresponsável. Rancière (2005) nos auxilia a pensar 
esta situação em seu aspecto clínico-político. A partilha do sensível é, 
para o autor, uma prática política do plano comum: quem pode falar, 
quem pode tomar parte do comum com base em determinada função, 
os modos como ocorre a partilha do visível e do invisível neste comum.

Nesta reunião do fórum na RT, pudemos promover outras pos-
sibilidades de gestão do comum e do cuidado em saúde mental, nas 
quais outras formas de participação para aquele coletivo foram pos-
síveis, como a consideração da opinião dos usuários em uma decisão 
clínica. Entendemos que uma intervenção clínico-política, tal como 
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desenvolvida no fórum, envolve a alteração do regime de sensibilidade 
nas práticas do cuidado em saúde mental para esse coletivo. o que 
ganha visibilidade e o que sai da invisibilidade se alteram quando, por 
meio de diferentes posições, atividades e partes, efetuamos a partilha 
do comum. A partição entre visível e invisível se refaz de maneira que 
alteremos o modo como tomamos parte nas situações.

A pesquisa encerrou sua participação no fórum com uma ava-
liação muito positiva. os trabalhadores diziam: “é muito importante 
continuar cuidando de quem cuida”; “Isso aqui foi muito bom porque 
vocês estimularam, deram um gás novo!”; “Foi diferente porque vocês 
pegaram na mão da gente, não ficaram olhando de cima e cobrando”; 
“Foi uma troca muito rica”; “Foi uma luta e tivemos muitas conquis-
tas”; “Coisas que nem imaginávamos fazer hoje são bem mais fáceis”; 
“Hoje a rede está mais amarrada, apesar de ainda ter muitos furos”.

Traçar um plano comum no campo de pesquisa incluiu dife-
rentes interesses e produziu engajamento entre diferentes sujeitos que 
estavam implicados no processo da pesquisa. Esta se fez participativa 
pela coletivização da experiência do pesquisar, passando pelo apoio aos 
movimentos desses coletivos que acompanhamos. o cuidado coletivo 
de uma situação de crise é a partilha de um aspecto do cuidado que é, 
ao mesmo tempo, visível e invisível: a responsabilidade. Pesquisar com 
trabalhadores da rede de saúde mental envolve colocar em uma mesma 
roda diferentes posicionamentos: o da gestão no nível central, o das 
coordenações dos equipamentos, dos trabalhadores de contratos tem-
porários e dos servidores públicos, dos que possuem nível superior e dos 
que atuam como cuidadores e não têm, necessariamente, formação uni-
versitária. Diferenças que são, ao mesmo tempo, políticas e singulares, 
compondo, assim como outros vetores, práticas concretas de trabalho 
na rede com os usuários e seus familiares.

A promoção de autonomia em saúde mental envolve lidar com 
este comum heterogêneo que caracteriza equipe e usuários. Partilhar 
a responsabilidade da decisão clínica entre diferentes atores promove 
outra forma de gestão do comum, tão marcado, até hoje, pela pouca 
autonomia decisória dos usuários em seus projetos terapêuticos. Acom-
panhar esse processo de contração de autonomia coletiva caracterizou a 
pesquisa em suas dimensões de intervenção, participação e apoio.
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Introdução
Ao longo de mais de uma década, desde 2008, o grupo de pesquisa 

Enativos: conhecimento e cuidado tem se dedicado ao campo de pesquisas 
em Gestão Autônoma da Medicação (GAM). Este grupo integrou a pes-
quisa multicêntrica1 que se ocupou em traduzir, adaptar e validar o Guia 
GAM (GGAM)2, do contexto de origem, canadense, para a realidade 
da atenção psicossocial brasileira. Desde então, o Enativos desenvolve e 
acompanha vários campos GAM em uma prática de pesquisa-interven-
ção participativa (PASSoS; BARRoS, 2014; PASSoS; SADE; MACE-
RATA, 2019), reunindo pesquisadores da graduação, pós-graduandos (de 
Programa de Residência Multiprofissional, de mestrado e doutorado), 
pós-doutorandos e docentes dos cursos de psicologia da Universidade Fe-

1 A pesquisa realizada se desenvolveu com a parceria entre UFF, Unicamp, UFRJ e 
UFRGS, compondo um projeto multicêntrico chamado GAM-BR.
2 Guia de Gestão Autônoma da Medicação (GGAM), instrumento desenvolvido desde 
1999, no Canadá, para pacientes com transtornos mentais graves, e traduzido, adaptado 
e validado ao contexto brasileiro pela Pesquisa Avaliativa de Saúde Mental: Instrumentos 
para a qualificação da Utilização de Psicofármacos e Formação de Recursos Humanos – 
GAM-BR (CNPq, 2009). Disponível em: https://observatoriogam.org/livros/.

https://observatoriogam.org/livros/
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deral Fluminense (UFF)3, trabalhadores e usuários dos serviços onde se 
realizam as pesquisas GAM, no campo4 das políticas públicas de saúde. 

No trabalho de campo, esse coletivo de pesquisa acompanha a 
ampliação do uso da estratégia GAM, o aumento de sua capacidade 
circulatória em serviços e escolas de formação em saúde, fenômeno que 
nos demandou análise e a que chamamos de capilarização. Pela via das 
pesquisas, verificamos modificações em alguns padrões relacionais, co-
municacionais e subjetivos, instituídos nos processos de trabalho das 
práticas de cuidado e na formação, no que diz respeito à prescrição 
medicamentosa e à participação dos usuários em seus tratamentos, o 
que compreendemos como um dos elementos que compõe a base do 
processo de capilarização experimentado e ao qual nos debruçamos ao 
longo do capítulo. 

A GAM, no contexto brasileiro, parte da iniciativa das universi-
dades que, responsáveis pela pesquisa participativa multicêntrica e com-
prometidas com o fortalecimento do Sistema único de Saúde (SUS), 
introduzem-se, ativando as políticas públicas, nos serviços de saúde 
mental, inicialmente nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), in-
tervindo na implantação de grupos GAM. Também pela via pública e 
em contato com o Estado, as universidades, em aliança com a política 
do SUS, levam a estratégia GAM para o campo da saúde pública – ou-
tro elemento que compreendemos compor a base do processo de capi-
larização e ao com o qual também aqui nos ocupamos. 

Curioso observar que, se a universidade teve protagonismo na im-
plantação multicêntrica da estratégia GAM no Brasil 5, posteriormente, 
o aumento de circulação da GAM na rede de serviços e ensino do cam-
po da saúde transpassa o ponto de partida acadêmico. Assim também 
dissemina-se a GAM nas redes de saúde mental, de forma autônoma à 
iniciativa universitária e, ao mesmo tempo, efeito da implantação mul-
ticêntrica e coparticipativa inicial. Isto porque esse multicentrismo e 
coparticipação da gênese da GAM no Brasil se fez em aliança com di-
versas universidades públicas do país e seus correspondentes campos de 

3 Campus Niterói, Rio das ostras e Volta Redonda.
4 o campo das pesquisas inclui dois Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), um ambu-
latório de saúde mental e duas unidades de Saúde da Família do estado do Rio de Janeiro.
5 No Canadá esse protagonismo é da sociedade civil e do movimento social que atua 
no campo da saúde mental, com protagonismo dos usuários.
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pesquisa6, com a participação direta de usuários, trabalhadores e gesto-
res, além dos pesquisadores universitários. Aventamos que o multicen-
trismo de partida, somado a uma abertura e heterogeneidade territorial 
na composição de seus atores, nasceu engendrando forças rizomáticas7, 
potencialmente capilarizantes e expansivas.

Mais claramente expressando o aumento de circulação da GAM, 
observa-se que o processo de capilarização em curso tem sido acompa-
nhado pelo cenário mais amplo nacional e internacional. Refletindo 
esse processo, em 2017, foi constituído o observatório Internacional 
de Práticas de Gestão Autônoma da Medicação8, firmado em acordo 
multilateral, do qual a UFF é signatária, envolvendo 22 instituições, 
entre elas dez universidades públicas federais e estaduais das regiões Sul, 
Sudeste e Nordeste brasileiras, três universidades privadas, duas univer-
sidades estrangeiras, no Canadá e na Espanha, bem como a Associação 
Brasileira de Saúde Mental (Abrasme) e algumas secretarias de saúde de 
municípios do Brasil.

Reunindo o conjunto diversificado de pesquisas e práticas GAM, 
e objetivando a composição de uma rede plural de formação, apoio e 
pesquisa às práticas GAM, o observatório, tal como um farol, realça o 
processo de disseminação e circulação da GAM, ao mesmo tempo que, 
em sua aposta também multicêntrica e heterogênea, atua territorial-
mente, outra vez, no seu fomento, por meio dos espaços de encontros 
entre pesquisadores universitários, usuários, trabalhadores e gestores 
que o compõem. Atuando em rede, descentralizado, o observatório 
funciona, também, como uma força de ativação capilarizante da GAM. 
Contemporaneamente, compreendemos a constituição do observató-
rio como um exemplo amplo do processo de capilarização em curso 
no país e internacionalmente, indo além das pesquisas e práticas GAM 
locais, de cada região e território.

6 o início do processo de implantação da estratégia GAM conta com a participação 
de centros de pesquisas de diversas universidades do Brasil, da qual destacamos: Uni-
camp, UFES, UFF, UFRGS.
7 A noção de rizoma desenvolvida por Deleuze e Guattari nos ajuda a pensar o processo de 
capilarização: “os diagramas arborescentes procedem por hierarquias sucessivas, a partir 
de um ponto central ao que remete cada elemento local. os sistemas em rizoma ou em 
‘treliça’, ao contrário, podem derivar infinitamente, estabelecer conexões transversais sem 
que se possa centrá-los ou cercá-los”. (GUATTARI; RoLNIK, 2005 p. 387-388).
8 o observatório conta com um site, no endereço https://observatoriogam.org.



254

A inseparabilidade das dimensões macro e micropolítica

Acompanhando o fenômeno de expansividade circulatória da 
GAM, partimos das seguintes questões-problema: que sentido atri-
buímos a esse processo de ampliação e circulação das experiências 
GAM no âmbito do SUS? Em que direção e modo de operação ele se 
movimenta? que efeitos e desafios tal ampliação produz ao campo de 
intervenção da GAM?

As considerações dessas questões são apresentadas enquanto pis-
tas: 1) Nomeamos esse processo de ampliação do uso e da capacidade 
circulatória da GAM como um fenômeno de capilarização; 2) Fenô-
meno que se realiza em duas direções distintas, mas inseparáveis: uma 
macropolítica e outra micropolítica. 3) Na primeira, identificamos a 
ampliação circulatória da GAM pelo alinhamento às políticas públi-
cas democratizantes de saúde mental do SUS, em contato com o Esta-
do e suas instâncias representativas, nos diferentes níveis de governo; 
na segunda, a identificamos em reposicionamentos subjetivos, rela-
cionais e comunicacionais dos atores envolvidos, por efeito de uma 
dinâmica de contágio; 4) Nas duas direções, macro e micropolítica, o 
fenômeno da capilarização está associado à formação em serviço, no 
campo da saúde, aqui tomada como exemplo da inseparabilidade das 
duas direções propostas.

Com base em uma cartografia (PASSoS et al., 2013; PASSoS; 
KASTRUP; TEDESCo, 2016) do fenômeno da capilarização da 
GAM desenvolvida, com apoio nessas pistas, lançamos as teses de que 
a capilarização se processa macro e micropolíticamente, e isso reve-
la uma inseparabilidade dessas direções, sendo a formação em saúde 
indicadora emblemática dessa inseparabilidade. Uma via privilegiada 
desse encontro.

A direção macropolítica realiza a GAM num plano extensivista 
e formal de atuação (com o apoio das políticas públicas), das formas 
instituídas por meio de leis, decretos, portarias. A micropolítica opera 
a ampliação da GAM em um plano de atuação intensivista e territorial 
(envolvendo produção de subjetividade e contágio) e atua no plano das 
forças de contágio presentes nas relações cotidianas entre os sujeitos 
implicados no processo de produção de saúde – usuários, trabalhadores 
e gestores do SUS.
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Ao longo do capítulo, buscaremos desenvolver e dar corpo a 
essas ideias, servindo-nos de alguns conceitos e dialogando com a ex-
periência dos campos de pesquisa em que estamos inseridos. é o que 
passaremos a discutir.

A explicitação de um campo problemático: 
a participação dos usuários na gestão 
da medicação 

Entramos no campo problemático das pesquisas GAM e frisamos 
seu enfrentamento do que onocko-Campos (2012) chamou de ponto 
cego da Reforma Psiquiátrica ou sua face não reformada. Em que pese 
um conjunto de avanços disparados no processo de Reforma, reconhece-
se que as relações, os processos comunicacionais e de trabalho que en-
volvem o cuidado medicamentoso são, ainda, indicadores de pouca par-
ticipação dos usuários, especialmente, no que diz respeito à informação 
e negociação do uso. Isto porque, atravessados por forças manicomiais 
inscritas nas práticas, também ocupamos lugar, em alguma medida, no 
tal ponto cego. os modos de prescrição não dialogados, sem inclusão dos 
saberes dos usuários, subsidiadas por relações hierárquicas e verticalizadas 
atuam como automatismos institucionais, sendo alguns dos componen-
tes do que consideramos delinear um ponto de invisibilidade.9

Indicadoras da desvalorização dos saberes dos usuários, mas tam-
bém das lógicas institucionais dos especialismos medicalizantes centra-
das no saber médico, tais modos agem na contramão dos processos de 
produção de autonomia e de um tipo de cuidado democrático que, 
coparticipativo, de fato, possa incluir a experiência do usuário em seu 
próprio tratamento. Refletindo a insistência da cultura tutelar e objeti-
ficante de cuidado, tais lógicas operam limitando a contratualidade dos 
usuários com as equipes de saúde e a ampliação de suas redes relacio-
nais, autonomizantes (KINoSHITA, 2001).

9 No documentário Estamira (2006), de Marcos Prado, a personagem relata de modo 
crítico essa questão depois de uma consulta no CAPS: “Aqui,ó, o retorno, quarenta 
dias. Presta atenção nisso. olha, e ainda mais, eu conheço médico, médico, médico 
mesmo, direito. Entendeu? Ela é copiadora. Eu sou amigo dela, eu gosto dela, eu 
quero bem a ela, quero bem a todos, mas ela é copiadora”.
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Em sintonia com esse pensamento, o terceiro passo do GGAM, 
que propõe pensar a autonomia, explicita que:

Há muitos aspectos da vida que podem contribuir para 
tomar decisões compartilhadas sobre o uso de medica-
mentos [...] primeiro, as coisas que você precisa para vi-
ver; depois, a rede de pessoas, grupos, serviços que podem 
lhe ajudar; e, para concluir, os direitos e compromissos 
que você tem em relação ao seu tratamento e às vezes nem 
imagina. (GGAM, 2014, p. 18).

Nas práticas de saúde mental que acompanhamos, os direitos 
dos usuários e compromissos cogestivos (CAMPoS, 2005) com o tra-
tamento se mostraram tímidos. Isto se observou no quase total desco-
nhecimento das medicações psiquiátricas por parte dos usuários; nas 
dificuldades de adesão às prescrições; no pouco acesso aos médicos 
e aos prontuários; na tendência de renovação automática de receitas 
médicas, especialmente no contexto da Atenção Básica; no modo de 
escuta dos trabalhadores, focada nos sintomas; na centralização do 
tratamento medicamentoso como oferta prioritária; na hipermedica-
mentalização (CALIMAN; PASSoS; MACHADo, 2016); no pouco 
conhecimento que a equipe não médica possui sobre as medicações e 
prescrições; na ausência de acesso dos usuários aos seus prontuários e 
ao compartilhamento de seus projetos terapêuticos singulares (PTSs); 
na concentração dos poderes decisórios na equipe técnica. Configu-
ra-se, assim, uma experiência de solidão. Em nossa compreensão, os 
pontos cegos criam zonas de invisibilidades reforçadoras de automa-
tismos institucionais presentes nos modos de cuidar, acima citados. 
Dessa forma, a prática da gestão autônoma da medicação é um modo 
de questionar os automatismos. 

Em um dos campos acompanhados, um usuário frisou que só 
quem poderia pegar o prontuário era o médico. outros revelavam que 
reconheciam as medicações somente pela cor. Muitos deles não tinham 
referência do PTS e sequer tinham visto seus prontuários, desconhe-
cendo que o acesso a seus prontuários é um direito assegurado. outro 
usuário informou que tomava a medicação da forma que lhe parecesse 
adequada, especialmente, quando, muito sonolento, sentia que alguma 
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medicação deveria ser diminuída, ainda que não soubesse qual.
Tais concepções e formas de uso das medicações expressas lançam 

luz à experiência de solidão que envolve o cuidado medicamentoso, 
trazendo à tona o problema da baixa participação dos usuários na gestão 
compartilhada de suas medicações, indicativas, ainda, do igualmente 
baixo gradiente de contratualidade na relação com os cuidadores. Esse 
modo de relação verticalmente hierarquizado fragiliza um tipo de com-
posição coparticipativa do cuidado, uma tessitura de autonomia com-
partilhada, acompanhada, apoiada.

Entre outros aspectos, as experiências GAM visibilizam que essas 
práticas que não levam em conta a experiência dos usuários são in-
dicadoras de processos de produção de subjetividade atravessados por 
lógicas de formação, no campo da saúde, calcadas, predominantemen-
te, na racionalidade biomédica e em políticas cognitivas objetificantes, 
que tomam o sintoma como a verdade da doença e do próprio sujeito. 
(CAMARGo JR., 2005). A isso contrapõe-se a fala de um usuário no 
GGAM (2014): “eu sou uma pessoa e não uma doença” (p. 8).

Diante desse panorama problemático, situado nesse ponto sensí-
vel da Reforma Psiquiátrica, indagamos: como temos enfrentado as zo-
nas de invisibilidades, efeito dos automatismos, nos campos de pesquisa 
GAM? Responder a esta indagação nos conecta às questões anuncia-
das no início do capítulo quanto ao sentido, direção, efeitos e desafios 
da ampliação de circulação das experiências, isto é, da capilarização da 
GAM no âmbito do SUS.

é nessa esteira que anunciamos a ideia de capilarização, enten-
dendo que, intervir nos processos de subjetivação dos atores envolvidos 
no cuidado, em suas lógicas de formação, em seus planos relacionais e 
comunicacionais, nos automatismos institucionais, possibilita a emer-
gência de uma dinâmica de contágio, que indicamos como capilarizan-
te, por meio da qual também se disseminam e ramificam a estratégia e 
as práticas GAM nos territórios e dispositivos. 

observamos que a capilarização se dá em um movimento de cir-
culação que possibilita processos de conexão em rede, tal como o siste-
ma circulatório do corpo, em que os capilares conduzem o sangue do 
centro de bombeamento, distribuindo-o e espalhando-o para os tecidos 
periféricos, dando-lhes condição de regeneração e produção de novos 
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capilares. E, por outra via da rede capilar, por meio de veias e artérias, 
caminhos levam o sangue ao centro de bombeamento do corpo, em um 
fluxo ininterrupto e autônomo. 

Com o conceito de autopoiese (MATURANA; VARELA, 2015), 
entendemos o sentido de capilarização como um fenômeno que au-
menta conexões, produzindo redes coemergentes, de coprodução de si 
e do mundo, de disseminação e descentralização. De outro modo, a 
capilarização de uma estratégia em saúde pública se faz por processos 
constituintes, em rede, em que dispositivos de saúde e os sujeitos a eles 
associados se autoproduzem em interferências mútuas e coemergem, 
inseparavelmente, ao mesmo tempo que são gerados coletivamente 
(ESCóSSIA, 2014).

Esse aumento expansivo que vemos emergir nessa rede de copro-
dução subjetiva, relacional e comunicacional que o fenômeno da capila-
rização visibiliza, intervém naquilo que parece ser inquestionável, isto é, 
nos padrões hierarquizados dos modos de prescrição e manejo das medi-
cações psiquiátricas. Vemos acontecer um rearranjo subjetivo dos atores 
envolvidos no cuidado que, operando macro e micropoliticamente, pro-
duzem uma capilarização das práticas de cuidado relacionadas à gestão 
autônoma da medicação. Mais especificamente, vejamos como.

Capilarização nas políticas públicas de saúde: 
a direção macropolítica 

Para se capilarizar, a GAM não depende somente do reposiciona-
mento subjetivo dos atores implicados nas práticas de saúde. A política 
de saúde, quando se realiza como política pública que se faz com base 
nos coletivos, é outra via de propiciar a capilarização, ampliação de co-
bertura da GAM.

A macropolítica é a dimensão organizativa, reguladora, de imple-
mentação e avaliação das ações em saúde na esfera do Estado. orienta as 
ações de saúde de cima para baixo (top-down) e, geralmente, de maneira 
extensiva, como nas campanhas de saúde (PASSoS; BARRoS, 2014). 
A dimensão macropolítica da saúde reúne propostas e diretrizes de Esta-
do que acompanham as transformações e necessidades sociais, criando 
estratégias normativas nas estruturas de representação política, as esferas 
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federal, estadual e municipal de gestão do SUS. Leis, portarias, proto-
colos e conhecimentos disciplinares estão, neste arcabouço, instituindo 
modos de fazer e promover saúde. 

Entendemos que a capilarização é uma ideia implícita ao processo 
de constituição da política pública do SUS no Brasil, a partir dos anos 
1980, que buscou a ampliação da cobertura para garantir universalidade 
do sistema. o SUS nasce de um processo de participação e coletivização 
das lutas sociais e o reafirma pelo princípio da universalização do acesso 
aos bens de saúde e das diretrizes da descentralização e da regionalização.

As políticas de governo são propostas dentro de um projeto espe-
cífico da relação de forças políticas que assumem a gestão do Estado por 
determinado período e com responsabilidades específicas. Já as políticas 
públicas são aquelas construídas com a participação social em sua for-
mulação, aplicação e acompanhamento. Assim, é possível pensar que 
a composição das políticas públicas, no sentido assinalado, passa pelo 
tema da capilarização. quanto mais coletivizada, autônoma e territoria-
lizada se forja uma política, mais potencial de resposta a determinado 
campo problemático ela possui.

No sentido administrativo, as políticas de governo são um con-
junto de programas, projetos e atividades instauradas de modo burocrá-
tico, sem articulação necessária com a participação social, e que exigem 
ações ampliadas para as necessidades locais de todo e qualquer cidadão.

As políticas públicas se fazem por definição e sobretudo no senti-
do bottom-up, ou seja, são cogeridas pelos coletivos e podem atravessar 
as instituições estatais. Estamos diante da multiplicidade dos modos de 
governo e das diversas estratégias que aparecem também nas práticas e 
na luta pela saúde. Para David Capistrano Filho (1997), o combate por 
um novo sistema de saúde no Brasil “é um combate pela gestação de 
nova cultura sanitária. é uma batalha institucional e, ao mesmo tempo, 
uma batalha política e de ideias” (CAPISTRANo, 1997, p. 11).

Alinhada e apoiada pelo SUS, bem como pelo arcabouço legal 
(Lei no. 10.216/01) que reflete os princípios da Reforma Psiquiátrica 
antimanicomial em sua dimensão jurídico-legal (AMARANTE, 2007), 
em certa composição administrativa, possibilitou-se, nesse plano de for-
mas macropolítico, uma expansão de cobertura extensivista da Rede de 
Atenção Psicossocial (RAPS). 
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Entende-se que o SUS – seja enquanto marco legal, seja como 
uma política pública – e os dispositivos da Reforma Psiquiátrica são 
as vias de entrada da GAM no Brasil, sua condição de possibilidade. 
Importa frisar a afinação da estratégia GAM com o ideário do SUS. 
Tal como a expansão da cobertura da RAPS, ampliar o alcance de cir-
culação da GAM, nessa direção macropolítica, pressupõe diálogo com 
a multiplicidade de atores que compõem o Estado, por meio de suas 
instâncias de representação – serviços, trabalhadores, gestores, universi-
dades públicas. Essas instâncias e seus atores é que têm poderes decisó-
rios para abrirem as portas à entrada da estratégia GAM nos serviços de 
saúde, possibilitando a ampliação da circulação macropolítica da GAM 
na rede de serviços da RAPS.

Na mesma esteira de negociação, não conseguiríamos espalhar 
e ampliar o alcance das pesquisas e práticas GAM sem contar com as 
agências públicas de fomento às pesquisas. Assim, também no cam-
po da formação, pelas pesquisas universitárias, a GAM se capilariza. 
Podemos ilustrar essa direção macropolítica da formação por meio da 
formulação da Política de Educação Permanente em Saúde (EPS), ins-
tituída pela portaria n°. 198/GM de 2004. 

A EPS se conforma como uma estratégia do SUS para a formação 
de trabalhadores por meio de transformações nas práticas de trabalho, 
de reflexões críticas que levem em conta o encontro entre o mundo 
da formação e o mundo do trabalho, por via da conciliação entre o 
aprender e o ensinar no cotidiano dos serviços. Esta conciliação rompe 
com o conceito de sistema verticalizado e assume a perspectiva da rede, 
pois é nela que são realizadas ações individuais e coletivas capazes de 
desenvolver uma atenção alinhada às necessidades de saúde dos usuá-
rios, ações que reconhecem contextos, histórias de vida, e asseguram 
adequado acolhimento e responsabilidade no desenvolvimento de uma 
atenção integral (BRASIL, 2004). Dessa maneira, a criação da EPS, em 
2004, amplia formalmente a superfície de contato entre a universidade 
pública e os serviços de saúde, intensificando via formação em serviço a 
porosidade da rede às práticas interventivas da GAM.

A GAM é apoiada, negocia com a máquina e atua em seus in-
terstícios, porém, não está a ela aderida, ou seja, mantém uma relação 
com o fora, na medida em que nela não se institucionalizou. Não te-
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mos, no território nacional do país, uma política pública que absorva a 
GAM oficialmente como uma ação do cardápio de ofertas terapêuticas 
no SUS, por exemplo. Ainda que, pontualmente, no Rio Grande do 
Sul, em uma experiência específica local, essa incorporação territorial 
da GAM à máquina do Estado tenha acontecido, tratou-se de uma ex-
periência datada, já finalizada, e circunscrita àquela região. Neste sen-
tido, a GAM age numa dobra do Estado, estando dentro, na direção 
macropolitica, e fora dele, na direção micropolítica, mantendo a tensão 
entre o plano das formas instituídas e o plano das forças instituintes 
(LoURAU, 1975). 

A GAM é susista e pública, mas não uma política prescrita pelo 
Estado, não uma política de Estado. Não está inscrita em nenhum do-
cumento legal de sua máquina administrativa, portanto ela tem ope-
rado de modo prioritário na dimensão micropolítica das práticas de 
cuidado desenvolvidas no cotidiano dos dispositivos de saúde, nas redes 
e territórios. Avancemos, agora, para a outra direção, a micropolítica, 
buscando compreender sua dinâmica operatória, por meio da qual a 
capilarização da GAM também se processa.

Capilarização como contágio e produção de 
subjetividade: a direção micropolítica

Além de identificarmos a capilarização da GAM pela direção 
macropolítica, dissemos que foi cartografada, ainda, uma dinâmica 
de contágio, transformadora, presente na operatória da capilarização. 
Apresentar a capilarização da GAM como uma produção de contá-
gio inscreve essa dinâmica em um plano de direção micropolítico. 
Dialogando com Rolnik (2007, p. 11), situamos a micropolítica em 
aspectos relacionados aos processos de subjetivação “[...] em sua re-
lação com o político, o social e o cultural, através dos quais se con-
figuram os contornos da realidade em seu movimento contínuo de 
criação coletiva”. Trata-se de movimentações políticas que incidem 
“[...] nos pontos de singularidade, em processos de singularização, 
que são as próprias raízes produtoras da subjetividade em sua plurali-
dade” (GUATTARI, 2005, p. 36).
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A micropolítica opera, de modo intensivista, nos micros espaços 
de interação social, nas relações de forças e afetos, nos encontros dos su-
jeitos, em seus corpos, o que nos indica uma relação entre os processos 
de subjetivação e o contágio, como transmissão. Nestes termos, é possí-
vel dizer que, singularmente e afetivamente, se contagiam processos de 
subjetivação. Pelo contágio coletivo são criados novos modos de sub-
jetivação, novos modos de produzir saúde. Essa formulação nos serve 
para lançar luz sobre a direção micropolítica da capilarização da GAM.

A noção de contágio tem, nas práticas de prevenção em saúde e 
na epidemiologia, um sentido negativo de transmissão direta e dissemi-
nação de agentes patogênicos indesejáveis. Para pensar a direção micro-
política da capilarização da GAM, recorremos à reversão da noção de 
contágio que a política brasileira de Redução de Danos (RD) produziu. 

A RD começa a ser discutida no país a partir das estratégias po-
líticas dos Programas de DST/Aids, que buscam controlar e prevenir a 
transmissão do vírus HIV entre os usuários de drogas injetáveis (UDI). 
De acordo com Passos e Barros (2014, p. 153), essa política no Brasil 
não ficou restrita “[...] a campanhas ou a práticas extensivistas, mas or-
ganizando-se como um trabalho de capilarização, de transversalização 
e de criação de novos modos de produzir saúde e sujeitos e de outros 
modos de narrar a experiência de cuidado no campo das DST/AIDS”. 

A cogestão presente nas práticas da RD no território abre pos-
sibilidade de criação de uma política pública voltada para ações que 
estão inseridas nos espaços de sociabilidade dos sujeitos, produzindo 
novos modos de sentir, pensar, perceber e agir. A micropolítica rea-
lizada pela RD, com sua dimensão intensiva e corpórea, promoveu a 
participação de minorias, como usuários de drogas, profissionais do 
sexo, transexuais, homossexuais, permitindo a capilarização do cui-
dado mais pela força da intensividade do contágio, entre as singula-
ridades envolvidas, do que por definições administrativas extrínsecas, 
que prescindem da ativação dos coletivos, próprios do mecanismo 
extensivista da macropolítica. 

Com a política de RD, entendemos que se processa a reversão da 
noção negativa de contágio para uma positiva, permitindo que práticas 
de cuidado circulem em coparticipação e se capilarizem, como política 
de saúde. Um trabalho micropolítico de desconstrução gradual das ló-
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gicas reprodutoras verticalizadas e homogêneas.
Em um primeiro momento de observação e análise da expe-

riência GAM pelo Enativos, foi por via da dinâmica de contágio que 
vimos se iniciar o crescimento do uso da estratégia GAM. Da pesquisa 
originária, em um CAPS no município do Rio de Janeiro, partimos 
para outro campo, em São Pedro da Aldeia. Ali, por meio de uma 
trabalhadora participante do grupo GAM, também vinculada a outro 
CAPS, na cidade de Rio das ostras, abriu-se um novo campo de pes-
quisa neste município. 

Entendemos que a abertura desse campo em Rio das ostras, com 
base no interesse dessa trabalhadora que experimentou o grupo GAM 
em São Pedro da Aldeia, indica-nos um efeito de contágio oportunizada 
pela afetação que sua imersão no primeiro grupo lhe provocou. Algo 
do seu vivido, do universo afetivo, de subjetivação nessa experiência 
coletiva, produziu-lhe um sentido de ampliação à sua prática de traba-
lho, fazendo-a mobilizar-se em direção à construção de um novo grupo 
GAM em seu outro contexto de trabalho. Compreendemos que a tra-
balhadora, no encontro com o dispositivo GAM, sofre uma intervenção 
no sentido do cuidar, e que apoiada, em co-participação, pela ação de 
pesquisa universitária, implementa o grupo GAM em Rio das ostras. 

Na primeira experiência do grupo nesse município, a universi-
dade esteve presente, por meio da pesquisa, participando e acompa-
nhando todo o processo até sua finalização. Atualmente, o grupo está 
em sua segunda experiência, em uma nova composição local, com a 
participação de novos atores locais e já sem a presença dos pesquisado-
res universitários. Da chegada inicial do grupo, até sua continuidade, 
em segunda versão, já sem a participação dos pesquisadores universi-
tários, identifica-se a capilarização do grupo GAM na operatória mi-
cropolítica do contágio.

Em outro município, participando de um evento acadêmico que 
pautava a GAM, uma trabalhadora de Resende, RJ, tomou aproxima-
ção com a discussão e nos dirigiu um pedido apoio de implantação 
de um grupo GAM no CAPS da cidade. Ante a solicitação, abrimos 
outro campo de pesquisa em Resende. Desse modo, foi se processando 
a abertura de novos campos, além dos CAPS, em um ambulatório de 
saúde mental em Niterói e em duas unidades de Saúde da Família no 
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município do Rio de Janeiro: cenários em que as pesquisas vêm se ocu-
pando de pensar a formação de estudantes, residentes e trabalhadores, 
com base no contato com a GAM. 

Em todos estes casos, a ampliação das pesquisas se fez por efeito 
da propagação da experiência dos grupos GAM com trabalhadores 
de outros serviços que demandaram a implantação da estratégia em 
suas unidades. De baixo para cima, fomos disseminando a GAM, pac-
tuando com os gestores locais, com base no que se formulou como 
interesse produzido no contágio da experiência.

Em uma das unidades de Atenção Básica localizada em bairro da 
zona norte da cidade do Rio de Janeiro, residentes multiprofissionais da 
Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP/Fiocruz), juntamente com a 
médica da equipe, sinalizavam problemas: a invisibilidade dos usuários 
de psicofármacos nos territórios da Atenção Básica, bem como o auto-
matismo da prescrição medicamentosa. Recorreram à estratégia GAM 
como uma ferramenta interventiva ao problema e chegaram ao Enati-
vos, que, por meio de dois doutorandos, ofertou apoio e acompanha-
mento ao processo de implantação do dispositivo GAM por meio de 
moderação do grupo criado na unidade e supervisão dessa experiência 
aos residentes no campo.

Avançando na produção de sentido, questionamos: o que se con-
tagia nessas experiências? o que se forma? o que se transforma como 
produção de subjetividade? o que se capilariza pela estratégia GAM? 

Há modos distintos de capilarização, e o fenômeno de que trata-
mos não é neutro ou desassociado de valores e intencionalidades, porta 
um ethos, uma atitude favorável à participação e ao protagonismo distri-
buído entre os diferentes atores envolvidos nas práticas de prescrição e 
uso de medicamentos. Não nos interessa a capilarização dos automatis-
mos institucionais, tipicamente manicomiais, por exemplo. Capilarizar, 
em si, não configura boas práticas ou práticas potentes, visto que as 
formas autoritárias também avançam sobre o terreno. o que se contagia 
no processo de capilarização depende a serviço de que campo ético ele 
opera (RoLNIK, 2019).

A leitura do Guia GAM e a discussão por ele provocada se reali-
zam por via do manejo cogestivo. Por meio de um ethos participativo 
e uma direção metodológica coletiva, os grupos GAM colocam lado a 
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lado os saberes e experiências distintas que possuem os participantes, 
em relação aos temas que os envolvem, ao mesmo tempo que ultra-
passam o cuidado medicamentoso, atualizando o método da tríplice 
inclusão: a qual realiza a inclusão dos sujeitos com suas histórias, os 
conflitos que surgem, e o coletivo que se consolida nesse processo das 
duas inclusões anteriores (PASCHE; PASSoS, 2010). Passa-se assim 
à valorização do saber dos usuários, sustentando sua heterogeneidade 
polifônica, convocando este saber a comparecer e, coletivamente, di-
recionar as discussões. 

Em um grupo GAM, um usuário se diz desconhecedor das medi-
cações de que faz uso e que “o médico que estudou é quem sabe sobre 
elas”. Na ocasião, em circulação da palavra, esse entendimento foi pro-
blematizado por uma usuária que afirma o saber de sua experiência de 
uso da medicação, entendendo que “o médico estuda, mas ele não toma 
as medicações, então quem sabe é quem toma”. A valorização dessa fala 
e de sua experiência pelos manejadores do grupo produziu visibilidade 
ao questionamento do saber absoluto do profissional de saúde. 

Manejar pela lateralização dos saberes, neste caso, é pôr as duas 
falas dos usuários lado a lado, sem hierarquizá-las. Dispara-se uma 
prática cogestiva que busca compatibilizar o exercício da autonomia, 
o direito dos usuários e seu protagonismo, com o funcionamento e a 
cultura organizacional das instituições de saúde (PASSoS et al., 2013).

quando se consegue disparar uma prática cogestiva, o grupo 
contrai grupalidade e um modo de autonomia coletiva e, com eles, en-
frenta-se o campo problemático da baixa participação dos usuários no 
cuidado medicamentoso, intervindo no que, tradicionalmente, se dá 
em um plano relacional e organizacional verticalizado entre equipe de 
saúde e usuários em uso de medicação psiquiátrica. 

Manejar cogestivamente, contrair grupalidade e aumentar a par-
ticipação dos usuários envolve um empenho no sentido de promover 
conduções descentralizantes. Na prática, é poder, muitas vezes, devol-
ver questões dirigidas pelos usuários aos manejadores, (re)lançá-las ao 
grupo, contando com a possibilidade de que uma resposta possa ser 
construída, coletivamente, contando com as experiências dos usuários.

Não é incomum que nos dirijam indagações sobre a finalidade 
das medicações. “Para que serve o Haldol, doutora?”, ao que respon-
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demos: “quem no grupo toma Haldol? Alguém sabe para que serve?”; 
“o que vocês sentem quando tomam o Haldol?”. Diante dessas de-
voluções descentralizantes há a construção de uma resposta partici-
pativa, elaborada pelo grupo, valorizando o compartilhamento dos 
saberes dos usuários, às vezes com ajuda do GGAM e, quando indis-
pensável, dos manejadores.

No terreno da produção de subjetividade, tais conduções con-
vocam alguns reposicionamentos nos atores participantes dos grupos. 
Nos trabalhadores e pesquisadores universitários, o de poder experi-
mentar um lugar de dissolvência da centralidade de condução, con-
jurando a vocação dos especialismos, dos automatismos. Sustentar 
uma típica polifonia presente no funcionamento coletivo dos grupos 
requer tais reposicionamentos descentralizantes. Poder assumir esses 
outros lugares, distributivos, indica uma interferência democratizante 
no plano subjetivo das práticas de saúde.

Esses reposicionamentos subjetivos desestabilizam a crença de 
que os usuários não podem ser atores sociais e protagonistas de suas 
vidas. Alteram e reinventam padrões de corresponsabilidade na pro-
dução em saúde, interferindo no aumento dos coeficientes de abertu-
ra comunicacional capazes de provocar experimentações de transver-
salidades intra e intergrupos (GUATTARI, 1985).

quando se observa essas experimentações comunicacionais vaza-
rem, por meio dos usuários e trabalhadores participantes, para fora do 
contexto local do grupo GAM, vê-se efeitos dessas alterações ecoarem 
no serviço de saúde, contagiando os processos de trabalhos e as relações 
de cuidado, cogestivamente. Esses reposicionamentos subjetivos expres-
sam a direção micropolítica da capilarização da estratégia GAM.

o próprio GGAM, em seus questionamentos e provocações 
reflexivas sobre rede de apoio e coletivização, fortalece a ideia de 
capilarização.

“Para você, o que significa aumentar a sua participação no 
seu tratamento com medicamentos? [...]. Você tem con-
versado sobre os temas trabalhados no Guia? Com quem? 
E como tem sido [...]? Para enfrentar os problemas, pre-
cisamos identificar as redes de apoio com as quais pode-
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remos contar [...] vamos pensar agora qual rede de apoio 
podemos acionar[...]” (GGAM, 2020, p. 45, 46 e 54).

A capilarização da GAM, nessa direção, dá passagem aos deslo-
camentos dos usuários e trabalhadores da saúde. A aposta metodoló-
gica na coletivização interfere no posicionamento subjetivo, produz 
e confere um vetor capilarizante de circulação à estratégia GAM. Ao 
tocar num ponto sensível da Reforma Psiquiátrica, a GAM capilariza 
um modo de cuidar coletivizante e enfrenta os modelos privativista e 
individualizante presentes nas práticas de saúde. 

Desde a passagem do campo de São Pedro da Aldeia para Rio 
das ostras já se observava os primeiros movimentos de capilarização 
da GAM no estado do Rio de Janeiro. A identificação de que um 
processo de contágio vinha acontecendo com mais ênfase se deu, mais 
claramente, quando passamos a ser procurados na universidade, por 
atores das redes de saúde dos municípios e de escolas de formação em 
saúde, para dar apoio a novas iniciativas GAM. Foi por essa procura 
que adentramos no campo da Atenção Básica, em equipes do Núcleo 
de Apoio à Saúde da Família (Nasf ) e na Estratégia da Saúde da Famí-
lia. Com essa entrada, abre-se uma nova frente de intervenção, para 
além do contexto originário mais típico de realização das pesquisas 
GAM nos CAPS, no Brasil,.

Acompanhando a implantação do dispositivo GAM em uma 
Clínica da Família da zona norte do Rio de Janeiro, podemos obser-
var um modo de formar, em sintonia com o ethos democratizante do 
SUS, que aposta, em serviço, na participação dos envolvidos na gestão 
coletiva da medicação, tanto para incluir a experiência do usuário e 
deslocar a ênfase na doença, na queixa-procedimento, para centrá-la 
em um sujeito concreto e singular (CAMPoS, 2005), quanto para 
intervir, in loco, na formação do trabalhador (NARDI; RAMMIN-
GER, 2007).

Apoiada na política de Educação Permanente em Saúde (EPS), a 
formação que os grupos GAM promovem faz intervenções diretamente 
no mundo do trabalho, nas microrrelações do cotidiano. operaciona-
liza-se nos espaços micropolíticos, no campo da produção de subjetivi-
dade, atualizando a afirmação da inseparabilidade das direções micro-
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política e macropolítica do processo de capilarização. Assim, dispara 
processos formativos incorporados pelos profissionais em seu cotidiano, 
partindo da realidade local e da singularidade dos usuários.

Em diálogo com a EPS, esta formação se dá por meio de transfor-
mações subjetivas, em reposicionamentos dos atores envolvidos, como 
no caso de uma usuária do referido grupo da AB, que fazia uso dos 
mesmos medicamentos psicotrópicos havia mais de duas décadas e foi 
encaminhada para avaliação da medicação no Instituto de Psiquiatria 
da UFRJ (Ipub) após a intervenção de sua vizinha, também participan-
te do grupo, em encontro GAM que contava com a presença da médica 
de equipe responsável pela cobertura da área adstrita de ambas.

Este caso coloca em evidência que, se tradicionalmente a comu-
nicação dentro das instituições ocorre com base em um eixo vertical 
– que hierarquiza os diferentes (como o professor se comunica com o 
aluno; como pesquisador se comunica com o campo; como o profissio-
nal de saúde se comunica com o usuário) – e um eixo horizontal – que 
homogeneíza os iguais (professor se comunica com professor, médico 
se comunica com médico) – por meio da tríplice inclusão, altera-se o 
padrão comunicacional, introduzindo o eixo da transversalidade. Eixo 
que pretende superar os impasses da pura verticalidade e da simples ho-
rizontalidade, embaralhando os códigos e provocando uma intercessão 
entre os diferentes (GUATTARI, 1985; KASTRUP; PASSoS, 2014).

Valendo-se da transversalidade, a GAM questiona o centripetis-
mo dos modelos médicos centrados e hospitalocêntricos, bem como as 
práticas não dialogadas e os especialismos individualizantes e privatis-
tas. Nesse sentido, a GAM forma, com base na intervenção que possi-
bilita conexões concretas entre os processos de cuidado em saúde e de 
formação em serviço, sempre numa relação participativa, rompendo 
com a arquitetura do organograma, para entrar na dinâmica da roda 
(CAMPoS, 2005), onde, tal como as dos jogos infantis, todos são 
participantes de uma operação conjunta que distribui o protagonismo 
e a autoria. 

Flexibiliza, assim, o primado da racionalidade biomédica, que 
respalda a prática profissional sobre a experiência com os usuários. A 
sintonia entre o cuidado em saúde e a produção de autonomia (na co-
gestão do tratamento proposta pelo dispositivo GAM) está em trans-
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versalizar posições díspares na hierarquia do discurso. Esta transver-
salização permite, pela abertura que instaura, a criação de um campo 
potencial de autonomização coletiva dos usuários e trabalhadores que 
se capilariza, aumentando a circulação pelos demais participantes, o que 
viabiliza uma formação mais plural e democraticamente implicada com 
a realidade dos usuários. 

Considerações finais 

Afirmamos que as diretrizes macropolíticas do SUS (descentra-
lização e participação) extrapolam a dimensão formal e ganham con-
cretude com o contágio operado pelos coletivos nos territórios e dis-
positivos. A história da luta antimanicomial nos mostra isso. Hoje, a 
capilarização da GAM nas práticas de saúde mental revela a pertinência 
do movimento antimanicomial em atuar micropoliticamente com au-
tonomia diante das políticas de governo.

Atualmente, estamos acompanhando no país um conjunto de 
constrangimentos, com ataques às políticas de saúde historicamente 
conquistadas como direitos. As políticas de saúde, em sua dimensão 
macropolítica, retrocedem, na saúde mental, por meio da autoin-
titulada “nova política de saúde mental” de forte tom manicomial. 
Ataques ao SUS e, com retorno à lógica privatista e individualizante, 
enfraquecem o ethos democratizante e participativo com o fecha-
mento por parte do governo federal do espaço para a sociedade civil 
e os movimentos sociais que construíram a Reforma Psiquiátrica 
Brasileira.

Está em processo uma contrarreforma. A Nova Política Nacio-
nal de Saúde Mental (PNSM) de 2019 tende a enfraquecer o apoio 
macropolítico capilarizante dos valores da GAM, já que o movimento 
top-down não está mais a serviço de uma saúde pública, universal e 
antimanicomial. Não sendo a capilarização uma prática neutra, sem in-
tencionalidades, forja-se outro modo de capilarização, nas direções ma-
cro e micropolítica, dessa vez, com produção de um vetor autoritário, 
privado, individualizante, ultraliberal, apoiado pelo discurso político 
de “austeridade”, que leva a corte de gastos nas políticas sociais. o que 
Rolnik (2019) denomina de “micropolítica reativa”. 
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Verificamos uma tendência ao desinvestimento da micropolítica 
democratizante. o movimento antimanicomial retorna a posição “un-
derground”, minoritário e contra-hegemônico, de onde partiu para a 
construção do SUS e da política de saúde mental, então, norteada pelos 
princípios da Reforma Psiquiátrica antimanicomial.

Se temos um cenário macropolítico de valores adversos aos que 
sustentaram as reformas sanitária e psiquiátrica, contra a operacionali-
zação de suas linhas mestras para a produção do cuidado defensável em 
sua ética participativa e cogestiva, produzir furos, ante as dificuldades e 
retrocessos, parece-nos ato de resistência, da ordem do dia. 

Alinhados à defesa tecida, ao longo deste texto, na aposta em um 
tipo específico de capilarização, do ethos susista, diante do cenário retró-
grado conservador vigentes, cabe-nos apostar, intensivamente, em um 
movimento de produção de algum grau de autonomia e fuga, em relação 
ao cerco macropolítico que vem sendo antidemocraticamente imposto. 

Para o movimento da capilarização coletivizante e democratizan-
te, aqui discutido, investir na direção micropolítica da capilarização da 
GAM, sem abrir mão de seu ethos, assumimos um posicionamento éti-
co-político, um modo que busca intensificar o vetor capilarizante da 
GAM e dos seus modos de contágio.

Entendemos que a aposta no contágio e na afirmação da vitali-
dade do ethos GAM é uma maneira de sair do imobilismo quanto aos 
impasses da macropolítica atual, nesta era de ascensão de uma política 
manicomial e mortífera.

Referências
AMARANTE, P. Saúde Mental e Atenção Psicossocial. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 

2007. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Educação Permanente em Saúde. 

Portaria n°. 198/GM, de 13 de fevereiro de 2004. Disponível em: http://bvsms.
saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/MatrizesConsolidacao/comum/13150.
html. Acesso em: 17/11/2020.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria n°. 3588, de 21 de dezembro de 2017. Disponível 
em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt3588_22_12_2017.
html. Acesso em: 17/11/2020.

CALIMAN, L.; PASSoS, E.; MACHADo, A. A medicação nas práticas de saúde 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt3588_22_12_2017.html


271

Entre Clínica e Política

pública: estratégias para a construção de um plano comum. In:  Movimentos 
micropolíticos em saúde, formação e reabilitação. [S.l: s.n.], 2016.

CAMARGo JR., Kenneth Rochel de. A biomedicina. Physis [online]. 2005, v. 15, 
suppl. [cited 2020-11-20], p. 177-201. Disponível em: http://www.scielo.
br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-73312005000300009&lng=e
n&nrm=iso. Acesso em: 20/11/2020.

CAMPoS, G. Um método para análise e co-gestão de coletivos: a constituição do sujeito, 
a produção de valor de uso e a democracia em instituições: o método da roda. 2. ed. 
São Paulo: Editora Hucitec, 2005. 236 p. 

CAPISTRANo, D. Sempre vale a pena ser governo? In: CAMPoS, Florianita; 
HENRIqUES, Cláudia M. (orgs.). Contra a maré à beira mar. A experiência do 
SUS em Santos. São Paulo: Hucitec, 1997. p.17-20. 

ESCóSSIA, L. da. O coletivo como plano de coengendramento do indivíduo e da 
sociedade. Aracaju: Editora UFS, 2014. 

GGAM – GESTão AUTôNoMA DA MEDICAção – Guia. oNoCKo-
CAMPoS, Rosana Teresa; PASSoS, Eduardo; PALoMBINI, Analice; et al. 
DSC/FCM/Unicamp; Aflore; DP/UFF; DPP/UFRGS, 2014. Disponível em: 
http://www.fcm.unicamp.br/fcm/laboratorio-saude-coletiva-e-saudemental-
interfaces. Acesso em: 21/08/2020. 

GUATTARI, F; RoLNIK, S. Micropolítica: cartografias do desejo. 7. ed. revisitada. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2005. 

GUATTARI, Félix. A tranversalidade. In: Revolução molecular: pulsações políticas do 
desejo. São Paulo: Brasiliense, 1985. 

KASTRUP, V.; PASSoS, E. Cartografar é traçar um plano comum. In: PASSoS, 
Eduardo; KASTRUP, Virgínia; TEDESCo, Silvia (orgs). Pistas do método 
da cartografia: a experiência da pesquisa e o plano comum., e  Porto Alegre: 
Sulina, 2014.

KINoSHITA, R. Contratualidade e Reabilitação Psicossocial no Brasil. In: PITTA, 
A. (org.). Reabilitação Psicossocial. São Paulo: Hucitec, 2001. p. 55-59.

LoURAU, René. A Análise Institucional. Petrópolis, RJ: Vozes, 1975. 
MATURANA, H. E.; Varela, F. A árvore do conhecimento. As bases biológicas da 

compreensão humana. 6. ed. São Paulo: Palas Athena, 2015.
NARDI, H. C.; RAMMINGER, T. Modos de subjetivação dos trabalhadores de 

saúde mental em tempos de Reforma Psiquiátrica. Physis, Rio de Janeiro , v. 17, 
n. 2, p. 265-287, 2007.

oNoCKo-CAMPoS, R. Pesquisas revelam hipermedicação de pacientes com 
transtornos mentais. Jornal da Unicamp, Campinas, junho, 2012. Disponível em: 
https://www.unicamp.br/unicamp/ju/530/pesquisas-revelam-hipermedicacao-
de-pacientes-com-transtorno-mental. Acesso em: 17/11/2020.

PASCHE, D. F.; PASSoS, E. Inclusão como método de apoio para a produção de 
mudanças na saúde – aposta da Política de Humanização da Saúde. Saúde em 
Debate, v. 34, n. 86, jul./set., 2010, p. 423-432. Centro Brasileiro de Estudos de 
Saúde, Rio de Janeiro. 

PASSoS, E. et al. Autonomia e cogestão na prática em saúde mental: o dispositivo da 



272

A inseparabilidade das dimensões macro e micropolítica

gestão autônoma da medicação (GAM). Aletheia, 41, p. 24-38, maio/ago. 2013. 
PASSoS, E.; KASTRUP, V.; TEDESCo, S. (orgs.) Pistas do método da cartografia: a 

experiência da pesquisa e o plano comum. orto Alegre: Sulina, 2016.
PASSoS, E.; BARRoS, R. B. de. Por uma política da narratividade. In: PASSoS, 

Eduardo; KASTRUP, Virgínia; ESCóSSIA, Liliana da (orgs.). Pistas do 
método da cartografia: Pesquisa-intervenção e produção de subjetividade.. . 
Porto Alegre: Sulina, 2014. p. 150-171. 

PASSoS, E; SADE, C; MACERATA, I. Gestão Autônoma da Medicação: inovações 
metodológicas no campo da saúde pública. Saude soc. São Paulo , v. 28, n. 4, p. 
6-13, dez. 2019. 

RoLNIK, S. Cartografia Sentimental. Porto Alegre: Sulina/editora da UFRGS, 2007.
RoLNIK, S. Esferas da insurreição: notas para uma vida não cafetinada. 2. ed. São 

Paulo, N-1 edições, 2019.

documentário: 
ESTAMIRA. Direção de Marcos Prado. Rio de Janeiro: Zazen Produções, 2006. 1 

DVD (115 min.).



273

a experiência de iniciação 
cientíFica como eSpaço de Formação 

e produção de conhecimento

Alana Machado Batista 
André Miranda de Oliveira 

Camila Siqueira 
Beatriz Prata 
Kézia Bastos 
Thais Mello

Introdução
Este capítulo foi escrito por ex-alunos do curso de psicologia da 

Universidade Federal Fluminense (UFF)1 que participaram da pesquisa
-intervenção participativa Gestão Autônoma da Medicação (GAM)2 e 
da pesquisa-intervenção apoio realizada no Consultório na Rua3 PoP 

1 Participaram da escrita deste capítulo ex-alunos das faculdades de Psicologia da Uni-
versidade Federal Fluminense dos campi de Niterói e Rio das ostras, RJ.
2 “A GAM é uma estratégia de alteração das relações de poder para garantir aos usu-
ários efetiva participação nas decisões relativas aos seus tratamentos, o que pressupõe 
como fundamental o diálogo e a troca entre os atores envolvidos no cuidado em 
saúde mental. Com o suporte de um material impresso (Guia GAM), a proposta é de 
que os usuários tenham acesso a informações sobre seus tratamentos e assim possam 
reivindicar seus direitos, dialogando sobre o lugar que a medicação e outras práticas 
ocupam nas suas vidas, refletindo sobre suas redes sociais e sua qualidade de vida” 
(oNoCKo-CAMPoS et al., 2013, p. 2890-2891). 
3 o Consultório na Rua (CnR) é um serviço previsto na portaria GM MS nº. 
2488/2011 que institui a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), entendida 
como prioridade da Rede de Atenção à Saúde. A portaria GM MS nº. 122/2011, 
por sua vez, define as diretrizes de organização e funcionamento das Equipes de Con-
sultório na Rua. Estas equipes integram, segundo a referida portaria, o componente 
Atenção Básica da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), sendo assim, desenvolvem 
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RUA. Ambas são retratadas a fim de proporcionar uma discussão sobre 
a experiência da iniciação científica, a importância nos processos de 
formação desses alunos, bem como suas contribuições nos campos de 
pesquisa. A pesquisa GAM aqui apresentada, ocorreu em dois campos 
(ambos em cidades localizadas na baixada litorânea do estado do Rio 
de Janeiro), portanto, se caracterizam por etapas distintas, inclusive em 
relação à inserção desses acadêmicos. A pesquisa PoP RUA, por sua 
vez, ocorreu mais especificamente com uma equipe de Consultório na 
Rua sediada no centro da cidade do Rio de Janeiro. 

 o capítulo perpassa relatos de experiências vividas pelas autoras 
e autor deste texto durante suas práticas na Iniciação Científica (IC). 
Tais relatos, destacados em itálico quando introduzidos no texto, pro-
duzem uma costura que apoia a apresentação das ideias e dos concei-
tos. Propositalmente, não são identificados os autores de cada narrativa 
pois, mesmo tratando-se de falas em primeira pessoa, estas foram esco-
lhidas pela sintonia que produziam na discussão proposta pelo grupo. 
Isso acaba por se revelar uma prática produtiva de transversalidade4 no 
próprio processo de construção da pesquisa, tendo em vista que as es-
critas narrativas expressam experiências transversais e coletivas. ou seja, 
essa escrita não enuncia unicamamente uma voz individualizada de um 
pesquisador IC específico, mas está calcada em um discurso transversal 
produzido com os usuários e trabalhadores nos espaços dos grupos de 
intervenção. Buscamos, assim, por meio das experiências de Iniciação 

ações de atenção básica à saúde, de acordo com os fundamentos e diretrizes da PNAB. 
As equipes devem ser multiprofissionais, com o objetivo de ampliar sua capacidade 
de intervenção efetiva em diferentes problemas e necessidades de saúde da População 
em Situação de Rua (PSR). o trabalho deve ser realizado in loco, de forma itinerante, 
desenvolvendo ações compartilhadas e integradas com os outros pontos de atenção à 
saúde, de acordo com a necessidade do usuário. Entre as atividades a serem realizadas 
destacam-se a busca ativa e o cuidado aos usuários de álcool e outras drogas.
4 A GAM é orientada pelo princípio metodológico da transversalidade. Transversa-
lizar é alterar o padrão comunicacional nas instituições colocando lado a lado os 
diferentes na gestão de um bem comum. Se a hierarquia distribui os diferentes numa 
relação vertical de mando e obediência e se o corporativismo reune os iguais lado a 
lado em defesa do que lhes é próprio, a transversalidade pressupõe lateralizar os dife-
rentes sem recusar a heterogeneidade nas relações de saber e poder, mas colocando em 
análise as concentrações políticas, as hegemonias epistemológicas, o autoritarismo dos 
centros de poder e saber (PASSoS et al., 2019). 
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Científica levantar pistas acerca dos mecanismos metodológicos e for-
mativos do pesquisar no grupo Enativos: conhecimento e cuidado.

 Trazer narrativas para o texto visa o compartilhamento das ex-
periências encarnadas dos ICs nas pesquisas. Fundamentalmente, a Ini-
ciação Científica trata dos primeiros passos na formação de uma pesqui-
sadora ou pesquisador e da apresentação aos estudantes dos processos 
de uma pesquisa. Ressaltamos ao longo deste texto não só a importância 
e o enriquecimento que a IC traz para a formação dos profissionais em 
seu processo de graduação, mas também as contribuições que a perspec-
tiva do estudante de IC traz para a pesquisa-intervenção de perspectiva 
cartográfica, sob o olhar das metodologias participativas em que tive-
mos o ensejo de atuar.

A estratégia de pesquisa GAM 
Para a realidade brasileira, até a década de 1980, o tratamento em 

saúde mental estava fundamentalmente pautado no modelo hospitalo-
cêntrico e asilar. A Reforma Psiquiátrica Brasileira (RPB) cria subsídios 
para um modelo de atenção psicossocial através da superação dos apa-
ratos manicomiais. 

A RPB é um processo não apenas técnico, administrativo, jurí-
dico, legislativo ou político – é, acima de tudo, um processo ético, de 
reconhecimento de uma prática que introduz novos sujeitos de direitos 
e novos direitos para os sujeitos (AMARANTE, 1995, p. 494).

No entanto, segundo onocko-Campos et al. (2011), um dos 
pontos de entrave da Reforma Psiquiátrica Brasileira tem sido a utiliza-
ção pouco crítica dos medicamentos psiquiátricos. o problema não é 
o uso dos psicofármacos, mas o modo como têm sido prescritos, com 
pouca ou nenhuma inclusão dos usuários nas decisões do tratamento. 

Na saúde mental brasileira, estudos anteriores apontam que, in-
dependentemente do avanço da Reforma Psiquiátrica, a medicaliza-
ção se mantém como prática não reformada (oNoCKo-CAMPoS, 
2013). Sendo assim, no cotidiano dos serviços, por vezes observa-se 
uma lógica de “renovação de receitas”, muitas vezes sem que ocorra 
atendimento presencial ao usuário, o que causa uma fragmentação na 
assistência à saúde. 



276

A experiência de Iniciação Científica

Além dessa questão, no cotidiano dos serviços de saúde mental 
há, em geral, uma baixa participação do usuário na definição dos rumos 
de seu tratamento. Frequentemente observa-se que a participação está 
restrita à mera informação sobre seus sintomas. 

As experiências com o grupo GAM indicam que a participação 
depende da partilha de uma experiência comum (PASSoS et al., 2013) 
e do engajamento dos diferentes sujeitos, de modo que participar é ele-
var-se à condição de sujeito de direitos relativamente a tal experiência.

Com o advento da reforma psiquiátrica, e com a implementação 
da Lei Federal no. 10.216 (BRASIL, 2001), que redireciona a assistência 
em saúde mental e dispõe sobre “a proteção e os direitos das pessoas 
com transtornos mentais”, os usuários de saúde mental adquirem inú-
meros direitos, entre eles, pode-se destacar: ser tratado preferencialmen-
te em serviços comunitários e territoriais; obter acesso à informação 
sobre sua condição de saúde; ser tratado em ambientes e com técnicas 
menos invasivas possíveis, entre outros. 

No entanto, somente a lei não é capaz de assegurar completamen-
te os direitos dos usuários de saúde mental. Um dos papéis dos usuários, 
dos trabalhadores de saúde, dos pesquisadores, familiares e comunidade 
é defender e fomentar a garantia de direitos em saúde mental. 

o sujeito protagonista de direitos deve ser corresponsável em seu 
próprio processo de cuidado. Para tanto, é necessário o acesso à in-
formação; a abertura dos epaços de diálogo e o compartilhamento de 
decisões entre o médico e o usuário (isso inclui a problemática do uso 
de medicação psiquiátrica), o que pode ser feito com a ampliação dos 
espaços de debate e compartilhamento coletivo. 

Segundo Sade et al. (2013), a estratégia GAM adaptada à realida-
de do Brasil busca criar condições para que a gestão dos medicamentos 
psiquiátricos possa incluir os diferentes pontos de vista em um mesmo 
processo de compartilhamento dos mundos que coemergem nas práti-
cas de cuidado dos serviços.

os dois campos tratados a seguir ocorreram em Centros de Aten-
ção Psicossociais (CAPS)5. 

5 Segundo o Ministério da Saúde (2015, p. 9-13), o CAPS, em suas diferentes moda-
lidades, é um ponto de atenção estratégica da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). 
Um serviço de saúde aberto e comunitário que conta com uma equipe multiprofis-
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Segundo o Ministério da Saúde (2015), após o acolhimento ini-
cial, tendo em vista a necessidade de continuidade do tratamento, são 
oferecidos: atendimentos individuais com profissionais, com base na 
elaboração de um Plano Terapêutico Singular (PTS); atenção a situa-
ções de crise; atendimentos em grupo, familiares, domiciliares; ações de 
reabilitação psicossocial, promoção de contratualidade; fortalecimento 
do protagonismo do usuário e familiar; ações de articulação em rede; 
além de muitas outras ações realizadas no cotidiano.

A estratégia GAM é operacionalizada por meio de grupos que 
contam com a participação de usuários, trabalhadores de saúde men-
tal e pesquisadores. Trata-se de adotar a cogestão como estratégia de 
abordagem das questões, colocando lado a lado os diferentes sujeitos. 
os grupos ocorrem em formato de roda de conversa, na tentativa de 
promover lateralidade, e inicialmente possuem um manejador princi-
pal. No entanto, trabalhamos com a perspectiva do manejo cogestivo e 
descentralizado; ou seja, a aposta é que a função de manejar o grupo seja 
de todos os participantes. o manejo organiza os dizeres de modo que 
cada um passe a respeitar o tempo e o posicionamento do outro, para 
que as falas sejam valorizadas e conectadas, produzindo sentido para a 
realidade daquele grupo.

o grupo conta ainda com uma ferramenta, o Guia GAM6, que 
alguns participantes chamam de “livro”, “caderno”, “manual”, entre ou-
tras denominações. o Guia é dividido em seis passos: 1) Conhecendo 
um pouco sobre você; 2) observando a si mesmo; 3) Ampliando sua 
autonomia; 4) Conversando sobre medicamentos psiquiátricos; 5) Por 
onde andamos; e 6) Planejando ações. Cada passo propõe reflexões, 
perguntas e atividades que funcionam como disparadores de conversas 
e enunciam experiências coletivas com base em relatos, trocas afetivas e 

sional e atua sob a ótica interdisciplinar, realizando prioritariamente atendimento às 
pessoas com sofrimento ou transtorno mental, incluindo aqueles decorrentes do uso 
de álcool e outras drogas em sua área territorial, seja nos episódios de crise ou reabili-
tação psicossocial. Além disso, os cuidados no CAPS são exercidos em um ambiente 
de “portas abertas”, acolhedor e inserido nos territórios das cidades/bairros, com base 
no desenvolvimento de um Projeto Terapêutico Singular (PTS).
6 Acesso online ao Guia GAM: https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=fo-
rums&srcid=MDM1NDEzNDE4Nzk5oTM5MTk0oTgBMTY3NzIwMDU1o-
Tq1MTq2MzU0oDUBTVVxc1k3SmJsaWNKATAuMqEBdjI&authuser=0.
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promoção de confiança com os participantes.
Segundo Batista (2019), o compartilhamento das falas e conver-

sas disparadas pelo Guia GAM, com o passar dos encontros, fortalece 
a sensação de pertencimento, por meio dos vínculos e laços de confian-
ça ali cultivados. São produzidos com os sujeitos lugares e contornos, 
elementos principais para gerar o que Passos et al. (2013) chamam de 
contração de grupalidade. Contração de grupalidade é quando pas-
samos de uma reunião de pessoas e formamos de fato um grupo, ou 
seja, quando cada participante passa a fazer parte, a compor com aquele 
coletivo. o principal efeito buscado é o da contração de uma grupali-
dade que é mais do que a aproximação de pessoas, na medida em que 
se alcança uma dinâmica de autonomia coletiva7, isto é, o grupo passa a 
operar como gerador de normas para si: grupo normativo e não grupo 
normal (PASSoS; CARVALHo; MAGGI, 2012), que opera a coges-
tão da medicação.

Um exemplo é quando as decisões acerca da condução do grupo 
que são singulares ocorrem com o compartilhamento da experiência 
entre os participantes mediadas pela figura do moderador. Esse compar-
tilhamento mediado pelo moderador diz de um manejo que é coletivo 
e cogestivo. Denominamos “manejo cogestivo” o modo de operar no 
grupo GAM, visando o compartilhamento da experiência da gestão da 
medicação psiquiátrica e a construção de uma reflexão coletiva dessa te-
mática (PASSoS; CARVALHo; MAGGI, 2012, p. 269). Por meio da 
transversalidade, o manejo cogestivo pode acolher diferentes perspecti-
vas, o que cria condições favoráveis para o sentimento de pertencimen-
to e corresponsabilidade entre os participantes, descentralizando o pro-
tagonismo do grupo e fomentando aspectos colaborativos e criativos.

Batista (2019) afirma que o ponto de partida do trabalho em 
grupo não é a cogestão, pois ela não está dada a princípio. Para que 
o dispositivo funcione é preciso, primeiro, gerar grupalidade, ou seja, 

7 Ser autônomo nessa perspectiva, segundo Passos et al. (2013), não é agir de maneira 
independente e isolada, e sim levar em consideração os elos que nos constituem. o 
processo da pesquisa é, ao mesmo tempo, participativo e interventivo. Participar não 
se reduz a escolher entre opções já dadas, nem se restringe aos espaços previamente 
definidos para esse fim, mas pressupõe fabricar novas alternativas, reinventar os limites 
de si e do mundo.
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sentimento de pertencimento ao grupo e disposição à participação. o 
manejo cogestivo visa justamente contração da grupalidade como con-
dição para a ampliação da autonomia coletiva, possibilitando o exer-
cício da cidadania e o aumento do poder contratual dos usuários no 
tratamento medicamentoso. o manejo é inicialmente centralizado na 
figura do manejador que opera cogestivamente, conduzindo a leitura 
do GGAM e garantindo que as experiências trazidas possam ser aco-
lhidas, valorizadas e compartilhadas. o manejo realiza esta função por 
meio de “relances” voltados para a experiência emergente (SADE et al., 
2013; VERMERSCH, 2000). ou seja, aposta-se na evidenciação das 
sutilezas dos discursos que, mesmo quando se expressam na voz de um 
sujeito pertencente ao grupo, incluem representações coletivas daquela 
experiência. Um dos índices de sucesso do manejo cogestivo é justa-
mente sua descentralização, de modo que os demais participantes se 
sintam protagonistas e também conduzam a intervenção.

Para que ocorra de fato a cogestão, anteriormente é preciso que 
se aposte na lateralidade. A lateralidade, como aponta Batista (2019) 
torna-se o ethos imprescindível para tal estratégia. Estar ao lado, em 
roda, disponível para escuta e valorização dos diferentes pontos de vista 
e experiências é uma postura que não pretende sustentar hegemonia ou 
hierarquia. é, exatamente, uma tentativa de preservar as singularidades 
ao mesmo tempo que se aposta na transversalidade da comunicação 
acessada por um plano que é comum. ou seja, a lateralidade, sobretu-
do, passa a ser uma experimentação de troca entre os diferentes sujeitos 
de maneira correlacional, na medida em que se ampliam os graus de 
comunicação e compartilhamento que fazem circular a experiência en-
tre os participantes.

o primeiro campo ocorreu em um CAPS localizado no interior 
do estado do Rio de Janeiro, no município de São Pedro da Aldeia, 
onde esse foi elaborado com base em Grupos de Intervenção com Usuá-
rios (GIUs), espaços específicos para debater, entre acadêmicos, traba-
lhadores e usuários, questões levantadas pelo Guia. Esse processo durou 
mais tempo que o planejado, pois com base nele, foi possível desenvol-
ver outra pesquisa, fruto desse primeiro GIU. A segunda etapa, ainda 
na cidade de São Pedro, se desdobra com o Grupo de Intervenção com 
Familiares (GIF), em que se discutiam as mesmas questões levantadas 
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pelo Guia, agora com familiares, que podiam compartilhar as experiên-
cias do processo de tratamento e manejo com a loucura. E, por fim, traz 
como consequência aos trabalhadores da RAPS um maior espaço de 
discussão sobre as questões institucionais que o grupo mobilizava, dan-
do apoio, então, à criação do Fórum de Trabalhadores daquela região.

Por iniciativa de uma das trabalhadoras, que atuava também em 
outro CAPS, mobilizada por esse movimento, a pesquisa é levada para 
a cidade de Rio das ostras, localizada na baixada litorânea do estado 
do Rio de Janeiro, e passa a ser desenvolvida em uma terceira etapa, 
ao envolver também usuários, trabalhadores e pesquisadores acadê-
micos. Nesse segundo campo, objetivamos avaliar os impactos dessa 
implementação, bem como o acompanhamento constante dos efeitos 
e resultados, como: maior periodicidade de assembleias e posteriores 
intervenções nas supervisões regionais da RAPS; ocupação dos usuá-
rios em espaços como sessão da Câmara dos Vereadores; reunião direta 
no gabinete do prefeito e seus assessores para solicitar melhorias nas 
condições do serviço; e participação em debates sobre saúde mental no 
campus da UFF localizado na cidade de Rio das ostras e em espaços de 
cultura e geração de renda na cidade.

A pesquisa e o grupo de intervenção POP RUA 
A pesquisa-apoio PoP RUA ocorreu com a criação de um espaço 

de pesquisa-apoio com trabalhadores e trabalhadoras do Consultório 
na Rua da região da Lapa e do centro da cidade do Rio de Janeiro. Tal 
grupo de intervenção com os trabalhadores ocorreu quinzenalmente, 
de abril de 2013 a março de 2014. Cada encontro tinha cerca de 2 
horas de duração. o grupo era composto de cerca de 10 profissio-
nais do PoP RUA, das mais variadas funções: agente social de saúde 
(ASS), enfermeiro, psicólogo, médico, assistente social, odontólogo, 
residente de saúde da família, e mais 3 pesquisadores da Universidade 
Federal Fluminense (UFF), 2 pós-graduandos e 1 estudante de Inicia-
ção Científica (IC). 

Em cada encontro, o grupo discutia sua prática com base em um 
enunciado disparador. Tais enunciados advinham de um documento 
produzido anteriormente por duas trabalhadoras da equipe, que sis-



281

Entre Clínica e Política

tematizava 16 objetivos do trabalho do PoP RUA. Com a leitura de 
um desses enunciados em cada encontro, o grupo discutia e compar-
tilhava as práticas e experiências cotidianas do trabalho relacionadas 
a esse tema disparador. A função dos pesquisadores no grupo era de 
manejo cogestivo da discussão, uma espécie de facilitação do processo 
de discussão, de modo que pudessem ser evidenciadas as estratégias 
de cuidado da equipe com sua experiência, dessa forma, configurava-
se uma pesqusia-apoio nessa dupla função em que produzir conhe-
cimento é também produção de cuidado (MACERATA; SoARES; 
oLIVEIRA, 2019). Entrava em discussão, além do que a equipe fazia 
concretamente, o que ela muitas vezes não conseguia realizar, mas 
achava necessário fazer para que o cuidado se efetivasse. Deste modo, 
uma sistematização dos conhecimentos envolvidos naquela prática era 
desenvolvida pelos próprios trabalhadores e se realizava uma análise 
crítica com a experiência concreta8.

Transversalidades entre os campos: 
a construção da IC 

Discutiremos, partindo de um enfoque metodológico, como a 
experiência da Iniciação Científica não pode ser pensada fora do tripé 
universitário ensino-pesquisa-extensão, como previsto nas diretrizes do 
MEC, mas, sobretudo, quanto o processo de tornar-se pesquisador está 
articulado a certa concepção de pesquisa, com caráter participativo, pro-
cessual e de intervenção (PASSoS; BARRoS, 2010). Desse modo, com 
base na perspectiva das ICs e da construção de relatos de campo, será 
apresentado como ocorreu o processo de produção de conhecimento 
atrelado à experiência ao longo das intervenções e da realidade em campo. 

Este texto não propõe somente relatar as experiências de Iniciação 
Científica (IC), mas também discutir o ato de pesquisar enquanto in-
tervenção inventiva, que envolve um percurso de experimentação com 

8 Esta pesquisa-intervenção teve como um de seus desdobramentos a produção de 
um documento técnico que pode ser acessado pelo link: http://redehumanizasus.net/
wp-content/uploads/2017/09/Diretrizes-metodologias-e-dispositivos-do-cuidado-no
-PoP-RUA.pdf.
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o campo, visando operar com diferenças e deslocamentos dos pontos 
de vista, rompendo dessa maneira com modos instituídos ao promover 
questionamentos instituintes. Evidencia-se que a participação dos alu-
nos de IC é fundamental para a própria construção da pesquisa, tendo 
em vista que esse momento de formação permite a busca por experi-
mentações, em um processo intenso de habitação e criação do campo a 
ser pesquisado. Nesse sentido, a modulação do campo ocorrre conco-
mitantemente com a modulação do pesquisador de IC, de maneira que 
ambos se constituem por meio da troca de experiências e da construção 
de experiências. Isso significa que o aluno de IC aprende a ser pesquisa-
dor no próprio ato de pesquisar, atrelando-se à realidade do campo de 
intervenção, ao passo que o campo de pesquisa se constrói também por 
vias dessa experimentação. 

As narrativas apresentadas ao longo do texto são resultado do 
trabalho de pesquisadores de IC no apoio à construção do Fórum 
de Trabalhadores de Saúde Mental de São Pedro da Aldeia, no apoio 
matricial ao Grupo de Intervenção com Usuários em um CAPS de 
São Pedro da Aldeia, na participação em um Grupo de Intervenção 
com Usuários em um CAPS de Rio das ostras, e na participação em 
um Grupo de Intervenção com Trabalhadores do Consultório na Rua 
PoP RUA, na cidade do Rio de Janeiro, bem como com as expe-
riências de supervisão com o grupo Enativos: conhecimento e cuidado9. 
Apesar de as pesquisas ocorrerem em contextos diferentes, seus resul-
tados foram analisados de forma conjunta por todos os participantes 
durante supervisões semanais. Estas eram espaços continuados de for-
mação, que possibilitaram aos diversos pesquisadores pôr-se em roda 
a fim de compartilhar experiências do campo.

Partiremos do híbrido formação/intervenção para pensar este 
processo de emergência de um “tornar-se criador-pesquisador”. Isso se 
diz de um corpo que emerge e molda-se na criação de um espaço inter-
ventivo com base no agenciamento com o campo de pesquisa. 

Em consonância com as indicações do método da cartografia, 
que admite que toda pesquisa é intervenção (PASSoS; BARRoS, 
2010), tomaremos esse aprendizado como efeito do próprio processo 

9 é importante observar que serão utilizados nomes fictícios ao longo do texto, de 
maneira a não identificar os participantes da pesquisa. 



283

Entre Clínica e Política

de pesquisar. Desse modo, o conhecimento prévio da prática inter-
ventiva não é exigência ou condição para se estar em campo. A forma-
ção de pesquisador em nível de iniciação científica é aqui pensada não 
apenas para que ocorra o desenvolvimento de habilidades no aluno, 
mas também como parte da construção de pesquisa, por meio do ato 
de intervir, na experimentação como campo.

Para melhor compreender esse movimento, sigamos a intuição 
de Humberto Maturana e Francisco Varela (1980) ao conceberem a 
cognição enquanto enaction. Para estes autores, conhecer deixa de ser a 
sistematização do acesso a algo preexistente e passa a ser uma produção 
de conhecimento em ato. No esforço de conhecer, nesse movimento de 
produzir conhecimento com os atores da experiência, o que se indica 
é a necessária constituição do pesquisador no ato de pesquisar. Não há 
como constituir-se pesquisador previamente ao encontro com o campo, 
a despeito da garantia instituída no título ou no status de determinadas 
posições, como as de cientista, doutor ou professor universitário. Estes 
títulos são insuficientes se não for possível afirmar um campo de inde-
terminação e de não saber que permita que exista (enaction) algo a se 
conhecer, nesse espaço relacional entre o sujeito que faz o movimento 
de pesquisa e o campo que este habita e que nele age. Ser pesquisador, 
portanto, não se trata de uma etapa a ser vencida, mas de um contínuo 
risco a ser criado, uma produção em ato, uma enação.

Seguimos a aposta de uma metodologia de pesquisa que se constrói 
na intervenção, pois compreende que o ato de pesquisar não é neutro ou 
isento de efeitos, mas produzido em ação e tem caráter participativo, pois 
o compartilhamento de experiências e a possibilidade de promoção da 
dimensão coletiva nos serviços de saúde mental que acompanhamos 
constituem como importante a direção da nossa intervenção. 

Lidamos, portanto, com uma perspectiva do processo de for-
mação que produz um deslocamento na ideia do pesquisador de IC, 
não mais observador passivo, ou replicador supervisionado de práticas 
preestabelecidas, mas agente interventor e produtor de conhecimento 
no campo de pesquisa. No contexto desta pesquisa na área de saúde, 
afirmamos que os alunos de graduação, ao trabalharem com a estratégia 
da pesquisa-intervenção participativa, puderam promover ações con-
cretas em saúde pública para além do contexto da universidade.
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Experiência de pesquisa

Tradicionalmente, a chamada “inovação” científica fica por ve-
zes atrelada à produção dos grupos de pesquisa, composta de indica-
dores como impactos sociais do projeto e avanços científicos e tecno-
lógicos na área problemática proposta. Trataremos, portanto, de um 
importante efeito da experiência de Iniciação Científica, muitas vezes 
tomado como natural: seu caráter de formação na experiência dos 
estudantes de graduação em psicologia. As bolsas de IC constituem 
ainda uma importante política de apoio para a permanência dos estu-
dantes no ensino superior. 

o grande desafio da formação consiste em favorecer um apren-
dizado do fazer científico que não coloque em polos separados aquele 
que aprende e aquele que desenvolve ciência. Apostamos aqui em um 
processo de formação que envolve a produção de subjetividade. Esse 
aprendizado é marcado pelas experiências, pelo desejo e implicação 
no trabalho coletivo, e por habitar um território que não é apenas 
circunscrito pelas instituições com as quais trabalhamos, é também 
existencial (GUATTARI, 1992). Aprendizado este que pensará sobre 
a configuração ética, política, social, econômica de determinado lugar 
de inserção, que se propõe a fazer frente aos desafios estruturais dos 
espaços acadêmicos em suas relações de poder e de como habitar o ter-
ritório do “que não sabe”. Esses movimentos auxiliam a pensar o tripé 
ensino-pesquisa-extensão como experiência localizada de produção de 
conhecimento e de uma formação que se dá no estabelecimento de 
vínculos com o campo. 

Entendendo a pesquisa e produção de conhecimento como 
importante sustentador do projeto de excelência que se criou para a 
universidade pública brasileira, temos percebido, no entanto, que esta 
tem se tornado cada vez mais secundária, no que diz respeito à priori-
dade de investimento público. Temos acompanhado um processo de 
redução progressiva dos incentivos, principalmente financeiros, dessas 
iniciativas do fazer ciência por governos que centram os problemas da 
crise econômica nos gastos sociais, entre eles, da educação (BALDEZ, 
2020; ESCoBAR, 2019).
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“Ter tido contato com a estratégia GAM foi um achado já 
no fim da minha formação, em primeiro momento por su-
prir esse lugar que qualquer estudante deveria ter acesso, da 
produção de conhecimento científico, mas principalmente na 
função de ressaltar o que esse projeto de universidade pública 
difunde, de um processo contínuo de afetar e ser afetado, de 
receber e gerar conhecimento, de serem todos parte de uma 
ética da coemergência de saberes: antes, durante e depois, fora 
e dentro da academia.
Ao finalizar minha formação e estar agora vendo a partir da 
ótica que dantes observava, trabalhando num serviço público 
de saúde, percebo que essa concepção que reproduzia no iní-
cio da faculdade, hoje é uma realidade concreta e visível, de 
que pra além de ter sido influenciada, pude deixar marcas de 
transformação éticas e políticas na universidade, nos serviços 
e no grupo de pesquisa, a partir de meu lugar de IC, que pra 
mim hoje diz de outra sigla: Instituinte Cientista.”

Em alguns momentos, ao longo da experiência como alunos de 
IC na pesquisa, vários de nós sentimo-nos despreparados, achávamos 
que não tínhamos aprendido o suficiente ou que havia outro pesqui-
sador mais capaz em nosso grupo para alguma tarefa. Essa sensação 
se fazia presente em ocasiões como as idas ao campo, nas quais eram 
realizadas reuniões com as equipes dos equipamentos e os grupos de 
intervenção, ao apresentar a pesquisa em congressos e outros espaços, 
fazer oficinas etc. Para dar conta da angústia, o espaço da supervisão 
se constituía como um importante espaço para o cuidado, assim como 
os livros, artigos, grupos de estudo. Ficamos atentos a cada possibi-
lidade de aprendizado, tentando absorver todo conhecimento formal 
que fosse possível. 

“Quando pela primeira vez visitei o grupo de pesquisa, na 
supervisão de quinta de manhã, o grupo foi acolhedor e re-
ceptivo à minha presença, e após as devidas apresentações 
teve início a discussão da pauta do dia. A partir daí, minha 
sensação foi de uma grande confusão, a qual parecia habitar 
apenas em mim. Isso porque uma pessoa trazia um relato do 
campo de pesquisa e eu imaginava que cabia aos ouvintes 
acompanhar esse relato, entretanto todos intervieram com 
fluidez e assertividade, ocorria um diálogo claro e por ve-
zes alguém chegava a lembrar ao narrador do relato sobre 
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como o que era narrado lembrava tal e tal situação do cam-
po. Como era possível? Os pesquisadores falavam de muitos 
conceitos, me agarrei na expectativa de que minha confusão 
se devia a uma falta de lastro teórico e comecei a anotar cada 
nome desconhecido para pesquisar depois. A leitura sem dú-
vida foi parte importante no aprendizado, mas com o tempo 
percebi que a tal fluidez de intervenção não vinha de um 
lastro teórico, mas experiencial”.

Este foi o primeiro impacto com a estratégia e a metodologia da 
pesquisa cartográfica: descobrir um novo modo de aprender, que não 
fosse por meio do acúmulo de informações que nos eram transmitidas. 
Fomos construindo outro corpo que não era de a-luno (sem luz), mas 
sim o corpo de um pesquisador. Sustentando nossa angústia e nosso 
não saber, aventurando-nos na construção da pesquisa, fazer este que se 
dava a todo o momento: nas supervisões, no campo, nas apresentações 
de trabalho, e que ia extrapolando para todos os espaços da universida-
de. A experiência acadêmica nunca mais foi a mesma. Experimentamos 
o que Passos e Barros (2010) nos colocam como pista: 

Mergulhados na experiência do pesquisar, não haven-
do nenhuma garantia ou ponto de referência exterior 
a esse plano, apoiamos a investigação no seu modo de 
fazer: o know how da pesquisa. o ponto de apoio é a 
experiência entendida como um saber-fazer, isto é, um 
saber que vem, que emerge do fazer. Tal primado da ex-
periência direciona o trabalho da pesquisa do saber-fa-
zer ao fazer-saber, do saber na experiência à experiência 
do saber. Eis aí o “caminho” metodológico. (PASSoS; 
BARRoS, 2010, p. 18.)

Essa inseparabilidade entre o conhecer e o fazer é a radicalização 
da afirmação do tripé ensino-pesquisa-extensão, pois fomos construin-
do conhecimento e campo por meio da intervenção. Transformando a 
realidade para conhecer, assim também nos transformando, agenciando 
um novo modo de intervir e consequentemente incitando a produção 
de um campo. Pesquisador e campo, sujeito e objeto, teoria e prática 
se davam, portanto, por coemergência. Nesse sentido, a construção e 
delimitação da pesquisa estiveram entrelaçadas ao processo de formação 
do aluno de IC.
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Esse é o grande diferencial do pesquisador que está em inicia-
ção, seu não saber comparece de forma estratégica na pesquisa, con-
tribuindo na intervenção com base np que Passos e Eirado (2009) 
denominam de dissolução do ponto de vista do observador. o pes-
quisador de IC tem outra perspectiva acerca da pesquisa, outro olhar, 
que na potência de seu não saber pode questionar práticas instituídas 
e criar novas estratégias de ação que sejam instituintes. Dizemos aqui 
potência, e isso é de grande importância que esteja claro, pois trata-
mos do entendimento de um processo de formação que acolhe o não 
saber em sua dimensão de abertura. Isso quer dizer que o pesquisador 
ou pesquisadora de IC traz, de forma mais evidente, uma relação de 
surpresa e abertura com o campo, um pertencimento a uma zona 
de indiscernibilidade que é própria da lida com a produção de co-
nhecimento, mas que nele ou nela cairia mais dificilmente no lugar 
judicativo do despreparo ou da inexperiência. De forma que contribui 
para desestabilizar certas verdades na medida em que vai a campo 
não somente para assegurá-las ou constatá-las, mas para se agenciar, 
produzir conhecimento e por vezes um novo campo, ao intervir e ser 
afetado, eximindo-se de qualquer neutralidade. 

oliveira (2018) nos indica que seguir com essa perspectiva me-
todológica requer ancorarmo-nos no plano concreto, cartografando as 
pistas que emergem nos processos reais que acompanhamos. Trata-se 
de acompanhar nessas pesquisas processos de produção de realidade, 
produção de vida. “A leitura crítica dos textos e do mundo tem que ver 
com a sua mudança em processo.” (FREIRE, 1997.)

Com essa frase de Paulo Freire avançamos no entendimento de 
que a formação é relacional. Ao nos relacionarmos com o mundo, for-
mamos a nós e ao mundo. A cognição em ato é produtora de si e de 
mundo, por isso compartilhamos aqui as experiências e perspectivas das 
pesquisadoras e pesquisador no encontro com os campos de pesquisa e 
com o próprio ato de pesquisar, reforçando a ideia que já apresentamos 
com Maturana e Varela (1980): em ação, ennact.

os projetos GAM e PoP RUA baseiam-se nos preceitos da Re-
forma Psiquiátrica e da Reforma Sanitária, e por isto, preveem a latera-
lização das práticas em saúde – o cuidado não é centrado no hospital, 
nem na figura do médico, todos os atores se colocam lado a lado para 



288

A experiência de Iniciação Científica

promover saúde. Notamos que tal característica lançou a pesquisa – e o 
trabalho do bolsista de IC – num modo de fazer que permite a reinven-
ção de algumas práticas por vezes cristalizadas nas instituições. 

Pensando as atividades que iríamos realizar na semana da 
Luta Antimanicomial, junto com os profissionais do CAPS, 
Christian – professor/orientador da pesquisa em Rio das Os-
tras –, sugere que eu e os estagiários da UFF propuséssemos 
uma das atividades da semana. Neste momento, senti de for-
ma mais explícita, como a questão da lateralização das prá-
ticas acontecia de fato. Então sentamos juntos para pensar o 
que iríamos propor aos usuários, para compor aquela semana 
de atividades da Luta Antimanicomial. Sentimos o quanto a 
presença de todos era importante naquela construção: tanto 
nossa, enquanto acadêmicos, quanto dos profissionais, que 
neste momento assumiram uma postura mais ativa para nos 
ajudar a construir aquela atividade. Decidimos, depois de 
muitas conversas, propor algo que falasse sobre a construção 
de redes de apoio, que no contexto atual político-econômico, 
precisava ser veementemente afirmado. A dinâmica foi feita 
em roda, onde todos participaram e puderam falar sobre suas 
redes de apoio. Foi um momento muito especial, que mos-
trou o quanto nossa pesquisa apostava nesse espaço de troca 
para produção de cuidado e, como isto era potente. Percebi 
o quanto aquele processo não era separado por hierarquia de 
saberes entre profissionais, usuários e acadêmicos. Eu estava 
ali, compartilhando também aquele grupo, como uma das 
minhas principais redes de apoio. 

Voltamos então à inseparabilidade entre ensino-pesquisa-exten-
são, que neste caso entendemos ser efetivada, sobretudo, na aproxi-
mação dos bolsistas com o cotidiano dos serviços de atenção, no caso 
da pesquisa GAM, nos serviços em saúde mental, mais especifica-
mente os CAPS. Apostamos no caráter pragmático do aprendizado 
da pesquisa, pois ao trabalhar com o CAPS os alunos de graduação 
estabelecem vínculos, tencionam as práticas instituídas no serviço, 
construindo assim o processo de lateralidade na pesquisa intervenção 
(BATISTA, 2019). Percebemos ao longo de nossas experiências que o 
estudante de IC traz uma contribuição muito genuína para este tipo 
de pesquisa, justamente por estar em processo de formação. Pouco 
atravessado pelas naturalizações de um discurso profissional, o gra-
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duando pesquisador se mostra mais disponível a sustentar a tensão do 
não saber. Nesse processo de intervenção, o que encontramos como 
matéria-prima é a própria criatividade/inventividade e capacidade de 
afetação do bolsista com o campo de pesquisa. Daí decorre o que 
chamamos de formação – de campo e de pesquisador – enquanto 
produção de subjetividade. Formação científica e inovação tecnológi-
ca – bases da iniciação científica – só fazem sentido quando pensadas 
em termos de produção de subjetividade. 

“Lembro-me de uma situação em que uma intervenção mi-
nha já atuava enquanto saber e prática de transformação 
de uma realidade institucional, sem que eu ao menos me 
desse conta. No meu último dia no CAPS, Conceição (assis-
tente social) relembra um pouco minha trajetória no serviço 
junto à reunião de equipe. Ela dizia da enorme satisfação 
que estava tendo naquele momento de contrapartida, em 
detrimento de uma sensação desconfortante que teve no dia 
do ocorrido. Ela lembra de quando em um espaço de super-
visão conversávamos sobre demandas e encaminhamentos 
feitos na semana, quando eu, incomodada desde o início 
me coloco questionando o porquê de determinada usuária 
ter sido internada e de como essa medida tinha sido pouco 
compartilhada com a equipe e conosco. Ao lembrar dessa 
situação ela diz de uma experiência que, embora pequena 
e encarada com uma resposta automatizada, de que havia 
garantido todos os esforços possíveis pra não chegar a essa 
medida drástica, declara de como a passagem desses estu-
dantes ainda em formação, alteravam o modo de ver do 
serviço. O fato de ter que responder perguntas ‘óbvias’ fazia 
um movimento de retorno ao primordial, que por vezes na 
dureza do cotidiano do serviço, se perdia.”.

A inovação tecnológica, tradicionalmente tomada dentro das pes-
quisas científicas como o “produto”, o que a pesquisa pode ofertar para 
o campo, ou ainda o que justificaria a intervenção visando a produção 
de conhecimento inédito e transformação da realidade com a qual pes-
quisamos, é aqui localizada, ou seja, pensada em relação às especifici-
dades concretas e atravessamentos políticos que esse campo enseja nos 
processos de produção de conhecimento (HARAWAY, 1995). quan-
do trabalhamos com metodologia de pesquisa processual e localizada, 
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entendemos que a experiência possibilitada, por exemplo, nos grupos 
GAM e PoP RUA, no cotidiano dos dispositivos de saúde que acom-
panhamos, não podem ser narradas em termos de produção de resulta-
dos, mas em suas composições. 

A inovação tecnológica na produção de conhecimento localizado 
significa, antes, acompanhar os efeitos que a pesquisa pôde operar com 
o campo. Despret (2009) sinaliza que, pesquisar com o outro não cor-
responde com tomá-lo como “alvo” de nossas intervenções. Não se trata 
de identificar o outro como um sujeito passivo que responderá somente 
aos questionamentos do pesquisador. ou seja, o participante é constru-
tor do campo de pesquisa tanto quanto o pesquisador, e isso abre, por-
tanto, uma instabilidade, pois, possibilita variações daquilo que se pre-
tende com a intervenção. Isso quer dizer que pesquisador e participante 
serão parceiros na construção do conhecimento. Trata-se de afirmar a 
pesquisa como uma prática performativa que se faz com o outro e não 
sobre o outro. é poder descrever como ao longo do desenvolvimento 
do dispositivo de pesquisa foi possível articular determinadas parcerias 
e não outras, avaliar coletivamente os efeitos de modo, a saber, se esta-
mos favorecendo a ampliação de espaços coletivos e análise de práticas 
demasiadamente individualizantes no contexto institucional. 

Aqui, o favorecimento da GAM pode ser apontado como ino-
vação tecnológica, desde que entendida como processo localizado de 
produção de cuidado, efeito da intervenção da pesquisa – trabalho dos 
bolsistas de iniciação científica – com os CAPS. Acompanhar os grupos 
GAM produz deslocamentos na rede de saúde mental, no serviço, e no 
próprio aluno, que, em ação, se inventa pesquisador. 

Pensar a formação, assim, implica a consideração cons-
tante de acompanhar os efeitos das práticas. o caminho 
de pesquisa se faz nos efeitos do campo em nós e nos efei-
tos no campo da nossa presença-intervenção. Com Kas-
trup (2008) dizemos que tais efeitos podem ser rastreados 
no próprio curso da pesquisa, em seu problema, assim 
como no domínio de investigação e no texto da pesquisa. 
(PoZZANA, 2013.) 

Um processo que não está entre um sujeito e um mundo a ser 
descoberto, mas produz sujeito e mundo. “A cartografia introduz o 
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pesquisador numa rotina singular em que não se separa teoria e práti-
ca, espaços de reflexão e de ação. Conhecer, agir e habitar um territó-
rio não são mais experiências distantes umas das outras” (ALVAREZ; 
PASSoS, 2009, p. 149).

os espaços de supervisão eram parte do processo de acompanha-
mento da pesquisa e ocorriam em supervisões semanais do grupo de 
pesquisa Enativos. Esse é um espaço de supervisão coletiva e apoio ins-
titucional ao desenvolvimento de pesquisas-intervenção participativas 
de perspectiva cartográfica, que conta com a participação de professo-
res da Universidade Federal Fluminense, alunos de iniciação científica, 
pesquisadores, alunos de graduação e de pós-graduação stricto sensu. Tal 
grupo ocorre semanalmente no campus da UFF-Gragoatá em Niterói, 
às quintas-feiras das 9h às 12h, e é um espaço aberto de debate e orien-
tação, visando fornecer suporte às práticas desenvolvidas em nossas pes-
quisas de campo. As supervisões em geral propunham solucionar e ela-
borar dilemas mais concretos do campo, como cronogramas, mas não 
se furtando a realizar também essa tal função clínica, inclusive elabo-
rando-os anteriormente para já trazer ao espaço com mais organicidade. 

Esses eram, portanto, realizados de forma coletiva e tiveram uma 
importância fundamental para o processo de formação e preparação de 
cada um desses participantes que ocuparam esses diferentes territórios. 
A própria metodologia da pesquisa permite que, assim como os demais 
participantes, os pesquisadores sejam coprodutores de conhecimento, 
pois não deve existir hierarquia de saberes. A esse agenciamento, que 
garante preservação das diferenças ao mesmo tempo que se aposta no 
plano comum da experiência, denominamos, como já apresentado, la-
teralidade (BATISTA, 2019). A supervisão é um dispositivo que mos-
tra mais claramente o funcionamento lateralizado da pesquisa, que se 
propõe pesquisa-intervenção participativa. Logo, é preciso assegurar 
que os diferentes pontos de vista (pesquisadores de IC, pesquisadores 
mestrandos, pesquisadores doutorandos etc.) estejam colocados lado a 
lado para pensarmos nossas práticas nos serviços, que diferentes atores 
participem da análise e discussão da pesquisa, para que a intervenção 
seja o mais participativa possível. 

A lateralidade tem sido proposta por meio da experiência de pes-
quisa que garante o formato da roda como dispositivo de conversa, 
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análogo à estratégia GAM com seus GIUs e GIFs, em que esteja pre-
sente a dimensão coletiva da experiência, sem que haja, portanto a anu-
lação dos distintos saberes e sujeitos. A intenção é se afastar da ideia de 
homogeneização (tentativa de igualar os diferentes), criando condições 
facilitadoras de acesso que permitam uma comunicação transversal, 
ampliando, dessa maneira, a compreensão das diferenças e experiências 
com base no acesso à dimensão do plano comum.

Autonomia Coletiva e o Tornar-se Pesquisador: 
Efeitos Políticos da Pesquisa-intervenção 
participativa

Entre muitas coisas, a estratégia GAM busca o protagonismo e a 
ampliação da autonomia coletiva dos sujeitos que, por possuírem algum 
tipo de diagnóstico psiquiátrico, podem sofrer experiências de opressão.

o exercício da autonomia dos usuários em saúde mental tem sido 
um dos objetivos ou finalidades centrais da política em atenção psi-
cossocial, ou seja, a produção de saúde está associada principalmente 
à garantia da ampliação de autonomia das pessoas. Tal autonomia não 
está necessariamente vinculada à ideia de independência ou autossufi-
ciência; trata-se de uma autonomia coletiva amparada por uma rede de 
laços sociais e afetivos, denominada rede de apoio.

Apostamos que, quanto maior o suporte de vínculos do sujeito, 
com quanto mais pessoas e coisas ele puder contar, mais autônomo ele 
será, na medida em que essa rede de apoio permite a ampliação das 
possibilidades de circulação e ação.

A autonomia se realiza, portanto, na relação de coemer-
gência entre sujeito e mundo, sendo, por definição, uma 
autonomia relacional ou coletiva. Rompe-se, assim, com 
a concepção de autonomia como individualidade e autos-
suficiência, livre arbítrio e independência. Por autonomia 
entendemos o funcionamento de uma rede de inter-rela-
ções e codependências (SADE et al., 2013, p. 2815).

Para tanto, a fim de possibilitar a produção de cuidado em saúde 
mental, há uma revolução nas práticas, nos modos e nos objetivos. A 
cura deixa de ser o objetivo da intervenção e se aposta em um exercí-
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cio de autonomia e, consequentemente, na ampliação do protagonis-
mo e na garantia da integralidade no cuidado voltado para os usuários 
em saúde mental. Dessa maneira, enfim, afirmam-se possibilidades e 
articulações que assegurem rompimento, fissuras e desestabilizações 
com o estigma e o preconceito.

Com a mudança do paradigma – da cura para um modelo de 
atenção psicossocial que pressupõe a integralidade no cuidado – as 
ações se voltaram para a existência concreta dos usuários nos serviços 
de saúde em sua relação com o território, pensado como rede de in-
terdependências ou campo social (SADE et al., 2013, p. 2815). Isto 
é, trata-se de tomar a autonomia como criação simultânea do sujeito 
e das regras de seu funcionamento. As regras de um sistema autôno-
mo não podem ser entendidas como imperativo heteronômico, mas 
expressão da relação criativa do sujeito com o seu território existencial 
(SADE et al., 2013, p. 2815).

Esse movimento produtor e ao mesmo tempo fortalecedor de 
vínculos cria condições para uma liberdade amparada por uma rede 
de confiança que possibilita a capacidade de encontrar mais apoio em 
outras pessoas ou lugares. quando multiplicada, ela é denominada, 
conforme Passos et. al. (2013) de autonomia coletiva. ou seja, é uma 
liberdade articulada a uma rede de apoio cada vez maior de vínculos, 
ampliando as possibilidades de ação do sujeito. Entendemos por au-
tonomia, então, menos a emancipação pessoal e isolada de um usuário 
de saúde mental e mais a potencialização com a experiência de perten-
cimento ao coletivo.

Considerando, com base em pensadores como Bruno Latour 
(2016), que o entendimento de “inovação tecnológica” pode ser alar-
gado, pois ao falarmos de saberes científicos devemos admitir que as 
questões técnicas não são apenas técnicas, as produções científicas em 
suas intervenções têm, sobretudo, efeitos políticos. Podemos seguir, 
segundo este autor, os “desvios” envolvidos na fabricação das habilida-
des técnicas como interessantes para abordar a constituição de saberes 
científicos, mais que suas supostas estabilidades. A técnica, portanto, 
remonta aos vínculos coletivos que, no curso de nossas ações em cam-
po, são tecidos na fabricação de dispositivos de pesquisa. Podemos 
afirmar que, em uma pesquisa-intervenção participativa, o estabeleci-
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mento de uma inovação tecnológica envolve composição com o cam-
po de pesquisa, dobras, desvios. Isso diz respeito à imprevisibilidade, 
o estar disponível ao encontro, pois a prática do “intervir” não é ape-
nas uma habilidade a ser executada, ela é efeito de composições locais 
com o campo de pesquisa. 

Nesta seção discutiremos como a formação dos estudantes de IC 
e o que chamamos de ampliação do coeficiente de autonomia/trans-
versalidade são efeitos da aposta da pesquisa-intervenção participativa. 
Como decorrência, a inovação tecnológica nesta abordagem pode ser 
melhor entendida quando agregamos à descrição de nossos dispositivos 
de pesquisa os elementos múltiplos que incitam nossas intervenções. 
Tais elementos não são apenas técnicos: são afetivos, políticos e vão 
compondo de forma local o dispositivo de pesquisa num processo que 
envolve a imprevisibilidade, o desvio.

Ir ao CAPS sem a presença do professor/orientador a primei-
ra vez foi complicado, ficava lendo no ônibus a caminho da 
reunião que me aguardava o roteiro que havíamos construí-
do no grupo de pesquisa. Achava que o roteiro era um nor-
teador, um fio que assegurava que não me perdesse. Quando 
cheguei ao local, acompanhada de outra companheira do 
grupo de pesquisa, encontramos um ambiente de esvazia-
mento, bem diferente do que esperava. O que fazer? Perce-
bemos então que acompanhar o trabalho coletivo do serviço 
de saúde mental passava, naquele momento, pela tarefa de 
seguir a prática de uma trabalhadora... 

A dimensão participativa da pesquisa-intervenção coloca impor-
tantes desafios à formação dos pesquisadores de IC, principalmente, o 
fato de que pesquisamos sendo constantemente interpelados por nosso 
campo de pesquisa. Planejamos algo, o campo por vezes nos convida 
a mudar a rota. Tal característica faz da sensação de imprevisibilidade 
uma experiência muito recorrente durante o trabalho de campo. A di-
reção e aposta, ao trabalhar com coletivos, é a ampliação de processos 
de autonomia coletiva dentro dos contextos institucionais e, por isto, a 
aposta política na participação efetiva dos grupos envolvidos na pesqui-
sa se torna tão importante. A aprendizagem inventiva disto que chama-
mos de intervenção envolve estar disponível ao imprevisível, aos desvios 
de rota, e ao que denominamos transversalidade. o traçar de uma linha 
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transversal em certa medida desestabiliza a ordem da comunicação tra-
dicional- hierarquizada, proporcionando maneiras ou experimentações 
diferenciadas de comunicação. 

Na experiência dos alunos de IC, a sensação de imprevisibilida-
de que envolve esta aprendizagem, processual e inventiva, é por vezes 
atribuída a pouca experiência com o trabalho de pesquisa-intervenção, 
mas, como já colocamos neste trabalho, afirmamos a necessidade de 
olhar para essa experiência enquanto abertura.

 O manejo dos grupos, de forma a criar condições que asseguram 
a produção de autonomia coletiva através da valorização das falas 
dos diferentes sujeitos era em certa medida uma prática abstrata. 
A sensação era a de errar e acertar. Mais errar que acertar. 
Por muitas vezes preferi ficar calada ao longo dos encontros. 
Até me deparar novamente com Alice no grupo GAM, que, 
com toda sua dificuldade de fala e falta de “habilidades so-
ciais” conseguia se posicionar no grupo através da repetição. 
Fomos aprendendo aos poucos com Alice. Repetimos a mesma 
coisa por diversas vezes, na esperança de entendermos nosso 
próprio lugar naquele espaço, até que o sentido de sua narra-
tiva se fizesse claro para nós, acadêmicos. 

Alice nos primeiros encontros falava repetidamente sobre a 
fuuuu, fuunnnnn fundição, fundição, fundição. Fundição 
hoje? Hoje? Hoje fundição? (Fundição era um espaço de ar-
tesanato que o CAPS utilizava e que Alice parecia gostar 
bastante). Sempre tínhamos de explicar a ela que aquele dia 
não era o dia do artesanato.

Passados alguns encontros, Alice demonstra interesse pelo 
guia GAM. Ela nos apresenta por diversas vezes desejo em 
levar o livro para casa. Livro, livro, liiiivro, vou ganhar? 
Ganhar livro hoje? Hoje? Ganhar? Livro! Em certo encon-
tro chega a dizer: quero falar! Ela expressara nesse momento 
uma forma de se posicionar e ser ouvida, visto que, outros 
participantes do grupo não valorizavam o que Alice dizia. 
Seu pedido de fato não estava sendo legitimado. Era auto-
mático no próprio grupo que os participantes silenciassem a 
fala de Alice, pois o que ela dizia, aparentemente, não fazia 
sentido ou estava fora de contexto. Havia receio em deixar 
Alice levar o guia para casa e ela se esquecer de trazer no 
encontro seguinte. Sempre a resposta era: depois Alice, de-
pois você vai levar. Aos poucos os pesquisadores se esforçam a 
entender o que Alice pedia quando demonstrava o interesse 
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em levar o liiliii livro para casa, e, também o significado 
da resposta automática “depois”. Enquanto isso, ela insistia 
“depois, depois, depois a gente vai ganhar?”.

Em determinado encontro, os pesquisadores disseram que 
ela poderia levar o guia, desde que ela trouxesse na sema-
na seguinte. Para a surpresa de todos, na semana seguinte 
Alice tira o guia da bolsa e nos mostra feliz que havia se 
lembrado de trazer.

Ao avançar dos encontros, Alice passa a abrir o guia na 
página 68 (onde se encontra a ilustração de uma receita 
médica) e dizia: “Vou ganhar? O contracheque e o livro 
depois né? Depois né?” “Isso, depois Alice, depois”. “Receita, 
contracheque. Contracheque, contracheque. Receita, recei-
ta”. Mesmo Alice repetindo por centenas de vezes, ao longo 
de muitos encontros, os pesquisadores não entendiam o sen-
tido de ganhar uma receita e um contracheque. Alice teve 
de repetir por mais diversas vezes.

 A transversalidade que proporcionou ampliação na comunica-
ção e pactuações possíveis entre grupo e Alice, nesse momento, per-
mitiu romper em certa medida com a hierarquia da comunicação na-
quele espaço, onde quem obtinha falas legitimadas eram os usuários 
capazes de estabelecer uma comunicação mais “coerente”. Habitar a 
pesquisa de maneira rizomática, como ervas daninhas, ao aproveitar as 
fissuras e desse modo construir com Alice o sentido que aquele desejo 
enunciava, permitiu acessar experiências da realidade e da vida que 
passaram a ser coletivas e não mais individuais. Tendo em vista sua 
condição de curatela, quem administrava o dinheiro de seu benefício, 
representado pela figura do cheque, e até mesmo a própria receita, ao 
sair das consultas com o psiquiatra, era sua irmã. Nem a receita, nem 
o cheque passavam por Alice. outros usuários se reconheceram na 
fala dessa usuária e compartilharam a experiência de curatela (outros 
participantes também não recebem seus benefícios e receitas médi-
cas). A comunicação transversal permite que, na diferença entre os 
sujeitos, seja possível reconhecer e ressaltar algo que é comum, rom-
pendo dessa maneira com a hierarquia dos discursos. 

A seguir teremos um exemplo que elucida a imprevisibilidade na 
potência do encontro e do não saber, que, ao fim, pode ser caracterizada 
como intervenção. 
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Em um dos primeiros encontros com os trabalhadores da POP 
rua, se não me falha a memória, chegamos eu e Iacã, um 
doutorando que também compunha o campo. Subimos pelo 
elevador acertando os últimos detalhes de como seria o gru-
po naquele dia. Chegando ao andar onde encontraríamos os 
trabalhadores para o grupo, nos separamos, eu havia acabado 
de chegar de viagem e arrastava uma pesada mala, fui em 
busca de um lugar onde pudesse deixá-la, Iacã foi em outra 
direção. Chegando no salão de recepção onde costumavam ser 
os encontros, me deparo com uma usuária solitária, que pa-
recia também aguardar. Digo um “oi” e fico sentado ao seu 
lado esperando. Depois de alguns minutos começo a estranhar 
o silêncio daquele espaço que era sempre tão movimentado, 
peço licença à usuária e busco por outras pessoas. Ao bater na 
porta da enfermaria uma voz questiona: “Quem é?”. Respon-
do. A porta se abre em uma fresta e um olho espantado me 
observa. “O que você está fazendo aí fora?”... “Não sei, o que 
você está fazendo aí dentro?”... O olho me olha pela fresta e se 
movimenta como se quisesse se esticar para fora e olhar a sala 
ainda de seu ponto seguro. “Quer entrar?”... “Não... Só quero 
guardar minha mala”. A porta se abre e uma mão determina-
da se projeta para o objeto, pegando-o e logo depois fechando 
a porta. Lá de dentro escuto um abafado “Você é quem sabe”.
Começo a ficar tenso. Volto a sentar ao lado da paciente que 
aguardava e meu celular toca. Era Iacã, que na saída do 
elevador fora abordado por um trabalhador que desceu com 
ele novamente, estava indo fumar, se não me engano, e lá 
embaixo contou que estavam todos com medo no serviço, pois 
uma usuária estava em crise, com uma faca, e tinha ido ali 
para esfaquear a psicóloga dela. Pediu que eu descesse.
[…]

Me levanto e caminho para o elevador, não lembro de pen-
sar em nada. Aperto o botão e espero. A mulher se levanta, 
acompanho com a visão periférica sua aproximação, sinto 
medo. Aperto o botão e espero. “Ei, garoto.” Aperto o botão 
com a força do meu desespero, onde está esse elevador? “Meni-
no.” Ela está bem próxima já. Respiro fundo e olho para ela. 
“Esse aí está com defeito, tem que chamar o outro.” Não sei 
a cara que fiz, mas achei graça da situação. Desci e depois 
ela desceu também, para fumar um cigarro. Ficamos ali na 
rua. Conversando com Iacã, ela contou de suas internações, 
situações de maus-tratos que sofreu na rua e seu desejo de 
se manter no abrigo, estava ali para a consulta que garan-
tia sua permanência, um dos requisitos para estar no abrigo 
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era não faltar nos equipamentos e consultas de seu projeto 
terapêutico. Entretanto houve um engano, e ela foi avisada 
que naquela noite dormiria na rua. Ficou irada. De alguém 
aquilo era a culpa. Foi pra conta da psicóloga. 

Iacã conversou com ela sem muitos titubeios, bruxo de rua 
que é, com vasta experiência, já eu fiquei impressionado. Pri-
meiro com a força que a narrativa sobre ela me acometeu, 
produzindo medo, mesmo depois de ficar sentado ao seu lado 
por um tempo, sem problema algum, e em um segundo pla-
no, impressionado por como estar ali, sentado nos andaimes 
de uma calçada da Lapa junto da paciente, me permitiu 
acessar narrativas e experiências da rede de saúde mental da 
cidade do Rio de Janeiro com muito mais intensidade e cla-
reza do que em todo material que havia lido anteriormente.

A primeira estratégia de intervenção é aproximar-se da realidade, 
dos modos de existir e das potências que compõem o campo. Em uma 
pesquisa-intervenção participativa, por exemplo, principalmente em 
um campo tão estigmatizado como o da saúde mental, é de essencial 
importância mostrar-se aberto à alteridade, ou seja, ouvir a diferença 
do outro se implicando a ela, configurando um olhar de interesse que 
se desdobra em uma construção com o outro, ampliando possibilidades 
para que novos sentidos surjam. Alvarez e Passos (2010) apresentam 
esse movimento como uma receptividade afetiva do aprendiz-cartógra-
fo na habitação do território.

A receptividade que opera em um plano afetivo é capaz de contrair 
a grupalidade entre pesquisador e campo de pesquisa. o aprendiz-cartó-
grafo tem aqui a peculiaridade dos estudantes de graduação em processo 
de IC. os alunos de IC sentem a confusão do primeiro momento de 
habitação do território da pesquisa, onde experimentam a desterritoriali-
zação dos lugares instituídos de quem pesquisa e de quem é pesquisado.

Considerações finais 

Fica claro para nós que as experiências que compartilhamos, 
vivenciamos e coproduzimos em nosso contato com a GAM e o 
PoP RUA foram diferentes entre si, porém, cabe aqui indicar o 
que conecta todas elas, a experiência que balizada pela perspectiva 
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cartográfica de pesquisa tem como modo de ação a cogestão ou a 
distribuição do manejo, que busca romper com o lugar de poder/
saber, tão marcado socialmente e por vezes engessado/corporificado 
nas práticas acadêmicas.

Foi possível garantir com esse espaço um lugar de questionamen-
to, de reconhecimento da realidade do outro, e isso tende a promover 
modos de pensar/produzir coletivos. Essa produção é também inquie-
tação que provoca movimento de saída da posição instituída, para (re)
posicionamentos instituintes no grupo e em outros espaços de trata-
mento. Além disso, a estratégia de pesquisa-intervenção participativa, 
proporcionou inúmeros resultados, conquistas e evoluções identificadas 
na realidade de cada campo de pesquisa.

A fim de promover uma ampliação e o compartilhamento dos re-
sultados gerados dessa prática, os próprios integrantes do grupo GAM, 
por exemplo, em expressões de movimentos autônomos e protagonis-
tas, levaram suas experiências a outros espaços, além dos encontros se-
manais. Assim, reforçaram a identificação de reposicionamentos sociais 
que emergiram nos encontros do grupo GAM, e transbordavam agora 
em eventos de saúde mental promovidos nas UFF(s), no Centro de 
Referência de Assistência Social (CRAS), nas semanas de luta antimani-
comial, bem como nas assembleias do CAPS.

Para este coletivo de autores, a experiência da IC deve ser repen-
sada tanto em suas potências de produção de conhecimento científico 
quanto em seu caráter de política de incentivo à manutenção de estu-
dantes no Brasil, possibilitando ações de formação mais locais de pro-
dução de conhecimento e a emergência deste tornar-se pesquisador que 
não está necessariamente dado pela participação nos projetos.

A aposta desta formação de pesquisador é que a dimensão parti-
cipativa da produção de conhecimento faz com que o aprendizado en-
volva a inventividade no trabalho com o campo de pesquisa. os efeitos 
políticos e clínico-institucionais das intervenções podem ser tomados 
enquanto inovação tecnológica, considerando tal inovação enquanto 
rearranjos nos padrões comunicacionais das instituições, proporciona-
dos pelo dispositivo de pesquisa em agenciamentos locais. o próprio 
aprendizado do intervir na formação dos alunos de iniciação científica 
envolve a criação em ato, o imprevisto, envolve, sobretudo, habitar o 
campo de pesquisa de modo a afetar-se e construí-lo.
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outra dimensão fundamental desse processo de formação está 
nesse efeito de coemergência entre o estudante de IC e os campos de 
pesquisa. Esperamos ter deixado claro que, além das evidentes contri-
buições da experiência da pesquisa na vida acadêmica do estudante, é 
fundamental trazer para a discussão as contribuições da presença do 
estudante de IC para o desenvolvimento da pesquisa na universidade.

A insegurança ou o medo que costuma emergir ao encontro do 
novo contém uma dimensão própria da realidade, daquilo que é da 
ordem do vivo, que se dá entre territórios existenciais e, portanto, com-
porta o improvável. o imprevisto, o inimaginável desestabiliza certezas 
e por vezes rompe com o conhecimento prévio. o improvável, a produ-
ção de realidade em campo é maior e não cabe em um modelo estático 
de constatação. Por esse motivo, ir ao campo assegurar muitas vezes o 
que já se sabe não habilita de fato o pesquisador. A formação em pesqui-
sa envolve processos de habitação no campo que se dão na experiência 
do incerto e do novo. olhando para um mundo novo e vasto, arris-
camos um passo incerto, agarrando-nos ao que estiver próximo para 
conseguir seguir em frente, e, a cada passo dado, movemos conosco isso 
que nos sustenta. Entendemos que importantes experiências de forma-
ção podem ser propiciadas pela pesquisa acadêmica em iniciativas que 
apostam na imersão na realidade dos serviços de saúde, no diálogo com 
os trabalhadores e, principalmente, em uma metodologia de supervisão 
sensível às experiências dos alunos.
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relato de experiência: 
o diSpoSitivo gam em um capS ii 

no município de reSende-rJ

Ana Paula Schettino  
Carolina Calmon Barbosa  

Daise Lopes Camargo  
Dineia Aparecida Domingos  

Jorge Francisco Gomes  
Juliana Landim Lopes  
Luís Fernando Eliseu  

Marcos de Paula  
Maria Lúcia Ferreira dos Santos  

Maura Lima  
Nívea Cristina Oliveira Marques  

Paula Marques Klier Monteiro 
Paulo Antônio de Jesus 

Renata Louzada Mota de Oliveira 
Roberto de Oliveira Preu 
Vander de Barros Júnior

Nota de apresentação do relato
o presente relato de experiência se refere ao trabalho de pes-

quisa realizado no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Casa 
Aberta, localizado no município de Resende, RJ. o grupo que se 
formou para a execução dessa pesquisa contava com nove usuários 
fixos do serviço, duas trabalhadoras, três estudantes que, na época, 
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cursavam a graduação em psicologia no Instituto de Ciências Hu-
manas e Sociais (ICHS) da Universidade Federal Fluminense (UFF), 
um professor do mesmo instituto e uma pesquisadora de pós-dou-
torado do Programa de Pós-Graduação em Psicologia do Instituto 
de Psicologia (IPSI) da mesma universidade. A pesquisa consistia na 
implementação, nesse serviço, do dispositivo da Gestão Autônoma 
da Medicação1 (GAM). A atividade surgiu da apresentação desse dispo-
sitivo no Fórum de Saúde Mental do município. Com base nesse primei-
ro contato, uma trabalhadora do serviço endereçou a demanda de um 
grupo GAM ao grupo de pesquisa que, naquele momento, se situava no 
IPSI da UFF em Niterói e no Instituto de Humanidades e Saúde (IHS) 
em Rio das ostras. Diante da provocação da trabalhadora, foi feito um 
contato com o curso de psicologia do ICHS em Volta Redonda, cidade 
do sul do estado, próxima ao município de Resende. Com o encontro en-
tre a universidade e a equipe do CAPS, programou-se o início do trabalho 
objeto deste relato, que durou de 2015 a 2017.

o texto que apresentaremos a seguir foi confeccionado em fins 
do ano de 2017 e é resultado de uma conversa. De tal maneira que é 
necessário prevenir o leitor, de antemão, que ele preza pela manuten-
ção da maior fidelidade possível em relação aos termos que emergiram 
nessa conversa. Temas como “redes de apoio”, por exemplo, podem 
aparecer oscilando por vários sentidos. A opção aqui foi a de manter 
o caráter polifônico dos termos tal como eles apareceram na conversa 
coletiva realizada para a confecção do texto. Não se trata, portanto, de 
um texto de cunho acadêmico, mas de um relato de experiência que 
expressa a narrativa que foi possível constituir nesse evento coletivo. 
Ressaltamos, com isso, que a autoria é igualmente compartilhada por 
todos os participantes.

Metodologia do Relato
Em março de 2016, o grupo GAM de Resende recebeu um con-

vite para se apresentar em um espaço cedido pelo jornal CAPS Ativo. 

1 Para maiores esclarecimentos sobre as questões referentes ao dispositivo GAM, veri-
ficar PASSoS et al. (2013) e oNoCKo-CAMPoS et al. (2012, p. 967-980).
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Naquele momento, decidimos que todo o grupo participaria dessa 
apresentação. Para isso, escolhemos a seguinte metodologia: cada in-
tegrante do grupo falaria o que significava a experiência de estar no 
GAM. Com base nisso, pudemos construir um texto em conjunto, 
que expressava a experiência coletiva do grupo naquela época. o se-
guinte texto foi produzido:

“o que é o GAM? o GAM é uma atividade desenvolvi-
da no CAPS Casa Aberta e em outros CAPSs em outros 
estados do país (Rio Grande do Sul, São Paulo, Espírito 
Santo) e de outras cidades do estado do Rio de Janeiro 
(Rio das ostras, São Pedro da Aldeia, Niterói). qual é 
o propósito? é uma atividade de pesquisa e cuidado que 
promove o debate entre usuários, trabalhadores do CAPS 
e universitários sobre o tema da medicação. A ideia é pro-
mover aquilo o que a sigla quer dizer: GAM = Gestão 
Autônoma da Medicação. A atividade se desenvolve a 
partir da leitura de um guia que traz perguntas e textos 
sobre o direito dos usuários de saúde mental no que tan-
ge a vários assuntos, mais especificamente, a relação com 
a medicação. Nessa atividade, todos os participantes são 
pesquisadores e ao mesmo tempo cuidadores. Como é a 
experiência GAM? Como garantia da liberdade de expres-
são de cada integrante do grupo, a proposta é que as ex-
periências pessoais compartilhadas não sejam divulgadas 
para além do espaço das reuniões. No entanto, para nós é 
interessante divulgar para os integrantes da comunidade 
que lêem esse jornal, como os participantes se sentem na 
atividade do GAM. os participantes do GAM relatam 
que nas reuniões as pessoas aprendem em grupo a dizer o 
que acontece dentro de si e aprendem que os problemas 
podem ser compartilhados com os outros. Em outras pa-
lavras, o que se aprende no GAM sobre os problemas pode 
ser ensinado para as outras pessoas. os usuários apren-
dendo o que acontece com eles mesmos podem ensinar 
para os outros como segurar a onda e não pirar o cabeção. 
o GAM é diferente das demais oficinas do CAPS, porque 
forma um grupo, um grupo de entendimento. o GAM é 
mais para refletir, ajuda na atenção e na compreensão do 
que os outros dizem. é importante para a descoberta do 
que acontece com os usuários no seu íntimo em relação 
ao remédio e, por ser íntimo, é importante não divulgar. 
Por fim, podemos dizer que o GAM é um espaço de cons-
trução de uma autonomia compartilhada.”



306

Relato de experiência: o dispositivo GAM

Em outubro de 2017, vivemos uma nova fase da experiência 
GAM no CAPS Casa Aberta. o grupo começou a se reunir em agosto 
de 2015. De lá pra cá, muitas coisas aconteceram. Durante esse período 
de mais de dois anos, concluímos a leitura do Guia GAM. Nessa nova 
fase, nossa tarefa, enquanto grupo, é a de elaborarmos um texto que 
apresente o relato da nossa experiência durante esse tempo. Para darmos 
conta dessa tarefa, decidimos, então, implementar a mesma metodo-
logia que usamos para escrever o texto do jornal. Na nossa primeira 
reunião, para elaboração desse relato de experiência, o grupo elencou 
alguns temas que acreditamos deveriam constar neste relato. os temas 
passaram por um processo de elaboração textual e retornamos em ou-
tra reunião em que todo o grupo leu e aprovou o texto. Portanto, a 
narrativa que se segue, é o texto final aprovado por todos que partici-
param da sua elaboração e assinaram. A apresentação se elaborou na 
forma aproximada a um discurso indireto livre, de tal maneira que o 
coletivo narra a experiência na lógica de uma exposição geral e, em 
alguns momentos, ele destaca falas singulares que ilustram num estilo 
mais encarnado o que é descrito. 

As temáticas eleitas para compor esse relato de experiência foram: 
debates sobre rede de apoio, o direito dos usuários, o fato de que o 
grupo começou cheio e terminou mais vazio, metodologia que o gru-
po combinou para operacionalizar a leitura do livro, problemática da 
participação espontânea dos usuários no grupo que abre o debate para 
problemas de horário, esvaziamento do CAPS, se o grupo GAM deveria 
ser “interessante” ou ser um grupo de “entendimento”. 

Além disso, as trabalhadoras participantes do grupo acharam im-
portante constar nesse relato acontecimentos pelos quais percebemos a 
produção de autonomia dos usuários: de um lado, a expressiva dimi-
nuição da internação daqueles que participaram do grupo; de outro, a 
abertura de um canal de comunicação entre usuários, as trabalhadoras 
do grupo e a equipe do serviço.

Discussão das temáticas escolhidas no grupo
As temáticas escolhidas pelo o grupo para compor esse relato 

de experiência são as seguintes: Redes de apoio, Direito ao Cuidado e 
Construção da Grupalidade. 
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Sobre as redes de apoio, começamos lembrando de que em nossas 
discussões e ao longo da leitura do Guia ficou identificado que os me-
dicamentos não funcionam por si só. é preciso formar redes de apoio 
para que as formas de tratamento e cuidado no campo da saúde mental 
se efetivem. Como relatou um dos integrantes do grupo: 

falamos sobre redes de apoio no começo do guia, mas retoma-
mos quando estávamos no final falando sobre medicação. As 
pessoas não se auxiliam sozinhas, o remédio não funciona por 
si só, funciona com as redes de apoio, as atividades na comu-
nidade, oficinas do CAPS. A oficina de música entra também, 
“a música é uma terapia da mente”. A oficina de futebol en-
trou também, mas agora não tem mais. 

Neste ponto, nosso debate se mistura com o momento vivido 
pelos serviços de saúde, em específico, sobre as possibilidades de cons-
trução de redes de apoio no tempo em que começamos o trabalho e as 
dificuldades enfrentadas nos tempos atuais. Muitas oficinas que eram 
oferecidas há dois anos já não o são mais. o CAPS enfrenta um mo-
mento de redução drástica do seu quadro de trabalhadores. As assem-
bleias no serviço já não acontecem com a mesma participação e a mes-
ma periodicidade de antes, dificultando a oportunidade de se discutir 
saídas para os impasses atuais. o carro que antes levava os usuários 
para atividades culturais, de construção de conhecimento, de apoio à 
luta antimanicomial, de garantia do direito de ocupar a cidade, já não 
está disponível em tempo integral, e é direcionado para uso em casos 
de emergência. outro participante destaca que, no momento, o serviço 
se transformou em um lugar onde as pessoas vão apenas para trocar a 
receita, o que tensiona com o que estivemos discutindo nesses anos de 
trabalho na GAM, ou seja, a ideia de que o tratamento e o cuidado em 
saúde mental não devem ser exclusivamente medicamentosos, mas de-
vem contemplar também as redes de apoio2.

2 A conjuntura nacional pela qual passávamos no momento em que recebemos a 
proposta/convite para começar uma ponte de contato entre CAPS Resende e univer-
sidade se diferencia muito da conjuntura que passávamos no momento de escrita do 
texto, já no final do segundo ano. As falas dos usuários expressam as políticas de suca-
teamento e cortes do financiamento destinado à saúde em âmbito nacional e também 
municipal, restringindo a possibilidade de construir novas redes de apoio ou manter 
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A partir de então, o debate passou a ser como reivindicar os direi-
tos ao tratamento e cuidado dignos, ou seja, aqueles que não se baseiam 
apenas na medicação, mas também na construção dessas redes de apoio 
à vida de que tratamos anteriormente. A esse respeito, outro participan-
te ressalta, nesse ponto, que o próprio direito ao medicamento é poder 
tomar o medicamento direito. Diz que aprendemos com a GAM que 
“não é o remédio que controla você: o medicamento é controlado, mas 
somos nós que controlamos o medicamento”3. é levantado o debate de 
como o tema dos direitos tem a ver com a questão dos direitos humanos 
e da participação nas decisões políticas do município. Aponta-se para a 
necessidade de construir uma participação coletiva, “fazer uma multi-
dão”, juntar usuários e familiares para somar na luta dos trabalhadores 
para apoiar o CAPS. Esse participante fala de outras alternativas na 
busca dos direitos na construção de redes de apoio: recentemente, conta 
ele, foi buscar apoio no CRAS e na rede de assistência como alternativa 
ao que não mais encontrava no CAPS.

outro ponto importante no nosso debate de avaliação da expe-
riência GAM foi a conversa que passamos a ter sobre nossa construção 
enquanto grupo: Em primeiro lugar, notou-se como o grupo, em al-
guns momentos, esteve cheio e, em outros, vazio. No começo, sentimos 
todos uma certa estranheza. Como será que isso vai acontecer? Será que 
vai ser como outras atividades do CAPS? Será que vai servir para trans-
formar a vida da gente? Logo de início, o primeiro esvaziamento. No 
começo, a proposta do grupo GAM foi apresentada em assembleia. Foi 
proposto que nos reuníssemos às sextas-feiras, às 15 horas. Logo verifi-
camos que não funcionou. Já no quarto encontro, o grupo estava bem 
vazio. Esse momento foi decisivo para pensarmos sobre algumas ques-
tões: Será que o grupo estava se conduzindo de forma correta? Será que 

as que já estavam estabelecidas. 
3 Como dito acima, no que se refere à metodologia de pesquisa-intervenção, a cons-
trução coletiva do texto, por aqueles que participaram do grupo, opta por privilegiar 
o uso da palavra pelos usuários. Desse modo, para além da conotação moral que 
os temas “certo” versus “errado” ou então, “controle” versus “liberdade” possam vir a 
ter, interpretamos que esses termos, quando utilizados pelos usuários, criam outros 
sentidos que identificamos justamente como sendo a apropriação da linguagem no 
que refere e significa o uso da medicação. Nesse sentido, interpretamos essas falas no 
contexto de um debate sobre autonomia e cogestão da medicação. 
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as atividades deveriam ser mais “interessantes” para atrair as pessoas? 
Será que o Guia era suficientemente acessível para que todos pudessem 
se apropriar das discussões? Apostamos em um funcionamento que ia 
por um caminho mais difícil, como apontou uma das participantes no 
texto que confeccionamos para o jornal do CAPS. Nas palavras dela: 
“o GAM é diferente das demais oficinas do CAPS, porque forma um 
grupo, um grupo de entendimento. o GAM é mais para refletir, aju-
da na atenção e na compreensão do que os outros dizem”. Apostamos 
na dificuldade que se impõe ao construir esse dispositivo de reflexão e 
de compreensão mútua. Dificuldade que se relaciona com a questão 
propriamente clínica de falar sobre si, uma vez que o grupo também 
é um dispositivo de cuidado. Entretanto, de outra questão relativa ao 
esvaziamento do grupo não pudemos fugir: eis que então surgiu como 
determinante a questão do horário. é que nosso grupo GAM, no mo-
mento em que se estabeleceu, não se adequava ao horário de atividades 
do CAPS. os usuários que se dispuseram a participar do grupo, em 
sua maioria, chegavam de manhã, às 9 horas, para a oficina de música, 
permaneciam para a assembleia às 11 horas, almoçavam e, depois das 
13 horas, não tinham nada para fazer até a hora em que começava o 
grupo GAM. Nesse sentido, resolvemos começar o grupo mais cedo, 
por volta de 13h30. A partir desse momento, com a colaboração das 
trabalhadoras, usuárias e usuários, começamos a ter o grupo mais cheio. 

Muitas pessoas passaram pelo grupo muito rapidamente: ficaram 
apenas por um, dois, três, no máximo quatro encontros. No entan-
to, pelo menos nove usuários permaneceram no grupo e se tornaram 
participantes frequentes. Talvez possamos dizer que o momento mais 
vivo e interessante do nosso grupo, quando atingimos o auge da nossa 
grupalidade, foi no segundo semestre de 2016. Ali, nossa discussão se 
configurava madura, densa; ali, construímos o texto para o jornal do 
CAPS, com o qual iniciamos a apresentação dessa experiência; ali, nos 
apresentamos como grupo na Semana de Psicologia da UFF de Volta 
Redonda, experiência em que os usuários da GAM compuseram uma 
mesa de conferência e puderam debater com professores, estudantes, 
profissionais e, sobretudo, com outros usuários de saúde mental de 
todo o estado do Rio de Janeiro. Também ao final daquele ano, pu-
demos realizar o encontro que reuniu todos os membros permanentes 
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da GAM Resende em uma confraternização, na qual reiteramos nosso 
companheirismo, nossa amizade e nossa capacidade de caminharmos e 
trabalharmos juntos. A aposta que fizemos, em um grupo de reflexão, 
entendimento, compreensão mútua, revelou-se frutífera. 

Infelizmente, vivemos em seguida um esvaziamento no decorrer 
do ano de 2017. Um esvaziamento para o qual dois fatores foram deter-
minantes: de um lado, a iminente chegada ao fim do Guia GAM, que 
gerou muitas discussões sobre o que poderíamos propor como ativida-
des futuras e de continuidade para o processo que disparamos; de outro, 
a brusca mudança imposta pela crise política que o país passou a viver 
já em 2016, mas que se intensificou em 2017. No momento em que 
nos animávamos para construir pontos de atuação comuns que nos per-
mitiriam ultrapassar a experiência GAM, fomos surpreendidos por um 
desmonte violento das bases que sustentavam nossas possibilidades de 
encontro. A precarização sofrida pelo CAPS dificultou a continuidade 
de nossos encontros, inclusive na construção deste texto. Ressaltamos 
o esforço de toda a equipe do CAPS Casa Aberta, que, mesmo em um 
momento de intensa vulnerabilidade, no que concerne ao funciona-
mento de suas atividades mais elementares, nos acolheu, ajudando-nos 
a manter uma periodicidade em nosso encontro. 

Um debate com as trabalhadoras:
Durante o decorrer do grupo, alguns eventos aconteceram, para 

além do esvaziamento e da precarização. No período dessa experiência, 
duas trabalhadoras apoiadoras foram a ponte entre a universidade e a 
equipe e usuários do serviço. Em 2017, em razão da mudança na gestão 
municipal, uma delas foi remanejada para outro serviço, enquanto outra 
precisou tirar licença. Nesse momento, o afastamento dessas trabalha-
doras coincidiu com uma redução drástica no quadro dos trabalhadores 
do CAPS, o que levou o grupo a ter de repactuar seu funcionamento no 
serviço. Ao mesmo tempo, essas trabalhadoras não puderam acompa-
nhar todas as reuniões para a confecção deste relato. Esses acontecimen-
tos exigiram um processo de conjuração com a equipe remanescente no 
serviço em relação a alguns aspectos do funcionamento da GAM. Após 
o término do esboço deste relato, fizemos uma reunião extra do grupo 
GAM Resende com as trabalhadoras para colher suas contribuições.

 Em 2015, pesquisadoras e pesquisadores universitários estive-
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ram, primeiramente, na reunião de equipe, espaço em que se planejou 
uma reunião mensal entre os atores da universidade e do serviço, mas, 
em decorrência da distância e disponibilidade de horário, não foi pos-
sível cumprir esse planejamento. Nessa ocasião, que remonta à finali-
zação do grupo, bem como a algumas questões acerca da precarização 
do serviço, tivemos um retorno da equipe em relação ao grupo, no qual 
foi pautado um incômodo, em principal, com a decisão coletiva de ser 
um grupo fechado. Uma trabalhadora da equipe, que não participava 
do grupo, ressalta um momento em que decide acolher uma usuária, 
participante do grupo GAM, que chega em crise no CAPS. Nesse mo-
mento, a usuária decide que falaria sobre sua angústia apenas dentro do 
grupo GAM. A trabalhadora pontua, então, que, a seu ver, diminuiu, 
naquele momento, sua possibilidade de ação com essa usuária e, conse-
quentemente, gerou o incômodo de não saber o que acontece dentro do 
grupo. Verificou-se, neste e em outros exemplos citados pela equipe, 
que seria interessante a construção de uma parceria mais efetiva e mais 
próxima com o conjunto da comunidade frequentadora do CAPS. 
A necessidade dessa proximidade e da construção dessa parceria ao 
longo de três anos do processo ficou mais evidente quando, no final, 
por mais que o grupo da universidade e do serviço se dispusessem, 
não houve a possibilidade de produzir, com a equipe, alternativas para 
o enfrentamento do processo de precarização nesses últimos meses. 
Além disso, a falta dessa parceria com a equipe e os demais usuários se 
manifestou como uma dificuldade para a construção de possibilidades 
de continuidade da experiência GAM, tanto nesse serviço quanto no 
conjunto da RAPS de Resende. 

Esse mesmo exemplo, citado pela equipe, ao mesmo tempo que 
revela uma fraqueza dessa experiência, aponta para um fator positivo. 
Ele remete ao diálogo que o grupo de universitários e usuários estabele-
ceram com as trabalhadoras que compõem o grupo GAM, para encer-
rarmos este relato de experiência. Nessa ocasião, o mesmo exemplo foi 
retomado para falar da questão dos usuários em crise. As trabalhadoras 
ressaltaram que o grupo operou como um espaço de acolhimento de 
crise. os usuários do grupo aprenderam a confiar no dispositivo como 
apoio efetivo nos momentos de maior sofrimento e vulnerabilidade. As 
trabalhadoras parceiras ressaltaram também o fato de que as internações 
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dos participantes do grupo GAM diminuíram radicalmente, mostran-
do quanto o grupo como um todo pode ser efetivo no acolhimento às 
crises, evidenciando que ali foi construída uma grupalidade. 

outro momento em que isso ficou evidente foi quando a univer-
sidade passou pelo momento de férias e foi levada ao grupo a questão 
da continuidade dos encontros semanais. os usuários pontuaram que 
seria importante continuar com esse espaço, ainda que sem a partici-
pação da universidade nesse mês. Assim aconteceu, e demonstrou-se 
como o grupo estava fortalecido em sua grupalidade. E mais, como essa 
grupalidade reverberou na vida concreta daqueles que participaram do 
grupo. os exemplos que trazemos como resultado disso são a relação 
dos usuários com a equipe, principalmente em questionamentos sobre 
a medicação para a consulta psiquiátrica e na demanda de participação 
deles na construção de seus projetos terapêuticos singulares.
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Introdução
o relato desta experiência aborda acontecimentos e análises que 

marcaram o período de três anos de pesquisa acerca dos efeitos da estra-
tégia de Gestão Autônoma da Medicação (GAM) (oNoCKo-CAM-
PoS et al., 2012) na formação médica, com um grupo de alunos da 
graduação de medicina da Universidade Federal Fluminense (UFF). 
A constituição do grupo de pesquisa iniciou-se em outubro de 2015, 
quando oito alunos de medicina e, posteriormente, dois de psicologia 
se interessaram em participar da pesquisa de doutorado realizada por 
um dos coautores deste texto na pós-graduação em psicologia na UFF: 
A Formação Médica na Produção de Autonomia Através da GAM. No 
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sentido forte de participação1, a pesquisa incluiu esses integrantes na 
condição não de objeto, mas de sujeito do conhecimento. os acadêmi-
cos de medicina e de psicologia estavam sendo convidados a integrar 
um projeto de pesquisa participativa, colocados, portanto, na condição 
de pesquisadores acerca de seu próprio processo de formação.

Em termos gerais, a proposta era de produzir uma pesquisa-inter-
venção (PASSoS; BARRoS, 2009) na formação deste grupo de alunos e 
cartografar o percurso que se configurou como objeto desta investigação.

Inicialmente, as reuniões semanais do grupo de pesquisa revela-
vam questionamentos dos alunos sobre o papel da formação na medi-
calização do cuidado em saúde. Durante um período de nove meses, 
trabalhamos na construção de uma atitude – um ethos da formação 
baseado na autonomia construída junto com os usuários. Incluímos 
alguns artigos da produção acadêmica produzida pelas pesquisas GAM 
(PASSoS; CARVALHo; MAGGI, 2012, oNoCKo-CAMPoS et 
al., 2012; oNoCKo-CAMPoS et al., 2013, RENAULT, 2013) em 
nossas discussões sobre a relação da formação com a medicalização e da 
articulação dos princípios de cogestão do cuidado em saúde à pesquisa 
na formação dos trabalhadores na área da saúde. Em seguida à leitura do 
Guia GAM com os alunos e ao debate coletivo sobre a cogestão do uso 
de medicamentos psiquiátricos, decidimos utilizar a ferramenta GAM 
num serviço de saúde mental. Nosso objetivo foi analisar os efeitos, 
na formação deste grupo de alunos, com base na participação em um 
grupo de intervenção GAM com usuários de saúde mental (GI-GAM). 

A pesquisa-intervenção tem como diretriz metodológica a 
transformação da realidade como condição do processo de produção 
de conhecimento: não conhecer para transformar, mas transformar a 
realidade para conhecê-la (PASSoS; BARRoS, 2009). Nossa inves-
tigação incluía os acadêmicos na discussão e análise do seu processo 
de formação, o que produzia o efeito de reposicionamento desses su-
jeitos no percurso de produção de suas competências para o trabalho 
em saúde. Desta forma, imbuídos da proposta de construir um ethos 
de autonomia, criamos um grupo com os alunos de medicina para 

1 Sobre o sentido forte de participação, ver neste e-book o capítulo “Participar da 
Análise, Analisar a Participação: Aspectos Metodológicos de uma Pesquisa-interven-
ção Participativa em Saúde Mental”.
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pesquisar o processo de formação, por meio da intervenção produzida 
pela GAM. A pesquisa se fazia como pesquisa-intervenção participa-
tiva tomando o dispositivo GAM como analisador (LoURAU, 1993) 
do processo de formação.

o dispositivo GI-GAM é um grupo formado por usuários e tra-
balhadores da saúde mental, além dos pesquisadores da universidade, 
no qual se faz a leitura e discussão coletiva do Guia GAM, ferramen-
ta composta de pequenos textos e perguntas acerca da experiência dos 
usuários de psicotrópicos. o Guia GAM é uma ferramenta de origem 
canadense (quebec), proposto pelos usuários dos serviços de saúde da-
quele país, com foco principal no questionamento da maneira como 
se prescreve e se experimenta a medicação psiquiátrica. o Guia2 foi 
adaptado à realidade brasileira em 2010 (oNoCKo-CAMPoS et al., 
2012), tendo como objetivo propiciar maior participação do usuário 
em seu tratamento.

o projeto de implementação do Guia GAM foi desenvolvido 
no Brasil com base em uma parceria internacional com o Canadá, por 
meio do Aruc (Aliança de Pesquisa entre Universidade e Comunidade – 
Université de Montréal). o Aruc teve como foco desenvolver a pesquisa 
da relação entre saúde mental e cidadania, a formação de pesquisadores 
e a transferência de tecnologia para a comunidade e serviços de saúde 
com base em projetos conjuntos com financiamento canadense. Em 
2009/2010 foi desenvolvido o projeto multicêntrico entre Unicamp-U-
FF-UFRJ-UFRGS, Pesquisa Avaliativa de Saúde Mental: Instrumentos 
para a Qualificação da Utilização de Psicofármacos e Formação de Recur-
sos Humanos – GAM-BR (CNPq, 2009). No Rio de Janeiro, o projeto 
GAM-BR ganhou um desdobramento com o projeto Autonomia e Di-
reitos Humanos na Experiência em Primeira Pessoa de Técnicos e Usuários 
em Serviço de Saúde Mental: a Experiência da Gestão Autônoma da Medi-
cação (Faperj 2010 e 2012).

Nosso projeto com a formação em medicina faz parte de uma 
estratégia mais ampla, que propõe enfrentar importantes desafios da 

2 o Guia GAM pode ser encontrado no seguinte endereço: https://www.fcm.
unicamp.br/fcm/sites/default/files/paganex/guia_gam_para_dowload_com_cor-
recoes.pdf.
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política de saúde mental, em consonância com as diretrizes da Reforma 
Psiquiátrica Brasileira, por meio do aumento da participação do usuário 
e, nesta pesquisa, dos alunos da graduação em medicina da UFF, no cui-
dado em saúde. Nossa aposta é construir formas de produção coletiva 
de conhecimento, com a participação de alunos e usuários, utilizando o 
Guia GAM num dispositivo grupal. 

A medicalização do cuidado em saúde mental
o problema da medicalização do cuidado não poderia ser en-

frentado sem se entender sua relação com a formação em saúde. Um 
dos principais parceiros na discussão da formação é o Laboratório de 
Pesquisas sobre Práticas de Integralidade em Saúde (Lappis). Na cole-
ção “Ensinar Saúde: a Integralidade e o SUS nos Cursos de Graduação 
em Saúde” (PINHEIRo; CECCIM; MATToS, 2006), encontramos 
uma discussão acerca do currículo de medicina da UFF que aborda 
a maneira como o ensino formal da medicina se apoia num modelo 
de transmissão de conhecimento heteronômico3 – construído tanto na 
relação do professor com o aluno quanto do médico com seu paciente.

Vários autores nessa coletânea apontam esse problema, afir-
mando a dificuldade encontrada nas instituições de formação em 
alterar o modo heteronômico de produção de saúde, presente nas 
práticas de saúde, nos modelos de ensino, assim como nas práticas 
de pesquisa. Essas análises nos tiraram de uma espécie de pretensão 
interventiva ao nos alertar para a dificuldade de mudança do modelo 
técnico-assistencial hegemônico, ainda prevalecente como principal 
influência no processo de formação. No caso específico das práticas 
de formação em serviço, os processos de mudança do modelo he-
gemônico são dificultados pelo conflito entre o que seria idealizado 
pela academia e a realidade encontrada na rede de saúde, isto é, a 
grande diferença entre o que é preconizado nos marcos lógicos do 
SUS, assim como por muitos professores engajados na autonomia 
do aluno e do usuário, e a realidade do trabalho na rede pública. 

3 Sobre o conceito de heteronomia, e sua diferença para o conceito de autonomia, 
ver neste e-book os capítulos “A Noção de Autonomia e a Dimensão do Virtual”, e 
“A Abordagem Enativa e o Lugar da Alteridade: um Diálogo entre Varela e Buber”.
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Tal conflito traz como consequência na prática de ensino – baseada 
na transmissão de conteúdo – o risco da redução do encontro tra-
balhador/usuário da saúde à transmissão de conhecimento técnico-
científico descontextualizado da prática de cuidado. Por vezes, os 
alunos, participantes desta pesquisa, se referiram a este processo na 
formação como sendo “esquizofrenizante”, pela contradição entre o 
que é ensinado teoricamente e a experiência na prática.

Antes de entrarmos no relato da experiência de intervenção na 
formação, torna-se necessário entendermos o problema da medicali-
zação, para depois articulá-la com a formação em saúde. Pode-se dizer 
que a partir do percurso da Reforma Psiquiátrica Brasileira, desde 
1997, o tratamento psiquiátrico passa a ser questionado como única 
possibilidade para pessoas diagnosticadas com transtorno mental gra-
ve. A medicalização do sofrimento mental, desenvolvida pela ciência 
médica, pode ser entendida, se analisarmos os conceitos de alienação, 
doença e transtorno mental, como um processo histórico e político 
de intervenção da medicina nos modos de vida de determinada po-
pulação (FoUCAULT, 2002). Nesse sentido, o próprio conceito de 
transtorno, utilizado na medicalização da loucura, pode representar 
uma apropriação feita pelo poder médico sobre os modos de viver, na 
tentativa de controlar processos de subjetivação tomados como des-
viantes. os estudos sobre a medicalização da vida discutem a inter-
venção política da medicina sobre o corpo social, impondo normas 
morais de conduta e prescrição de comportamentos que nos tornam 
dependentes de conhecimentos criados pelos profissionais “educativo-
terapêuticos” (GAUDENZI; oRTEGA, 2011). Não se pode, portan-
to, reduzir a medicalização em saúde mental apenas ao aumento dos 
diagnósticos psiquiátricos e do consumo de medicamentos psiquiá-
tricos, mesmo que esses sejam um grave efeito desse processo. No 
contexto da problematização da medicalização da vida, devemos des-
tacar o controle dos desvios em sua relação com os processos sociais 
de estabelecimento da norma social vigente e garantia da proteção da 
sociedade (FoUCAULT, 2002).

A problematização da formação médica será feita em sua relação 
com o fenômeno da medicalização, ainda pouco questionado durante 
a formação em saúde, principalmente na transmissão preponderante 
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do modelo científico biomédico, mas não somente restrito ao campo 
da psiquiatria. o modelo de conhecimento biomédico atravessa todo 
o campo da formação em saúde, tanto nas ciências da saúde como nas 
ciências humanas. A medicalização, em última análise, pode ser enten-
dida como controle social desenvolvido pelo Estado nas sociedades mo-
derno-contemporâneas, e não apenas uma técnica especialista restrita 
ao encontro do médico com o paciente (FoUCAULT, 2011).

Os primeiros passos da pesquisa

A formulação inicial desse projeto de pesquisa GAM com acadê-
micos de medicina e de psicologia se fazia quando uma psiquiatra do 
Ambulatório de Saúde Mental de Pendotiba, no município de Niterói, 
RJ, procurava a supervisão das pesquisas GAM na UFF, solicitando que 
nossa pesquisa fosse realizada no serviço em que trabalha.

Enquanto construíamos a pactuação com o referido serviço, 
problematizamos dois aspectos ainda presentes na formação médica: 
a forma como predomina a heteronomia na transmissão de conteúdo 
científico e a medicalização dos desvios mentais no cuidado em saúde. 
Na tentativa de produzir outra maneira de lidar com o tratamento dos 
usuários com diagnóstico de transtornos mentais graves, estávamos pro-
pondo a criação de um grupo com os usuários e trabalhadores com o 
objetivo de investigar como essa intervenção influenciaria a formação 
dos acadêmicos de medicina.

A metodologia da pesquisa previa a realização de dois grupos. 
o primeiro grupo foi nomeado de Dispositivo de Intervenção na For-
mação Médica (Difome), composto de alunos do curso de medicina e 
de psicologia da UFF, além de uma aluna de psicologia das Faculdades 
Maria Thereza. o segundo grupo foi proposto com o Ambulatório de 
Saúde Mental: Grupo de Intervenção GAM (GI-GAM). Em linhas ge-
rais, o GI-GAM se formou da escolha de dois acadêmicos de medicina 
oriundos do Difome e de um doutorando em psicologia (formado em 
psiquiatria), com três trabalhadores: a psiquiatra acima referida, um 
atendente domiciliar e uma estagiária de psicologia, e em torno de dez 
usuários do Ambulatório de Saúde Mental de Pendotiba.
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No ambulatório, reuníamo-nos em torno de questões coletivas 
provocadas pela leitura do Guia GAM, em encontros semanais de 2 
horas de duração, nas quartas-feiras. o GI-GAM se iniciava às 14 
horas e, posteriormente aos encontros, os três pesquisadores que par-
ticipavam desse grupo no ambulatório se deslocavam para outra reu-
nião com os demais pesquisadores do Difome na UFF. Nesse segundo 
grupo, os três pesquisadores traziam um relato da experiência com os 
trabalhadores e usuários daquele serviço participantes do GI-GAM 
e eram analisados coletivamente os efeitos da intervenção na própria 
formação dos pesquisadores envolvidos. Entre as principais questões 
discutidas sobre a formação médica destaca-se o problema da trans-
missão de conhecimento baseado na heteronomia, no qual predomina 
a verticalização nas relações de ensino e pesquisa. As narrativas dos 
acadêmicos indicavam que tal forma de transmissão de conhecimento 
facilitaria a manutenção de um modo de cuidado com pouca possibili-
dade de participação do usuário na cogestão do tratamento, no campo 
da saúde mental. Articulava-se um baixo gradiente participativo dos 
alunos na produção de conhecimento à possibilidade de reprodução 
dessa mesma lógica na gestão do tratamento psiquiátrico no processo 
de trabalho. A hipótese era de que o predomínio da heteronomia na 
formação levaria à produção de um profissional de saúde que tenderia 
a reduzir sua prática a protocolos diagnósticos e procedimentos dire-
cionados à prescrição de psicotrópicos. 

o conhecimento produzido no Difome articulou-se com as pro-
duções coletivas do GI-GAM, compondo a complexidade da pesqui-
sa de campo. No Difome, pesquisadores da graduação em medicina, 
incluindo os dois alunos participantes do GI-GAM e o doutorando 
em psicologia (graduado em medicina e especialista em psiquiatria), 
discutindo as repercussões da estratégia GAM na formação em saúde, 
construíram outros sentidos para a produção de conhecimento. Cabe 
ressaltar que o desenvolvimento da pesquisa visava o fomento da parti-
cipação dos usuários, mas considerando a implicação dos alunos nessa 
intervenção. No percurso dessa intervenção, na formação dos pesquisa-
dores envolvidos, aos poucos a produção de conhecimento centrado na 
hierarquia do saber biomédico foi cedendo à participação dos alunos, 
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usuários e profissionais de saúde, levando à construção de um saber 
compartilhado na articulação entre esses dois grupos.

A pesquisa acompanhou a transformação do modo como os aca-
dêmicos da graduação se envolviam no processo de pesquisar a própria 
formação problematizando as práticas de medicalização do cuidado. A 
análise dos efeitos da GAM na prática de cuidado em saúde possibilitou 
a emergência de um ethos de autonomia na formação. Em outras pala-
vras, ao trabalhar coletivamente a experiência no GI-GAM, criaram-se 
condições clínico-políticas de produção de autonomia coletiva, articu-
lando cuidado e formação em saúde, por meio da valorização do saber 
da experiência dos usuários e dos alunos da graduação como pesquisa-
dores do processo de sua formação. os dois alunos que participavam do 
GI-GAM no ambulatório, ao trazerem a experiência com os usuários e 
profissionais para o Difome, provocavam análises referentes à relação da 
produção de conhecimento heteronômico, na formação médica, com a 
medicalização do cuidado no trabalho em saúde, quando a prática de 
cuidado é reduzida a um dos vetores que a compõem.

Por meio da estratégia GAM utilizada na intervenção no pactua-
do junto ao Ambulatório de Saúde Mental de Pendotiba, colocou-se 
em questão a centralidade protocolar da queixa-sintoma articulada ao 
procedimento diagnóstico e ao controle medicamentoso. o que, por 
sua vez, possibilitou se problematizar, com os pesquisadores no grupo 
Difome, se o processo de medicalização, reproduzido dentro da for-
mação médica, poderia ter como consequência o excesso de diagnósti-
cos psiquiátricos na população e a redução do cuidado à prescrição de 
medicamentos psiquiátricos, o que definimos por medicamentalização 
(CALIMAN; PASSoS; MACHADo, 2016).

Desafios no manejo: o problema do erro
“Melhor aproveitar agora porque daqui a pouco não vamos mais 

poder errar.” Esta frase escutada de um acadêmico de medicina expressa 
um discurso comum que habita o território das habilidades médicas e 
da execução perfeita da missão terapêutica ensinada nos anos da gra-
duação. Certamente, não apenas alunos esboçam essa pretensão de inte-
grar o panteão dos médicos que sabem o que fazem. Alguns professores 
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ainda se resguardam, em seus lugares institucionais, para exercer uma 
didática da ilusão da infalibilidade. A infalibilidade da conduta médica 
e dos preceitos científicos de neutralidade respaldam sua intervenção 
terapêutica, baseando-se na transmissão de conhecimento científico, o 
que definimos como uma relação em que predomina a heteronomia no 
ensino da medicina. 

Na trajetória cumulativa dos conhecimentos técnicos e da ins-
trumentalização da abordagem ao paciente, a perfeição tem cadência 
ditada pela simples regra da boa aplicação da conduta clínica. o erro, 
no presente ou no futuro, figura como força que impede o indivíduo 
de ocupar o estatuto social da medicina, particularmente nos últimos 
tempos em que a demanda por seguros de responsabilidade profissional 
na saúde tem crescido significativamente. 

Mais do que entender os limites éticos da negligência, da im-
prudência e da imperícia, a construção coletiva de um conhecimento 
partilhado na experiência fez emergir as vozes do desconforto com as 
pressões na graduação para se tornar um profissional impecável. Por 
muitos momentos, o grupo Difome ocupou-se das questões curricula-
res e estruturais da faculdade e das angústias experimentadas na forma-
ção médica que suprime, frequentemente, do processo de formação os 
espaços subjetivos a ponto de até esvaziar sonhos. Contudo, no percur-
so da pesquisa, gradualmente uma nova compreensão do erro – que não 
se dedicasse a vangloriar as falhas, mas que permitisse uma valorização 
diferente dos desvios – começou a permear os caminhos da nossa pro-
posta de autonomia coletiva na formação do trabalhador de saúde. 

Apresentamos, a seguir, alguns acontecimentos que nos indica-
ram a problemática do erro na prática médica. Um dos acontecimentos 
localiza-se no período de comemoração do primeiro ano de intervenção 
GAM no Ambulatório de Saúde Mental de Pendotiba. Nesse primeiro 
ano do GI-GAM, diversas tentativas de promover a ocupação de espa-
ços públicos pelo grupo com usuários e trabalhadores foram realizadas. 
Inicialmente, as saídas para os espaços externos ao ambulatório tinham 
o propósito de participação do grupo na agenda de lutas e reivindica-
ções dos movimentos de usuários, trabalhadores e familiares da saúde 
mental do referido ambulatório. Exercitávamos a autonomia, com base 
na consolidação do direito dos usuários no uso dos equipamentos so-
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ciais e, naquele momento, destacava-se o problema da dificuldade de 
acesso à circulação pela cidade. Ainda que esses primeiros momentos 
estivessem implicados num movimento reivindicatório e político do 
grupo, certo desgaste decorrente da falta de resposta a demandas para a 
gestão da saúde em Niterói, referente à garantia dos direitos dos usuá-
rios, acabou por diminuir o entusiasmo nas tentativas seguintes de sair 
do ambulatório e ocupar a cidade. 

Na programação das festividades do primeiro aniversário do GI-
GAM, foi aventada a possibilidade da saída do grupo para um encontro 
numa pizzaria da cidade durante a tarde. Preparativos foram arranjados 
e todos estavam cientes e mobilizados para o encontro. Porém, houve 
um impedimento da médica psiquiatra do ambulatório para participar 
do momento planejado em razão de um imprevisto importante. A solu-
ção definida por um dos pesquisadores foi de suspender o encontro, em 
atitude de cuidado com uma participante ativa nas reuniões do grupo 
que não poderia ir ao evento. E, embora o grupo já tivesse em outras 
ocasiões mantido seu agendamento mesmo com a ausência de algum 
integrante, não houve a comemoração na pizzaria naquele dia. Como 
a participante faltosa em questão era a psiquiatra do ambulatório, uma 
profissional cujo lugar na relação médico-paciente costumeiramente 
está associado à centralização do cuidado, vários questionamentos fo-
ram suscitados. os pesquisadores no Difome e no grupo do ambulató-
rio (GI-GAM) se perguntavam acerca da centralidade, responsabiliza-
ção individual e demandas de cuidado coletivo nos dois grupos.

o poder decisório dos pesquisadores e as frentes de comunicação 
dentro do grupo foram aspectos analisadores nesse momento. questio-
nou-se a função do pesquisador doutorando (médico especialista em 
psiquiatria) no grupo Difome e no GI-GAM, fora ele quem colocou 
em questão a manutenção do passeio, considerando a possibilidade de 
cancelamento da agenda. 

Nas combinações relativas ao passeio, coube ao acompanhante 
domiciliar (AD) ser o técnico responsável para acompanhar os usuários 
no trajeto do ambulatório à pizzaria em São Domingos, onde também 
se localiza a pós-graduação em psicologia na UFF. No manejo da even-
tualidade ocorrida, transferiu-se ao AD a responsabilidade de comuni-
cação com os usuários sobre a decisão de manter, ou cancelar, o passeio 
naquele dia. Contudo, por um possível ruído no fluxo de informações 
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ou por construções tipicamente hierárquicas muito presentes nos ser-
viços de saúde, em que médicos ocupam lugares de centralização, o 
questionamento do pesquisador doutorando foi traduzido como uma 
“prescrição”: o cancelamento do passeio naquele dia.

Tal desfecho foi considerado um erro pelos integrantes do Difo-
me, e, principalmente, pela psiquiatra, trabalhadora do ambulatório . E 
que, por isso, suscitou as seguintes interrogações: 1) A ausência de um 
componente do GI-GAM, que não a psiquiatra do ambulatório, colo-
caria em questão a manutenção do passeio? 2) o questionamento por 
parte do pesquisador, também psiquiatra, tomado como determinação, 
refletiria um lugar comum àquele ocupado por médicos nos serviços de 
saúde e nas relações de cuidado? 3) A construção coletiva produzida no 
grupo, que deu origem ao planejamento detalhado do passeio, estaria 
tão fragilmente alicerçada?

o erro, ou a sensação de erro, nessa situação, esteve relacionado 
à dificuldade de responder com precisão às interrogações enumeradas 
e também ao sentimento de culpa que assolou individualmente os pes-
quisadores e o profissional AD. A psiquiatra foi quem mais reagiu por 
não ter ocorrido aquela atividade. Havia uma ideia geral de que cada 
um pudesse ter agido de outra forma: o pesquisador (doutorando e 
psiquiatra) deveria ter evitado esse excessivo cuidado com a colega psi-
quiatra do ambulatório; os acadêmicos de medicina deveriam ter par-
ticipado, com o AD, do manejo da questão colocada. A tomada para si 
do lugar de culpado levantou, no Difome, o tema da responsabilização 
e da individualização, ou de um modo de fazer heteronômico, dentro 
da formação em medicina.

Embora, num primeiro momento, permanecesse entre os pesqui-
sadores e trabalhadores a sensação de erro, o encontro subsequente ao 
episódio evidenciou que os usuários compreenderam tal situação não 
como um cancelamento, mas um adiamento, e concordavam com a 
importância do cuidado à psiquiatra do ambulatório. Curiosamente, o 
grupo agendou o novo dia para o passeio em 29 de novembro de 2017, 
sem nos darmos conta de que seria uma data em que a psiquiatra estaria 
de férias.

Na nova data, para ida conjunta com trabalhadores e usuários à 
pizzaria, os pesquisadores que compunham o GI-GAM estavam todos 
presentes. Se, na situação anterior, tal presença tinha o caráter de respon-
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sabilização individual nas práticas de cuidado; no novo agendamento 
da saída coletiva, a presença de todos os integrantes, incluindo os pes-
quisadores, usuários e trabalhadores, marcou o deslocamento do grupo. 

A discussão acerca da centralidade do manejo do grupo, e da in-
dividualização dos responsáveis pelos erros, ressoaram nos encontros 
posteriores no Difome, até que se realizasse finalmente a esperada saída 
à pizzaria. Na ocasião, compareceram dois usuários, dois trabalhadores 
do ambulatório e quatro pesquisadores. 

o principal aspecto analisador do episódio de saída à pizzaria 
foi a observação do caráter individualizante, dentro da formação em 
medicina, referente àquela experiência de desvio tomado como erro. 
o receio de falhar ou a própria vivência do erro tem a tendência de ser 
entendido como um problema individual, e não como um efeito de 
processos coletivos. A heteronomia no processo subjetivo de formação 
configura-se numa tentativa de proteção dos profissionais de medicina, 
induzindo a uma sensação de controle. Dado que a responsabilização 
perante o erro será individual, na medida em que amplia a distância dos 
médicos em relação aos pacientes e aos demais profissionais de saúde, 
cria um ambiente que aparenta ser de proteção, onde os médicos man-
têm-se isolados do restante da equipe e da cogestão do cuidado com os 
usuários. é importante ressaltar que, sob a perspectiva individualizante 
do erro, a sensação de falha se articula à ideia de descumprimento de 
protocolos ou ao erro na inventividade. A primeira advém da experiên-
cia de aplicação incompleta ou errônea do protocolo; e a segunda arti-
cula o erro a situações que, por não haver um caminho predeterminado, 
levam a uma experiência de errância. 

o desfecho da situação da ida à pizzaria nos pareceu bem-suce-
dido por ter se desenvolvido na perspectiva da construção participati-
va e descentralizada. Nesta concepção, a compreensão do erro atinge 
outros limites de responsabilidade não individualizados, ou seja, de 
forma mais coletiva, permitiu a construção de uma resposta coletiva 
e, consequentemente, transformações nas parcerias entre dois grupos, 
com os usuários e os acadêmicos da graduação envolvidos. quando o 
reposicionamento do grupo sobre suas potencialidades coletivas pôde 
desconfigurar o erro como falha individual, tornou-se possível produzir 
novas formas de acolhimento dos conflitos dos pesquisadores da gra-
duação em relação à sua formação.
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Essas reflexões sobre o lugar do erro na prática médica, que 
pode restringir a criatividade nos processos de produção de cuidado 
a protocolos e procedimentos baseados em certa concepção meto-
dológica de caráter científico, não nos levaram necessariamente a 
uma posição contra a ciência médica, ou mesmo a qualquer tipo de 
protocolo e procedimentos biomédicos. o saber transmitido pela 
medicina criou a possibilidade de controle de procedimentos cirúr-
gicos, implementação de terapias que envolvem a invasão bacteria-
na e viral, beneficiando a humanidade. Portanto, não se trata de 
rivalizar com a ciência médica ou com a tentativa de prevenção e 
promoção da saúde. o que queremos é afirmar que determinadas 
situações, e entre elas a experiência de sofrimento mental, algumas 
vezes, escapam ao controle de protocolos. Da mesma forma, o pro-
cesso de formação em saúde envolve aspectos subjetivos que po-
dem escapar ao controle científico e ao modelo heteronômico de 
sua transmissão. outro ponto relevante é que a medicalização das 
práticas de cuidado pode ter efeitos iatrogênicos, como produzir o 
que se pretenderia eliminar, se forem reduzidas ao que definimos por 
medicamentalização. Não se pode recusar a importância do processo 
de transmissão de conhecimento na formação profissional, que não 
pode prescindir completamente de padrões de aprendizagem de trans-
missão de conhecimento. Tampouco podemos recusar, na prática em 
saúde, os diagnósticos ou o uso de medicamentos, o problema está em 
tomar a prática de cuidado por apenas um de seus elementos. 

No processo de formação, o desafio é o da convivência agonista 
e não antagonista entre as práticas de transmissão de conhecimento e 
aquelas de produção participativa, e cogestiva, de conhecimentos mais 
heterogêneos. Apostamos numa possível interação não homogeneizan-
te, com a finalidade de compartilhar o cuidado e a formação em saúde, 
sem excessos ou verdades incontestáveis nem eliminação das diferenças 
entre seus participantes. A impressão de uma falha pode abranger a pos-
sibilidade de distensão das amarras metodológicas ou do aprendizado 
enrijecido na verticalidade, assim como pode ser fruto de contingências 
diversas e variáveis a serem analisadas no percurso. 
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Experiência de grupalidade no acontecimento
Em outubro de 2018, no segundo ano do processo de pesquisa 

no ambulatório com o GI-GAM e terceiro ano de criação do Difome, 
destacamos um acontecimento que pode contribuir para este relato 
de experiência, que envolveu pesquisadores, profissionais e usuários 
na construção de um ethos de autonomia na formação em saúde. o 
acontecimento se seguiu à apresentação deste projeto de pesquisa na 
semana acadêmica da UFF, quando se apresentam os resultados dos 
projetos financiados pelo Programa Institucional de Bolsas de Inicia-
ção Científica (Pibic 2017/2018).

Instigados pela possibilidade de maior participação dos traba-
lhadores e usuários do GI-GAM nas apresentações a serem levadas a 
fóruns de comunicação científica, os pesquisadores fizeram um con-
vite a todos para participarem do xxVIII Seminário de Iniciação 
Científica (Pibic 2017/2018) e do Prêmio UFF Vasconcellos Torres 
de Ciência e Tecnologia, que viria a acontecer entre os dias 16 e 19 de 
outubro de 2018, no campus da Universidade Federal Fluminense de 
Praia Vermelha, em Niterói, RJ,.

Durante alguns encontros no GI-GAM, foram discutidos os tó-
picos a serem colocados na apresentação científica e a importância da 
experiência daquele grupo na determinação dos resultados da pesquisa. 
Desta forma, foi pactuada a presença de trabalhadores e usuários do 
ambulatório no dia da apresentação, a ocorrer no dia 17 de outubro 
de 2018. No referido dia, ao chegarmos, tivemos de fazer um pedido 
à banca avaliadora para que a ordem das apresentações fosse alterada, 
pois estávamos listados como último grupo a falar e a manutenção dessa 
ordem dificultaria a volta para casa dos usuários. Ao argumentarmos 
que havíamos construído coletivamente aquela apresentação, e que a 
presença dos profissionais e usuários do ambulatório representava um 
importante passo na construção participativa de conhecimento, fomos 
questionados se aquela participação seria realmente importante, já que 
teríamos apenas 5 minutos de fala.

Apesar da resistência inicial, a banca consultou os demais grupos 
apresentadores sobre a mudança da ordem e fomos antecipados, passan-
do a integrar o primeiro bloco de apresentação. éramos o único grupo 
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com integrantes presentes de diversos campos de saberes: acadêmicos de 
medicina e de psicologia, pós-graduando de psicologia, dois profissio-
nais e dois usuários do ambulatório, participantes do GI-GAM.

Após nossa fala e a rodada de perguntas da banca, fomos orga-
nizar os meios pelos quais cada um voltaria para casa. Nesse momen-
to, uma usuária nos surpreende com um convite: “Vamos fazer algo? 
Vamos comer uma pizza?” Todos se olharam, tomados pela proposta. 
Este acontecimento, manifestado pelo convite da usuária ao grupo, 
evidenciou processos de transformação nos grupos Difome e GI-
GAM na construção de um plano comum da experiência na pesquisa. 
o acontecimento foi a emergência do protagonismo da usuária, que, 
além de fazer a referida proposta, expressou suas considerações sobre 
a apresentação dos acadêmicos. Esse reposicionamento fez dissolver a 
ordem hierárquica entre profissionais de saúde, usuários e estudantes 
enquanto estabeleceu com o grupo processos de autonomização.

Um acontecimento (FoUCAULT, 1996) é um evento não indi-
vidual, impessoal, sensível, que nos acomete, situado em determinado 
momento da história de um coletivo, exposto no jogo das relações en-
tre poder e saber (FoUCAULT, 1999) envolvidas na produção de co-
nhecimento. Em sintonia com as análises de Foucault, Bondía (2002) 
afirma que aquele que experimenta é aquele que se expõe, sendo nessa 
exposição capaz de produzir um saber da experiência, mergulhado no 
processo de subjetivação, inerente à transformação produzida por um 
acontecimento que marca determinada cultura. Risco iminente pelo 
qual uma pessoa, ao se expor ou se abrir à experiência, vive o aconte-
cimento: “único e agudo” dentro de determinado momento histórico 
(FoUCAULT, 1996, p. 28). 

Entendemos que a usuária tomou para si a iniciativa de con-
vidar o grupo, permitindo a dissolução de posições instituídas como 
a de médico e paciente, ao protagonizar o convite e colocar sua 
opinião sobre a apresentação naquele encontro. Essa experiência 
coletiva, produzida entre os participantes da pesquisa, nos indicou 
um efeito importante da estratégia GAM em sua relação com o pro-
cesso de formação. os acadêmicos puderam experimentar, ao lado 
dos usuários e trabalhadores, a comunicação e partilha de um saber 
da própria experiência, que se construía de modo participativo e 
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cogestivo, ou seja, num plano comum. Nesta concepção coletiva 
de acontecimento há a emergência de novos protagonismos, o que 
é indicador do processo de contração de grupalidade e, ao mesmo 
tempo, efeito da construção de um plano comum (PASSoS et al., 
2013). Entretanto, o processo de contração não é um ato de homo-
geneizar os indivíduos, evitando definitivamente a verticalidade da 
lógica hierárquica. Não se pretende cair em uma horizontalidade, 
anulando as diferenças. A direção é a de constituir um eixo trans-
versal (GUATTARI, 1981) mais democrático, em que seja possível 
dialogar nas e com as diferenças, o que possibilita uma contração 
de grupalidade nesse plano comum e heterogêneo de produção de 
conhecimento e cuidado.

Em relação aos usuários dos serviços de saúde mental, algumas 
vezes, seu discurso poderia acabar sendo desconsiderado, em razão do 
entendimento de que determinados transtornos mentais tirariam a ca-
pacidade de discernimento ou de relação com a realidade. o diagnósti-
co de esquizofrenia, por exemplo, no código internacional de doenças 
(CID-10), refere-se a uma disfunção de si, manifestando-se com perda 
do juízo crítico, pensamento fragmentado, delírios ou alucinações. Em 
contraponto com esse tipo de entendimento, em nossa perspectiva de 
produção de processos de autonomia, o diagnóstico não geraria um 
impedimento de que o usuário venha a ser protagonista de determinada 
ação, ou seja colocada em questão a validade de seu discurso.

Naquele encontro, entre diferentes atores envolvidos na pesquisa, 
a contração de grupalidade pode ser compreendida como a constituição 
de um plano de abertura e transversalização das diferenças, no qual se 
criam condições de lateralizar posições normalmente instituídas. ob-
serva-se uma maior passividade dos pacientes de saúde mental quando 
simplesmente aceitam os diagnósticos sobre seus problemas de saúde e 
prescrições de condutas, sem se colocarem no protagonismo do proces-
so de cuidado. 

No caso específico do objetivo da cogestão do uso de medica-
mentos psiquiátricos, a estratégia é a de manejo do grupo, buscando 
ampliar as possibilidades de emergência de protagonismos dos usuários 
na gestão de seu tratamento e de sua vida. Não basta reunir pessoas 
heterogêneas (pesquisadores, alunos, profissionais de saúde e usuários) 
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para que a contração da grupalidade se instaure ou mesmo o protago-
nismo dos usuários venha a emergir. Em relação à pesquisa, entende-
mos que essas emergências estão relacionadas ao processo de produção 
de conhecimento e cuidado num plano comum. Já em relação a for-
mação dos pesquisadores da graduação, o protagonismo se revela ao se 
deslocar os alunos do polo receptor de tecnologias, protocolos e proce-
dimentos, criando-se a possibilidade de produção de conhecimento e 
cuidado com os trabalhadores e usuários da saúde mental.

Nas análises produzidas pelos pesquisadores da graduação em 
medicina e psicologia, a heteronomia está associada ao medo ou à sen-
sação de impossibilidade de lidar com o erro na formação médica. o 
erro no diagnóstico, como na escolha da melhor conduta de tratamento 
– sempre a ele relacionado –, pode trazer graves consequências. En-
quanto o erro ou acerto no diagnóstico ou na prescrição de tratamentos 
forem tomados unicamente como responsabilidade de um profissional, 
o médico geralmente, como fazer a cogestão do cuidado?

Podemos encontrar os efeitos dessa intervenção tanto na impli-
cação dos alunos e trabalhadores do referido ambulatório, na pesquisa 
sobre sua formação atravessada pela GAM, como nos usuários que 
propuseram um novo grupo GAM. Este novo grupo é desenvolvido 
pela psiquiatra do ambulatório, que propôs a pesquisa no referido ser-
viço, e uma psicóloga que se envolveu durante o processo. A pesquisa 
no ambulatório foi concluída em dezembro de 2018, e, três meses de-
pois, dois usuários se propuseram, junto com os trabalhadores, a ini-
ciar nova leitura do Guia GAM, sem a participação dos pesquisadores. 
os dois usuários, que agora são monitores desse novo grupo GAM, 
atuam no manejo da leitura e moderando o grupo GAM com cerca de 
seis novos usuários. Devemos levar em consideração que justamente 
estes dois usuários participaram de todos os eventos descritos acima, 
no percurso da pesquisa. 

Tivemos a oportunidade de participar de dois encontros, nesse 
novo grupo GAM, como convidados pelos referidos usuários. os 
dois encontros se deram na comemoração de aniversário dos dois 
usuários e monitores, moderadores do novo GI-GAM. o convite 
foi feito ao Difome, depois de pactuarem com os novos usuários e 
conversarem sobre a experiência que viveram anteriormente na pes-
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quisa. o protagonismo dos dois usuários alçados à função de mo-
nitores permitiu que o manejo do grupo se fizesse efetivamente de 
modo cogestivo com os trabalhadores, o que revela a possibilidade 
de processos de autonomia. o relato desta experiência nos revela a 
força de intervenção da estratégia GAM, principalmente na forma-
ção dos profissionais de saúde: que entendem o sentido da inclusão 
do saber da experiência dos usuários no cuidado e na formação de 
conhecimento participativo.

Conclusão 
No decorrer da pesquisa, buscou-se, em parceria entre o ambu-

latório de Pendotiba, o Instituto de Psicologia e o Instituto de Saúde 
Coletiva da UFF, a construção de formas de cuidado e produção de 
conhecimento participativo e cogestivo, em seu viés de produção de 
autonomia. Acompanhamos a emergência de um ethos de autonomia 
coletiva tanto no processo de formação quanto no processo de cuidado 
em saúde. Tal ethos indicou potencial de modificação das relações usuá-
rio-trabalhador, usuário-usuário, usuário-acadêmico, trabalhador-usuá-
rio e trabalhador-acadêmico.

os próximos desafios do grupo Difome serão a escrita da tese 
sobre a Formação Médica na Produção de Autonomia Através da GAM e 
do material para a disciplina de Iniciação Científica (IC), oferecida na 
Faculdade de Medicina da UFF, no segundo semestre de 2018, com o 
título Validação do Dispositivo de Intervenção na Formação Médica: Um 
Estudo Cartográfico da Experiência na Universidade Federal Fluminense. 
Depois de três anos de pesquisa, discutindo os impactos da GAM na 
formação médica com pesquisadores da graduação, pensamos que seria 
interessante apostarmos na entrada de novos integrantes, que não tive-
ram contato prévio com a pesquisa, de modo a validar este dispositivo 
de intervenção na formação médica. 

o protagonismo dos pesquisadores da graduação se revelou na 
proposta desta disciplina de IC e em trabalhos que serão apresentados 
em eventos científicos e acadêmicos. Entre eles destacamos o Fórum de 
Direitos Humanos e Saúde Mental e o Encontro Científico de Estu-
dantes de Medicina, mas também a apresentação da pesquisa na Sessão 



331

Entre Clínica e Política

Clínica proposta pelo Departamento de Ensino e Pesquisa da Coorde-
nação de Saúde Mental do Município de Niterói.

os questionamentos sobre a medicalização e a centralidade da 
prescrição de medicação podem estar presentes no contrato entre o mé-
dico e o paciente. Apostamos na articulação do conhecimento científico 
acumulado com o saber da experiência dos usuários, colocando lado a 
lado usuários e profissionais de saúde, numa proposta de cogestão do 
tratamento e de produção de conhecimento.

A pesquisa com a formação envolveu a investigação com huma-
nos, sendo imprescindível o consentimento livre e esclarecido dos su-
jeitos envolvidos, mas isso não foi suficiente para criar condições de 
emergência de novos protagonismos, ou processos coletivos de produ-
ção de autonomia. A realização de um contrato (como assinar o Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido na pesquisa) não cria, por si só, 
as condições de emergência de grupalidade nem o aumento do gra-
diente de produção de autonomia. A produção de autonomia é um 
efeito da construção de conhecimento e cuidado, num mesmo plano 
de constituição, num plano comum entre pesquisadores da graduação, 
trabalhadores e usuários dos serviços de saúde.
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o grupo gam em rio daS oStraS: 
apoiando e compartilhando 

experiênciaS em Saúde mental

Participantes do Grupo GAM/Rio das Ostras (RO)1

Durante aproximadamente três anos e meio (de 2014 a 2017), 
reunimo-nos semanalmente no Centro de Atenção Psicossocial 
(CAPS) de Rio das ostras, RJ, todas as quartas-feiras, por cerca de 
1h30, para os encontros do grupo de Gestão Autônoma da Medica-
ção (GAM). Foram encontros em que lemos juntos o Guia de Ges-
tão Autônoma da Medicação (GGAM), respondemos as perguntas 
que há nele e conversamos sobre vários assuntos importantes. o Guia 
GAM é um caderno com pequenos textos e perguntas relacionados 
ao nosso tratamento e às nossas vidas. o objetivo dos grupos GAM, 
afinado com as diretrizes da Reforma Psiquiátrica Brasileira, é valo-
rizar e promover a participação dos usuários de psicotrópicos em seu 
cuidado, construindo um espaço de conversa em grupo a respeito da 
experiência do uso dos medicamentos psiquiátricos, com a ajuda do 
Guia GAM. Inicialmente, o grupo surgiu da iniciativa de duas tra-

1 Usuárias(os) do CAPS/RO: Ana Maria Soares, Cibelle Santana de oliveira, Dalva 
Gomes do Amaral, Davi oliveira Macharet, Ivanete Moura da Silva, José Gileno dos 
Santos, Josué Contildes Pires, Júlio César Duarte, Lúcia Luzia Cordeiro da Paz, Luiz 
Mattos da Silva, Marília Nogueira Sampaio, Nilena Brito dos Santos, Ricardo Gomes 
França, Valéria Mathias de Carlos, Willian da Silva Rodrigues.
Trabalhadoras do CAPS/RO: Ingrid dos Santos Corrêa Netto, Sara da Hora.
Alunas de iniciação científica (Psicologia UFF/RO): Alana Machado Batista, Camila 
Siqueira de Castro Ferreira, Kézia Bastos Figueiredo. Estagiário (Psicologia UFF/RO): 
Felipe Fernandes da Silva.
Professor (Psicologia UFF/RO): Christian Sade.
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balhadoras do CAPS, uma terapeuta ocupacional e uma psicóloga. 
Poucas semanas depois, um professor e três alunas do curso de psico-
logia da Universidade Federal Fluminense (UFF) de Rio das ostras 
chegaram para nos apoiar. No último ano, também contamos com a 
participação de um estagiário e uma estagiária da psicologia da UFF. 
Como o tempo passa rápido! quanta coisa aconteceu ao longo desses 
anos! quantas pessoas inesquecíveis passaram pelo grupo! Alguns fi-
caram conosco desde os primeiros encontros, outros foram entrando 
ao longo dos anos. Muitos passaram e deixaram saudade.

Davi – no início era mais calado, mas sempre atento a tudo, ago-
ra fala mais; Lucia Luzia – “Nossa Senhora!”, sempre se queixando do 
desrespeito aos seus direitos, antes ela era tão séria, depois ficou mais 
risonha, contagiando a todos com suas gargalhadas; Maria Lucia – sem-
pre quieta, mas nunca nos esquecemos dela; William – nosso poeta e 
desenhista, falava pouco, mas falava bem, depois ficou mais solto; Valé-
ria – como fala! Também nos brindava com suas poesias e desenhos, nos 
ajudava muito no grupo e gostava de ouvir e interagir; Josué – sempre 
nos ajudava a lembrar que “eu sou uma pessoa, não uma doença”, e 
quando precisávamos de um secretário, ele estava de prontidão, tam-
bém sempre nos ajudava com o Guia; Ricardo – outro quieto e sorri-
dente; Sol*2 – ficava pouco, mas estava com a gente; Júlio César – tão 
tímido, mas disposto a aprender e contribuir; Ana Maria – mesmo com 
dor e se contorcendo, estava sempre conosco; o Jânio* – mesmo com 
toda a dificuldade para se locomover fazia questão de estar conosco, às 
vezes nos brindava com sua risada; Eva* – que figura! Sempre pergunta-
va se o CAPS ia virar uma escola, além de falar da família e das cobras; 
o MC Thiago – compunha, gostava de ler, segundo ele, já leu a Bíblia 
umas seis vezes; a Cibele – sempre muito participativa; Regina Alcanta-
ra – fala bem! Pena que geralmente chegava atrasada; Ivanete – adorava 
cantar, tocar violão e fazer artesanato; o Sorriso* – sempre animado, nos 
lembrava da hora do lanche e fechava o grupo com uma oração; Nile-
na – que presença marcante, chegou para somar!; Pascoal; outro Júlio 
César – o superman; Leo* – nosso professor de inglês; Nina* – juntos 

2 os nomes com * são fictícios, pois não conseguimos obter autorização dos próprios 
usuários ou responsáveis para incluir seus nomes. 
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somos mais fortes!; Marilia – frequentemente pedia nossa ajuda para 
conseguir um trabalho; Margarete – tinha dificuldades para preencher o 
vazio deixado pelos filhos levados por Deus; Maria das Neves – adorava 
desabafar!; e a Dalva – quando estava em alta, era presença marcante no 
grupo; quando estava em baixa, ficava só observando e concordando; 
Felipe; Luciene; Moisés; Jorge; o botafoguense e sambista José Gileno 
– tinha prazer em comemorar seu aniversário no CAPS, e também em 
mostrar seus desenhos e escritos no Guia GAM; a Julia* – apontava para 
o Guia GAM e nos perguntava: “o cheque, eu vou ganhar o cheque?”; 
Valdineia – faladeira, falava pelos cotovelos; e tantas outras pessoas que-
ridas. As(os) alunas(os) da UFF: Caroline, Kézia, Flavia, Alana, Camila, 
Felipe e Cristiene. Nossas companheiras trabalhadoras do CAPS, a Sara 
e a Ingrid, e o professor da UFF, Christian.

Tanta gente diferente em roda, usuárias e usuários do CAPS, tra-
balhadoras do CAPS, professor, alunas e aluno da UFF. Cada um com 
suas vivências, com seus saberes. Alguém disse que o grupo ajuda por-
que não somos iguais – “cada pessoa que passa pela nossa vida é única, 
sempre leva um pouco de nós e deixa um pouco de si”. E como foi 
bom estarmos juntos nesses encontros do Grupo GAM. Na maioria das 
vezes, começávamos lendo o Guia GAM e tentávamos responder às 
suas perguntas. Como é a sua vida? Como você se cuida? qual é a sua 
rede de apoio? quais são os remédios que você toma? Você sabe para 
que serve cada medicamento que você toma? Você conhece os seus 
direitos? Você sabe qual é o seu diagnóstico? Eram muitas perguntas, e 
quando começávamos a conversar, os assuntos se multiplicavam, uma 
coisa puxava a outra. Em alguns encontros, ficávamos em apenas uma 
pergunta; em outros, nem chegávamos a ler o Guia, conversávamos 
com base nas perguntas e questões colocadas por nós. Por exemplo, al-
guns contavam novidades sobre suas vidas; outros traziam queixas de 
problemas que estavam vivendo; outros ainda colocavam suas dúvidas 
e curiosidades a respeito de assuntos diversos, mas com mais frequên-
cia quanto ao medicamento e à doença. Em alguns momentos, rimos, 
falamos de coisas boas e alegres; em outros, falamos das dificuldades e 
dos problemas que enfrentávamos.

Percebemos que cada um tinha um jeito próprio de estar no 
grupo. Alguns gostavam de ler o seu Guia GAM em voz alta; outros 
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só acompanhavam a leitura; outros tinham dificuldade para ler, mas, 
mesmo assim, estavam juntos com a gente. Alguns gostavam de estar 
conosco escrevendo e desenhando em seu Guia, e às vezes nos mostra- 
vam suas criações. Alguns não conseguiam ficar sentados muito tem-
po. Havia aqueles que entravam e saíam com frequência da sala. Al-
guns perguntavam e falavam mais, outros falavam menos. Em alguns 
momentos foi difícil respeitar essas individualidades de cada um, mas 
aprendemos ao longo dos encontros. Houve momentos, por exemplo, 
em que alguns participantes se incomodaram porque outros estavam 
falando muito. Pudemos nos conhecer melhor ao longo dos encontros 
da GAM. Alguns gostavam de ver filme, outros de jogar vídeo game, 
ler; a maioria adorava comer. Havia ainda aqueles que gostavam de ficar 
na sombra, outros de tomar um sol, quando o tempo estava mais frio, 
uns gostavam da oficina de rádio do CAPS e da oficina de artesanato. 
Poucos trabalhavam e tinham uma renda, outros recebiam o benefício. 

Conversamos sobre como nos apresentamos para quem quer nos 
conhecer. Alguns diziam que não se acham normais, outros sim; alguns 
se achavam educados. Alguns se apresentavam como uma pessoa que 
gosta de sair com os colegas, tranquilo e família; outros como uma pes-
soa que gosta de ter amigos e conhecer pessoas diferentes. Descobrimos 
o que vários no grupo gostariam de poder mudar em suas vidas. Alguns 
gostariam de saber nadar, outros de poder dirigir, de poder viajar, de 
dormir melhor, trabalhar. E alguns já estavam, aos poucos, conseguin-
do realizar essas metas. Alguém disse, num dos primeiros encontros, 
que gostaria de ter uma vida sem problemas, então perguntamos se 
isso é possível, e muitos concordaram que é muito difícil uma vida 
sem problemas. Muitas vezes, alguns demonstraram a vontade de serem 
curados. “Eu vou ficar boa?”, perguntou uma participante. Discutimos 
muito sobre o que é estar curado e ouvimos muitas opiniões sobre o 
que vem a ser cura. Para alguns, estar curado é voltar à vida que tinham 
antes do primeiro surto, para outros, é tomar menos remédio, ter me-
lhor qualidade de vida. Muitos gostariam de trabalhar e não viver só de 
ajuda, ter um salário. Falamos bastante da dificuldade de conseguir um 
trabalho. Alguns gostariam que os motoristas de Rio das ostras respei-
tassem a carteirinha de gratuidade deles. 
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Conversamos bastante também sobre os medicamentos psiquiá-
tricos. Foram muitas as perguntas e o interesse em conhecer mais sobre 
eles. Alguns disseram que é ruim tomar o remédio, outros ressaltaram 
que é importante tomar para ajudar a evitar o surto. Muitos relataram 
que a experiência do surto é muito dolorosa, alguns até pensaram em 
suicídio por isso. o medicamento é importante, ajuda a diminuir o 
sofrimento, as vozes, a depressão, alguns ficavam mais tranquilos, sem 
crise, mais equilibrados, podendo se relacionar melhor com as pessoas. 
Mas também ouvimos muitas reclamações de seus efeitos colaterais. Al-
guns disseram que o medicamento sempre dá alguma leseira, dificulta a 
fala, engorda (dá muita fome), dá muita sede, outros se queixaram que 
ele diminui o apetite sexual, impede de beber. Teve gente que disse se 
sentir um “saco de batatas” com o remédio, isto é, se sente pesado, lesa-
do, apertado, um peso para as outras pessoas, sufocado. Alguns queriam 
mudar a medicação, uns gostariam de diminuí-la, outros estavam bem 
com os seus remédios. Alguns mexeram em seus remédios e ficaram 
bem, outros não. Percebemos como é difícil mexer no medicamento. 
Alguns conseguiam compartilhar isso com o psiquiatra, outros não, 
relataram que não se sentiam à vontade para falar com o psiquiatra. 
Vários no grupo falaram do receio que têm de mudar a medicação, têm 
medo de que algo dê errado, de que o surto volte, por exemplo.

ouvindo uns aos outros, percebemos que os efeitos dos medica-
mentos são variáveis. Para alguns, ele ajuda a dormir; para outros, ele 
atrapalha o sono; em alguns, ele faz babar; em outros, o medicamento 
impede até de levantar à noite para ir ao banheiro, por causar tontura. 
Alguns reclamavam de problemas para os quais ainda não encontra-
ram um remédio. Muitos falaram de sua frustração, porque apesar de o 
remédio ajudar, o sofrimento não sumiu completamente. Discutimos 
como o sofrimento é vivido de forma diferente por cada um: uns é 
porque babam, outros é porque não dormem, alguns porque dormem 
demais, outros porque não conseguem andar sozinho, outros ainda por-
que se sentem discriminados, porque não conseguem trabalhar, alguns 
porque querem ter mais sociabilidade, ter mais amigos. Alguém disse 
que o remédio ajuda, mas ainda assim continuamos a nos sentir um 
peso para a família, com dificuldade para sair sozinha. Não tem re-
médio para o preconceito, e apesar de o remédio ajudar, continuamos 
sentindo o preconceito.
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os novatos que chegavam ao grupo GAM pela primeira vez fre-
quentemente diziam que era um grupo para conversar sobre medica-
mentos, aí os colegas veteranos apresentavam o grupo dizendo que ali 
a gente conversava sobre tudo, família, remédio, religião, que era um 
grupo para compartilhar os problemas, para ter o apoio dos colegas, que 
aprendíamos muito. Ao conversarmos sobre os medicamentos, nos sen-
tíamos mobilizados a falar sobre vários outros assuntos, como o acesso 
ao remédio na farmácia popular, a dispensação do remédio com a ajuda 
da família, os efeitos colaterais. Alguns disseram que “no grupo GAM a 
gente deixa os nossos problemas e vai para casa mais leve”. Teve quem 
dissesse que o grupo GAM é serenidade, paz; outros disseram que é 
um grupo sobre saúde e cuidado. o grupo GAM foi um espaço onde 
nos sentíamos compreendidos. Mesmo composto de pessoas diferentes, 
com opiniões diferentes, ainda assim, muitas vezes, conseguiam apoiar 
o colega quando este falava de sua tristeza ou de algum problema. “Fico 
doida para chegar a quarta-feira, para eu vir desabafar”, alguém disse. 
Parece que nos sentimos bem quando podemos desabafar, isto é, tirar 
um peso, um fardo das costas. 

Mas não é fácil desabafar em qualquer lugar ou com qualquer 
pessoa. Por exemplo, para muitos, era difícil desabafar com os fami-
liares, porque para eles é um papo chato. Parece que muitos familia-
res não têm capacidade para lidar com nossa doença, mas outros se 
sentiam bem escutados pela sua família. ouvimos algumas vezes, ao 
longo dos encontros “vocês têm muita paciência conosco”. As traba-
lhadoras observaram que muitas questões relevantes para o projeto 
terapêutico de cada um eram provocadas no grupo GAM. Talvez es-
ses assuntos importantes surgissem por o grupo GAM ser um espaço 
de escuta com paciência. Alguns, entretanto, tinham dificuldade em 
ouvir os desabafos dos colegas, por acharem que esses assuntos não 
tinham a ver com o grupo GAM. Perguntaram, num de nossos en-
contros, afinal, qual era o objetivo do grupo GAM: “é para conhecer 
a gente ou pra ajudar a gente a melhorar? Porque eu quero ficar boa!”. 
Alguém disse que é tanto para conhecer quanto para ajudar. Alguns 
achavam o grupo GAM como uma escola, onde eles estavam para 
aprender. “Aqui no GAM eu me sinto na sala de aula, entendo melhor 
o que estou fazendo aqui no CAPS: como devo lidar com as minhas 
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limitações e ajudar outras pessoas, que eu não estou sozinha nesse 
barco”, alguém disse. Como é importante termos um lugar para con-
versar sobre assuntos que nos afetam muito, mas que normalmente 
não conseguimos falar.

Compartilhando nossas experiências, pudemos dividir as tristezas 
e duplicar as alegrias. E como é difícil conseguir isso! Muitas vezes, as 
pessoas na sociedade, e mesmo em nossas famílias, estão de “saco cheio”, 
não querem nos escutar nem meia hora. Aí, em casa, temos de ser uma 
pessoa normal, não podemos ter problemas em casa, temos de nos con-
trolar e brigar o mínimo possível, acordar na hora certa, fazer tudo na 
hora certa, agir como uma pessoa normal, não demonstrar nenhum 
sofrimento. Às vezes, se choramos em casa, o familiar manda parar, nos 
sentimos obrigados a fazer coisas mesmo sem sentir que podemos fazer. 
Frequentemente, não nos sentimos compreendidos. Parece que doente 
mental nunca tem razão em nada, por mais que você esteja certo, as 
pessoas acham que você está errado, que está dando “chilique”. é muito 
difícil para nós termos voz ativa, é muito preconceito. Conversamos 
bastante ao longo dos encontros do grupo GAM sobre preconceito.

A maioria de nós se sentia bem-vinda ao CAPS, e sentia falta 
quando não ia. No CAPS nos sentíamos ajudados, o que muitas ve-
zes não acontecia em outros lugares fora do CAPS, onde sentíamos o 
preconceito. Lemos no Guia: “Eu sou uma pessoa, não uma doença”. 
Vários concordaram com essa frase, e temos colegas que têm lembrado 
dela ao longo dos nossos encontros. Alguns disseram que no CAPS 
eram vistos como pessoa, mas que lá fora não. Muitas vezes, dependen-
do do dia e de com quem estavam lidando, eram vistos como doença, 
e precisavam disfarçar as dificuldades. Mas outras se sentiam tratadas 
como pessoa. Discutimos como muitos se sentiam mal quando as pes-
soas os viam como doença, mas outros pareciam saber lidar com a situa-
ção. Alguns, quando eram chamados de doidos, falavam “e quem não 
é? que atire a primeira pedra”, “meus amigos são todos loucos: loucos 
por carinho, loucos por abraços apertados, loucos por amor, por união, 
por respeito, loucos por gratidão, esses são meus amigos bem-vindos”. 
Conversamos bastante sobre a importância de ter o apoio de outras pes-
soas, da família, por exemplo, vários destacaram. Muitos sentiam falta 
desse apoio. é difícil ter o apoio de quem não entende a gente. Alguns 
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se sentiam sufocados pela família, pois não os deixavam fazer coisas que 
gostariam de fazer. Mas outros já se sentiam mais ajudados pela famí-
lia e por vizinhos que os respeitavam. é difícil falar da doença mental 
com as pessoas, as pessoas em geral têm muito preconceito. Expor os 
sentimentos, falar dos incômodos também é difícil, às vezes, mesmo no 
CAPS. Muitos se sentiam desrespeitados por algumas pessoas, que os 
chamavam de doido, de louco, “toma remédio”. “quando as pessoas 
nos chamam de doido é um desafio, e somos desafiados o tempo todo”, 
alguém disse. “Mas alguns nos tratam bem, por exemplo, dizem que so-
mos pessoas boas, amigas, nos chamam de maluco beleza, falam coisas 
boas da gente”, outros disseram.

No grupo GAM, nós os usuários, éramos convidados a falar em 
público de coisas muito íntimas, sofrimento, ouvir vozes, efeitos colate-
rais dos remédios, algumas vezes com pessoas que nunca vimos antes, e 
vários no grupo já disseram como isso é difícil. Inicialmente, sentíamos 
que a fala de cada um era algo pessoal, “cada um fala dos seus proble-
mas” muitos se queixavam – por exemplo: “não recebi meu benefício”, 
“eu queria a ajuda de vocês para arrumar um trabalho”, “eu queria jogar 
a minha cabeça no chão”, “vou ganhar o livro, o cheque, vou ganhar o 
cheque?” –, ficávamos ansiosos esperando que o colega fechasse a boca 
para chegar a nossa vez de falar, às vezes falávamos junto com o colega, 
vários falando ao mesmo tempo. Teve um momento em que usamos 
uma bolinha, ela passava de mão em mão, pois muitos queriam se ex-
pressar, então, quem quisesse falar deveria esperar a sua vez de pegar a 
bolinha. Alguns até se queixaram que faltava dinamismo ao grupo, que 
a fala era muito centralizada em poucas pessoas. Mas outros achavam 
ruim quando muitos ficavam calados, pois queriam interagir mais. Ao 
longo dos anos, pudemos nos entender cada vez melhor. Mesmo com 
nossas diferenças, conseguimos nos aproximar das experiências uns dos 
outros, perceber como nossos problemas se assemelham, que “estamos 
todos no mesmo barco”. Não foi tão fácil chegar até esse ponto.

é difícil conversar numa roda com outras pessoas, quando vamos 
falar e quando vamos nos calar, para deixar o colega falar, mas fomos 
aprendendo e ajudando uns aos outros nessa tarefa. Muitas vezes os 
próprios colegas já indicavam quando alguém estava querendo falar. ás 
vezes, tínhamos a impressão de que alguns companheiros não estavam 
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entendendo o que líamos no Guia, mas de qualquer forma estavam ali 
presentes. Em alguns momentos, tivemos muita dificuldade para enten-
der a fala de alguns participantes. E quando alguém falava algo difícil de 
entender, alguns de nós sentiam como se estivéssemos perdendo tempo. 
Mas por outro lado, quando alguém entendia o colega e percebia que 
sua fala tinha a ver com seus problemas, se sentia mais próximo. Com o 
tempo, fomos nos sentindo mais à vontade uns com os outros, conver-
sávamos e nos escutávamos mais, e sentíamos que isso era bom, que nos 
ajudava, nos sentíamos menos isolados, tanto que alguns se queixavam 
quando uma colega faltava; queríamos tanto estar juntos que sentíamos 
até dificuldade em entender os motivos que levavam um companheiro 
a faltar. Criamos até um grupo de WhatsApp, e como era bacana inte-
ragir no WhatsApp!

E era tão diferente nos nossos primeiros encontros. Não era fácil 
para nós estarmos juntos, pois encontrávamos nos colegas experiências 
muito difíceis. Muitas vezes, durante nossos encontros, algum colega co-
meçava a chorar, falava de forma mais exaltada, gritava, entrava em crise, 
e era muito difícil para todos nós lidarmos com esses momentos – muitos 
se levantavam e saíam da sala –, como é difícil para todo mundo, para 
nossos familiares, por exemplo. Ver a crise do colega era muito difícil 
para nós, porque nos fazia lembrar a nossa própria crise, a nossa própria 
experiência de surto, como se trouxesse à tona uma “ferida aberta”. é 
muito difícil lidar com a loucura, com a crise, porque ela desestabiliza e 
geralmente nos isola. “Cara chato! Você tem que tomar aqueles remédios 
para dormir mesmo, não atrapalhar todo mundo!”, ouvimos muitas vezes 
coisas desse tipo, mas não queremos ouvir isso! Uma companheira do 
grupo, inclusive, foi abandonada pelo marido quando entrou em crise 
pela primeira vez, e ninguém da família a ajudou. 

Não queremos ser chamados de doido. As pessoas acham que ser 
doido é não raciocinar, é jogar pedras nos outros, fazer coisas erradas, 
ter problema mental, brigar com as pessoas sem razão. Mas a gente se 
trata, às vezes fazemos coisas ruins, coisas que não gostaríamos, porque 
a família e outras pessoas nos pressionam muito – não suportamos tanta 
pressão! Aí ficamos como loucos! Alguns de nós até tentaram se matar 
(apesar de terem se arrependido depois). qualquer pessoa fica louca 
quando é muito pressionada. Alguém disse que não é doida, é limitada; 
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temos dificuldades – mas quem não tem suas dificuldades? Temos tanto 
medo de ter uma crise, que ficamos muito aflitos quando há falta de 
medicamento, quando não encontramos mais nossos profissionais de 
referência; ficamos com medo de mexer na medicação, pois tememos 
ter novamente uma crise. Até para os profissionais que trabalham no 
CAPS, e para a galera da UFF, também era difícil lidar com a crise. 
Nessas horas, como é importante contar com o apoio de alguém.

Compartilhamos uns com os outros que existem outras formas de 
tratamento, outras formas de ajuda, além do remédio. Lemos no Guia 
GAM: “Existem diversos caminhos para melhorar a sua qualidade de 
vida” (p. 15). Vários no grupo concordaram com essa frase. é como olhar 
sob outro ponto de vista, há diversos pontos de vista para você melhorar 
sua qualidade de vida, o caminho que serve para um pode não servir para 
o outro, alguém falou. Pudemos trocar várias informações importantes, 
dicas sobre como lidar com a depressão – exercícios, andar, conversar, 
escrever, falar com Deus, cantar (“quem canta os males espanta”); alguém 
disse que vir ao grupo GAM é a melhor coisa do mundo, nos ajuda a nos 
libertar de muitas neuroses e traz paz de espírito; interagir no Facebook, 
ser ouvido (“lá em casa ninguém me ouve”); alguém disse que olhar para 
o horizonte ajuda a combater a depressão; dica sobre como lidar com as 
vozes – ouça música, ore; dicas sobre formas de ajuda – ler, ir à praia, dis-
trair a mente, ter amigos, tomar um chá; alguém disse que coisas banais, 
como fazer compras no supermercado ou numa loja de roupas (quando 
tem dinheiro), a fazia se sentir bem, “se sentir normal”; outro disse que 
abrir a janela para correr um vento, ver o entardecer, sair de casa à noite 
para tomar um vento e olhar a lua e as estrelas, o fazia se sentir bem; 
muitos disseram que namorar e pescar ajuda a se sentir bem; e como são 
importantes essas outras formas de ajuda, além do remédio, porque o 
sofrimento nunca some completamente. 

Muitas vezes conversamos sobre como temos sido desrespeitados 
em nossos direitos de cidadãos. Por outro lado, ao longo dos encontros, 
compartilhamos informações que nos ajudaram a nos sentir cidadãos, 
como dicas para conseguir trabalho, como resolver os problemas rela-
cionados a documentos, locais para fazer atividade física etc. Alguns de 
nós criaram vínculos de amizade, convidaram uns aos outros para sair, 
se telefonaram. o grupo também fez passeios conjuntos, para o boliche, 
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para o cinema, para a pizzaria. E pudemos vivenciar durante alguns 
encontros do grupo colegas reconhecendo que o outro estava em crise 
e o apoiando. Houve momentos tensos, mas que o grupo conseguiu 
lidar, em que alguém sentou do lado do colega e conversou com ele, em 
que todos puderam dar uma palavra de conforto. Momentos em que 
diante da imagem da crise do colega o grupo conseguiu se apoiar e não 
se desestabilizar a ponto de se dispersar, em que conseguimos continuar 
juntos e nos ajudar. Seria tão bom se na maioria das vezes sentíssemos 
esse apoio, ao invés de nos sentirmos excluídos!

E não é isso ter uma rede de apoio, que nos ajuda quando esta-
mos em dificuldade e nos permite ter menos medo? Discutimos bastan-
te, com o suporte do Guia, sobre a rede de apoio – com quem podemos 
contar nos momentos difíceis? Vários falaram da família, dos profissio-
nais do CAPS; a igreja é uma rede de apoio importante para muitos. 
Alguém disse que o marido a ajuda e compreende os problemas dela, 
sabe quando ela está prestes a entrar em surto, quando ela não está 
bem, e então a ajuda a tomar o remédio. é tão bom quando podemos 
contar com alguém! é como lemos no Guia: quando a coisa dá errada 
para o trapezista do circo, a rede de apoio o ajuda a não se esborrachar 
no chão. o próprio Guia GAM também nos apoiava. Muitas vezes, 
quando nos sentíamos perdidos na conversa, falávamos: “vamos voltar 
para o Guia, pois ele vai discutir esse ponto”; também, frequentemente, 
quando tínhamos alguma dúvida sobre os remédios (dose, tempo de 
reação, tipo de remédio etc.), buscávamos a informação no Guia. Al-
guns buscavam apoio até na internet, no Facebook. E o grupo GAM, 
sabíamos que toda quarta-feira podíamos contar com nossos compa-
nheiros nessa roda. 

Alguém disse que o apoio é sentir-se incluído, respeitado na pró-
pria diferença, aí quando eu não me sinto bem para fazer algo, por exem-
plo, eu posso não fazer. Com a ajuda de mais pessoas temos mais possibi-
lidades de agir, de buscar outras formas de ajuda ou de conseguir mexer 
na medicação, por exemplo. quanto mais isolados, mais difícil fica para 
tomarmos alguma decisão, nos sentimos mais inseguros e sem saber o que 
fazer. Por isso, lemos no Guia que a autonomia é sempre construída na 
relação com outra pessoa, em um exercício de compartilhamento ou de 
cogestão, isto é, quando decidimos e agimos juntos. quanto maior nossa 
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rede de apoio, quanto mais ajuda temos de outras pessoas, maior nossa 
autonomia, nossas possibilidades de ação. Uma companheira disse que a 
técnica de enfermagem a ajudava a preparar o remédio que ela precisava 
tomar, separando os remédios em pacotinhos de plástico com a dosagem 
certa para cada horário, com um desenho da Lua e outro do Sol indi-
cando qual é para ser tomado à noite e qual é para ser tomado de dia, e 
isso a ajudava a tomar sozinha o medicamento. 

Também conversamos bastante sobre o tema dos direitos. Al-
guém falou: “não temos direito a nada!”. é um tema difícil, porque ge-
ralmente achamos que não temos direito a nada. Alguém disse que gos-
ta de ir para a roça, andar no campo, porque lá não tem ninguém para 
proibir, dizer o que você não pode fazer; no campo ela se sentia mais 
livre – “é muito não pode, não pode!”. Muitos motoristas das vans de 
Rio das ostras não respeitavam nosso direito ao transporte, contudo, 
alguns respeitavam e até nos ajudavam. Somos gente! Temos o direito 
de namorar, de se divertir, de trabalhar, temos o direito de ser diferentes! 
o Guia GAM nos trouxe muitas informações sobre os nossos direitos. 
Alguns se sentiram surpresos ao saber que tinham o direito de ter acesso 
a seu prontuário. Lemos no Guia (p. 52) um trecho da carta dos direi-
tos dos usuários de saúde, e vimos que temos direitos e deveres como 
qualquer outro cidadão. Temos, por exemplo, o direito à carteirinha de 
gratuidade no transporte e temos o dever de apresentá-la.

Tenso foi quando discutimos a questão dos direitos em relação 
ao uso dos medicamentos. Vários no grupo se sentiram incomodados 
quando lemos no Guia que temos o direito de recusar qualquer proce-
dimento médico ou medicamento, assumindo a responsabilidade por 
isso. “o médico é quem sabe o que é melhor para mim”, alguns afirma-
ram; mas e se o tratamento não estiver fazendo bem? ouvimos inúme-
ras vezes no grupo os problemas relacionados aos efeitos colaterais dos 
remédios; e a nossa experiência, não conta? Muitos disseram que não 
têm o direito de mexer no medicamento, mas também ouvimos alguns 
relatos de companheiros que mexeram na sua medicação e tiveram me-
lhora, em alguns casos sem compartilhar essa decisão com o psiquiatra; 
sabemos que muitos mexem no remédio ou deixam de tomá-lo, mu-
dam a hora em que tomam, e não falam com ninguém, mas não seria 
melhor se pudéssemos compartilhar essa decisão com alguém? 
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Experimentamos isso na nossa roda! Uma vez, o grupo sugeriu 
a um colega, que tinha dificuldade em falar com o psiquiatra, que le-
vasse por escrito no dia da consulta as suas dificuldades e o que estava 
sentindo em relação ao remédio. Alguns companheiros disseram que se 
sentiam mais à vontade para mexer no Rivotril ou no Fenergan, para 
mudar a hora de dormir ou o tempo de sono, porém, nos antipsicóti-
cos, eles achavam que nós não devíamos mexer por conta própria. Tro-
camos várias informações sobre os medicamentos, o que nos ajudava a 
entender melhor a medicação, a ter mais autonomia. Temos o direito 
de participar de nosso tratamento, o que muitos já fazem, mas muitas 
vezes não reconhecem ou valorizam isso. Temos o direito de também 
sermos coprotagonistas (participantes) do nosso cuidado.

Uma colega disse: “aqui eu sou protagonista, lá em casa não, lá 
eu sou coadjuvante”. Em um dos encontros, discutimos o que é prota-
gonismo, alguém achou que tinha a ver com papel de televisão, outros 
disseram que era ser o ator principal, que era ser importante; alguém 
disse que o grupo era protagonista porque aqui todos eram importan-
tes. Na televisão, há os protagonistas e os coadjuvantes, mas, na nossa 
roda, somos todos coprotagonistas, porque ajudamos uns aos outros. 
Frequentemente os participantes endereçavam as perguntas para o pro-
fessor: Por que eu fiquei doente, eu era boa? Como eu faço para me 
curar? quando eu vou receber o meu beneficio? Aí o professor remetia 
as perguntas para os demais participantes do grupo, que sempre tinham 
coisas interessantes a dizer sobre aquele assunto. Mas então, quem de 
fato era o professor? quem era o aprendiz naquele momento? Sempre 
falamos da ideia de troca, que o grupo GAM era um espaço de troca, 
de comunicação um com o outro, o que nos ajuda a nos comunicarmos 
com a sociedade, a nos sentirmos mais à vontade com as pessoas fora do 
CAPS. Nossas decisões também sempre foram tomadas em conjunto, 
numa cogestão, todos têm direito à voz. Por exemplo, decidimos que o 
grupo seria aberto, ou seja, qualquer usuário que nunca participou dos 
encontros poderia entrar no grupo. Também concordamos que nossas 
falas poderiam ser gravadas. Como era bom para o professor e para a 
galera da UFF, para as trabalhadoras do CAPS, poder contar com o gru-
po, aprender com o grupo; é muito ruim quando fica tudo nas nossas 
costas, ficamos sobrecarregados! 
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Às vezes, era difícil também lidar com o coprotagonismo (parti-
cipação) dos usuários, quando os pesquisadores universitários se sen-
tiam questionados em relação a coisas que eram importantes para eles. 
Foi muito interessante quando vários no grupo disseram que preferiam 
ser chamados de pacientes. Para os militantes da Reforma Psiquiátrica, 
como a galera da UFF, é preferível dizer usuário a paciente, porque usuá-
rio pressupõe uma posição mais ativa em contraposição a paciente, que 
pressupõe passividade. Mas alguns companheiros no grupo diziam que 
“usuário é de drogas, já o paciente é aquele que se cuida, que se trata”; 
alguém disse que se cuidar é tudo aquilo por que nossa saúde agradece; 
outro disse que usuário é quem usa o serviço. Uma companheira disse, 
por exemplo, que no hospital eles chamam a gente de paciente porque 
lá somos totalmente dependentes dos enfermeiros, dos médicos, uma 
vez que estamos muito debilitados e ficamos à mercê deles. Já o usuário 
usa, ele tanto recebe quanto dá; no GAM, por exemplo, a gente dava 
opinião, a gente compartilhava, dava orientação, um ajudava o outro, 
tínhamos direito à voz, tanto os profissionais quanto os usuários. No 
grupo GAM éramos colaboradores; como muitas vezes também somos 
colaboradores do médico.

Durante a conversa, discutimos bastante sobre qual é a diferença 
entre remédio e droga; alguém disse que o remédio faz bem, já a droga 
faz mal; outro disse que tem remédio que também faz mal; alguém lem-
brou que tem remédio que também causa dependência e que deve ser 
tomado pelo resto da vida, e perguntou “será que esse remédio também 
não é droga?”. Cada organismo reage ao remédio de forma específica, o 
mesmo remédio que para alguns faz bem, para outros faz mal; muitas 
vezes precisamos trocar de remédio, bem como sua dose, até encontrar-
mos um resultado satisfatório. Alguns compartilharam suas experiên-
cias com o uso de drogas, uma coisa difícil de falar abertamente; alguém 
perguntou se a droga não é opcional e o remédio é uma necessidade. 
Foi uma conversa muito rica, em que trocamos bastante sobre assuntos 
polêmicos e pudemos construir coletivamente um conhecimento sobre 
drogas e remédios. Após discutir bastante, o grupo acolheu ser chama-
do de usuário; aprendemos uma nova palavra! Usuários porque somos 
colaboradores da nossa saúde mental. Assim como cada um de nós está 
colaborando para a construção deste artigo.
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Começaram a surgir no grupo, com mais ênfase, questões que 
ultrapassavam nosso poder de decisão, que envolviam o CAPS, a pre-
feitura etc. – problema com as vans, com os benefícios, falta de medica-
mentos, queremos mais atividades no CAPS, mais passeios, incômodo 
com a comida etc. Sentimos então a necessidade de levar as nossas de-
mandas, a nossa voz, até a assembleia do CAPS, um espaço que reúne 
trabalhadores, gestores e usuários do CAPS, além dos familiares e pes-
soas da comunidade, para discutir assuntos relevantes ao CAPS. Foi 
difícil inicialmente para os companheiros do grupo GAM participarem 
da assembleia, muitos sentiam dificuldade em falar, sentiam vergonha 
ou medo, alguns não entendiam o que estava sendo falado durante a 
assembleia. quando perguntavam “alguém tem algo a dizer?”, ficava 
aquele silêncio... Fizemos até um caderno para nos ajudar a lembrar 
de alguns pontos de pauta. Mas aos poucos fomos conseguindo, e de-
pois notamos o grupo bem mais à vontade e participativo na assem-
bleia; tivemos até o secretário! Durante um momento, pensamos na 
retomada da associação de usuários e familiares. E como era diferente 
no início do grupo, na primeira vez em que conversamos sobre a falta 
de remédios na rede. Muitos falaram que não adianta reclamar com 
ninguém – “reclamar com quem, doutor?”. Aos poucos, conseguimos 
escrever uma carta para a secretária de Saúde pedindo que ela viesse nos 
trazer esclarecimentos sobre a falta de remédio. Conseguimos trazer na 
assembleia o secretário de Transportes para falar sobre as vans, uma re-
presentante da secretária de Assistência Social para conversarmos sobre 
os benefícios; até com o prefeito já falamos, tivemos cinco participantes 
do grupo num encontro com o ex-prefeito Sabino para discutirmos a 
falta de medicamentos, e isso depois de irmos à Câmara de Vereadores 
levar nossa demanda. 

Nos sentimos mais fortes para partilhar nossa experiência e 
nosso saber em eventos fora do CAPS, experimentando em outros 
espaços da cidade de Rio das ostras, e em outras cidades da região, o 
protagonismo vivido no grupo GAM. No fim de maio de 2014, par-
ticipamos do x Encontro Nacional do Movimento Nacional da Luta 
Antimanicomial e do xI Encontro Nacional de Usuários e Familiares 
do Movimento Nacional da Luta Antimanicomial, que aconteceu na 
UFF, no campus Gragoatá. o grupo adorou essa viagem. Voltamos 
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a Niterói em novembro de 2017 para o encontro dos grupos GAM do 
Rio de Janeiro, onde compartilhamos nossa experiência com os parti-
cipantes dos grupos GAM realizados no Ambulatório de Saúde Mental 
de Pendotiba e na Atenção Básica na cidade do Rio de Janeiro. Gosta-
mos muito de passear, e parece que qualquer atividade que fazemos fora 
do CAPS consideramos passeio, mesmo se vamos trabalhar, participar 
de um congresso, falar em um evento. qualquer coisa que serve para 
distrair nossa mente, encontrar pessoas diferentes e ver outros locais, 
tirar problemas, trocar ideias, a gente sente como passeio. 

Também participamos da II Semana de Psicologia na UFF Rio 
das ostras, que aconteceu em setembro de 2014; foi o primeiro encon-
tro em que apresentamos a GAM na UFF. No mês de maio de 2015, 
participamos de um evento no auditório da UFF em comemoração à 
Semana da Luta Antimanicomial. Nesse encontro, estiveram presen-
tes a coordenadora de Saúde Mental do município de Rio das ostras, 
profissionais do CAPS, cerca de 20 usuários, alunos da graduação de 
psicologia e também de outros cursos. A enorme roda que construímos 
propiciou um espaço de troca entre todos. A coordenadora de Saúde 
Mental prestou esclarecimentos sobre as dificuldades que o município 
vêm enfrentando. Ao mesmo tempo, pudemos discutir várias deman-
das e sugerir encaminhamentos. Alguns alunos do curso de produção 
cultural e de psicologia ficaram interessados em se aproximar do CAPS, 
a fim de realizarem oficinas de teatro e música com base em um desejo 
comum manifestado pelos usuários nesse encontro.

No dia 16 de maio de 2016, participamos de um evento em co-
memoração à semana da luta antimanicomial, no auditório pertencente 
à igreja matriz que se localiza em um ponto estratégico de muito movi-
mento popular no centro da cidade de Rio das ostras. Formamos uma 
grande roda de conversa, com a participação de vários cidadãos de Rio 
das ostras, cujo objetivo principal era apresentar à sociedade o trabalho 
realizado no CAPS, a importância da Reforma Psiquiátrica Brasileira e 
a constituição do campo da saúde mental no município de Rio das os-
tras. Nesse dia, conduzimos a roda de conversa, demonstrando a impor-
tância de garantir um espaço de tratamento territorial, articulado com a 
cidade. Pudemos vivenciar o cuidado se fazendo ali naquele evento e no 
território, o que sensibilizou muitos participantes. Estávamos fazendo 
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ali naquele evento uma luta antimanicomial, e percebemos que para os 
usuários a participação naquela roda não tinha apenas o sentido de pas-
seio, mas também de coprotagonismo nessa luta – para nos tratarmos 
não precisamos ficar isolados no manicômio, fechados no CAPS ou no 
grupo GAM, podemos realizar nosso tratamento ocupando a cidade. 
Ser bem tratado na cidade é importante para o tratamento; como no 
relato de um companheiro que foi cumprimentado na praça do centro 
por um policial e se sentiu valorizado; ou como outra colega que se sen-
tiu valorizada ao ser reconhecida pelo motorista da van. Um bom dia e 
uma boa tarde, um sorriso, um abraço, faz toda a diferença, pequenos 
gestos fazem a nossa vida melhor.

Participamos de outra roda de conversa, um sarau, realizado no 
Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) norte, localizado no 
bairro Claudio Ribeiro, no dia 26 de julho de 2016. No convite divul-
gado pela cidade o nome do evento era: Dialogando sobre a LouCura 
e a Saúde Mental. Nesse dia, até usuários que geralmente participam 
pouco leram suas poesias, cantaram e dançaram. Alunos da UFF tam-
bém aceitaram o desafio e entraram na roda. Uma usuária chegou a 
dizer: “A poesia nos iguala! Alunos da universidade e usuários do CAPS 
igualmente lendo suas poesias”. Foi possível notar a importância desses 
espaços de compartilhamento e troca, que propiciam produção de cui-
dado, ocorrendo no território, na cidade. quem disse que não podemos 
levar essa nossa experiência de participação e de cogestão para vários 
espaços da sociedade ou para dentro de nossas casas? queremos é que 
isso ocorra ainda mais! Precisamos ser vistos, não deixar que os outros 
façam tudo pela gente.

Nos dias 20 de maio de 2016 e 2 de setembro de 2016, usuá-
rios do grupo GAM que também participam da oficina de artesanato, 
organizaram junto com os trabalhadores do CAPS um evento a fim 
de expor suas produções, utilizando o espaço da prefeitura da cidade. 
A I e II Exposição de Arte e LouCura teve como objetivo apresentar 
trabalhos artesanais para outras pessoas da cidade, além de arrecadar 
dinheiro, revertido para promover passeios organizados e para a compra 
de mais material; aos poucos fomos ocupando e nos apropriando da 
cidade! Em novembro de 2016, participamos ainda de dois eventos na 
UFF. Um em conjunto com o grupo de ouvidores de vozes do Ipub, 
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e o outro foi um sarau em que os participantes do grupo GAM e os 
alunos da UFF compartilharam mais uma vez suas poesias e desenhos; 
foi muito gostoso! Também cantamos juntos; alguém sempre puxa a 
música “Maluco Beleza”, claro! Tinha de ser esta; alguns cantaram 
hinos de louvor. Uma alegria compartilhada contagia e se torna uma 
alegria em dobro, e uma dor compartilhada se torna meia dor. quan-
do estamos animados e felizes em grupo, adoramos cantar, tanto que 
até compomos uma música, a música do grupo GAM:

AVANTE, GRUPO GAM!

Esse grupo, esse grupo aqui está/ (2x)
Falando, Falando para todos ouvirem o que querem 
falar/ (querem falar...)
o GAM é um grupo de harmonia/
o GAM é um grupo bem arisco/
onde todos cantam hinos e músicas ao vivo.

Aqui podemos nos desestressar/
Aqui podemos falar sobre todos os assuntos/
Esse grupo, esse grupo aqui está (2x)

o GAM nos ajuda a refletir, que nós temos que nos 
medicar/
E uns com os outros somos capazes/
De nos inteirar e inspirar.

Se ficarmos sem tomar remédio,/
Sem carinho sem amor, sem diálogo./
o remédio pouco vai adiantar/
Nossa saúde pode piorar!

A GAM é um grupo de amizade/ 
A GAM é um grupo de união/
onde todos felizes, uns com os outros de montão/
Sem exceção!

o GAM é um grupo de união/
Ele nos dá motivação/
Tudo que falamos fica aqui/
Aqui podemos todos nos ouvir/
Ficando na nossa lembrança/
Um grupo que nos dá entendimento e esperança.
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o grupo GAM vai começar/
Vamos todos aplaudir/
Vamos todos aplaudir/
Vamos todos aplaudir/
Para cada participante que não ficar aqui/
outro vem no seu lugar, e a roda vai girar/
Vai giraaaar/
Vai giraaaar/
Vamos embalar!

Refrão
E aí galera?/
Vocês vão nos ajudaaaar/
A continuar? 

E aí galera? 
Não vamos desanimaaaar!
Vamos continuar!

E aí galera?/
quem vai nos ajudaaaar?/
Não queremos parar!

Vocês que aí estão venham todos para cá,/
Para desta emoção todos juntos partilhar./
o grupo GAM vai começar, vamos logo trabalhar/
o nosso grupo batalhou/
o nosso grupo aqui está;/

Aqui estáááá/
Aqui estáááá.
Aqui está!/
A fim de juntos conquistar/
Para provaaaar/
que a união traz bem-estar!
E faz saraaaar/
E faz saraaaar.

Pessoas que deram um pouco de si/
E já passaram por aqui/
Levaram um pouco de nós/
E deixaram saudades ao sair.
Por isso vamos continuar/
Na estrada por aí...
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a gam como diSpoSitivo 
de atenção pSicoSSocial naS práticaS 

de apoio e cuidado compartilhado 
na atenção BáSica1

Eduardo Caron 
Laura Camargo Macruz Feuerwerker

Introdução
Trataremos aqui de um conjunto de problemas prático-concei-

tuais colocados por uma pesquisa cartográfica em que foram acom-
panhados processos de construção de dispositivos da Gestão Autôno-
ma da Medicação (GAM) em unidades da atenção primária a saúde, 
com trabalhadores e usuários, num campo em que se conjugam uma 
crescente prescrição massiva de psicofármacos, a falta de espaços de 
cuidado e atenção psicossocial nestas unidades e a concentração da 
responsabilidade sanitária em saúde mental nos serviços de atenção 
especializada – Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e ambulató-
rios de psiquiatria. Essa orientação pela especialização da assistência 
e a prescrição de medicamentos se insere num contexto contemporâ-
neo de crescente medicalização da saúde e da vida (ZoRZANELLI; 
oRTEGA; BEZERRA JúNIoR, 2014). No campo da saúde mental, 
essa medicalização é impulsionada pela centralidade da psiquiatria e 

1 Parte deste manuscrito foi publicado em: CARoN, E.; FEUERWERKER, L. C. 
M. Gestão Autônoma da Medicação como Dispositivo de Atenção Psicossocial na 
Atenção Básica e Apoio ao Cuidado em Saúde Mental. Revista Saúde e Sociedade, 
28(4):14-24, 2019.



354

GAM como dispositivo de atenção psicossocial

da psicofarmacologia e pela expansão global da prescrição e do uso 
continuado de medicação psicotrópica num contexto de crescente 
incorporação de conhecimento neurocientífico nos modos de vida 
(RoSE, 2013).

A investigação em torno do tema da medicalização no campo da 
saúde mental se insere num cenário global complexo. Whitaker (2017) 
faz um minucioso inventário da invenção da psicofarmacologia nos 
laboratórios da indústria farmacêutica, envolvendo a criação de uma 
nova psiquiatria com base na composição de interesses de mercado e 
da corporação médica. os psicofármacos foram criados num campo 
de produção de verdade constituído pelos meios de comunicação de 
massa, agências reguladoras (Food and Drug Administration – FDA), 
periódicos científicos, governo e órgãos de saúde mental (National Ins-
titute of Mental Health – NIMH). A psicofarmacologia foi criada nos 
anos 1950 com base no interesse por certos efeitos verificados em testes 
toxicológicos de antibióticos e outros medicamentos que passaram a 
ser classificados como neurolépticos, ansiolíticos e antidepressivos, ter-
mos criados para designar a aplicabilidade dos efeitos tóxicos desses 
medicamentos no sistema nervoso de pacientes psiquiátricos. Desen-
volveu-se, então, a ideia de “transtornos mentais” como desordens cau-
sadas por desequilíbrios neuroquímicos que poderiam ser corrigidos ou 
compensados pela ação desses medicamentos nas sinapses neuronais. 
Nesta perspectiva, desde 1953, vem sendo construída uma catalogação 
baseada em sintomas, o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtor-
nos Mentais (DSM) produzido pela American Psychiatric Association 
(APA), instrumento de padronização da prescrição psiquiátrica, atual-
mente em sua quinta edição, com mais de 300 diagnósticos. 

Segundo a organização Mundial de Saúde (oMS), o uso de 
drogas psiquiátricas tornou-se um hábito na vida de centenas de 
milhões de pessoas. o diagnóstico de “depressão” se destaca como 
a principal causa de incapacidade em todo o mundo e contribui de 
forma importante para a carga global de doenças (oPAS, 2018). No 
Brasil, em 2007 foi desenvolvido e implantado o Sistema Nacional 
para Gerenciamento de Produtos Controlados (SNGPC) para “mo-
nitoramento e controle de consumo, bem como responder de forma 
efetiva à sociedade, frente ao uso abusivo e indiscriminado dos medi-
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camentos entorpecentes, psicotrópicos e seus precursores” (ANVISA, 
2010). Em 2015, o Fórum Sobre Medicalização da Educação e da 
Sociedade (FMES) divulgou dados consolidados do SNGPC sobre o 
consumo de psicofármacos no Brasil. Este relatório registra, de 2008 
a 2014, um crescimento de 296% no consumo de Ritalina e, de 2009 
a 2013, de 531% do consumo de Clonazepam (FMES, 2015).

Recentemente, este arcabouço psicofarmacológico vem sendo 
questionado no interior do próprio campo da psiquiatria e das neuro-
ciências. quando da publicação do DSM-5, em 2013, Thomas Insel, 
diretor do National Institute of Mental Health de 2002 a 2015, critica 
a falta de validade científica do manual, baseado exclusivamente em 
sintomas e não em pesquisas sobre o funcionamento do cérebro (IN-
SEL, 2013). Adventos tecnológicos instaurados pelas neurociências, 
entre elas as técnicas de imageamento cerebral functional Magnetic 
Resonance Imaging (fMRI),– análise genômica e recursos biomole-
culares de produção de “marcadores biológicos” (RoSE, 2013) têm 
constituído uma biopsiquiatria cujos esforços almejam construir uma 
base nosológica dos “transtornos mentais” capaz de superar a atual 
falta de validade científica dos manuais DSM. 

Diante deste cenário global, desde o final do século xx passaram 
a ser criadas estratégias para possibilitar formas de ação e de cuidado 
alternativas – Diálogo Aberto, ouvidores de Vozes, Gestão Autônoma 
da Medicação –, baseadas na construção de espaços dialógicos em rede, 
que contrariam a crescente medicalização no campo da saúde mental.

Trataremos aqui de experiências impulsionadas com a propos-
ta da GAM na Atenção Básica, que se tornaram analisadoras de um 
campo de forças em que o uso de medicamentos psiquiátricos ganhou 
visibilidade como uma epidemia que atinge uma população crescente 
de milhares de usuários em cada território das unidades de saúde. ob-
servou-se que o uso massivo e crescente de psicofármacos era coemer-
gente com a falta de espaços de cuidado e atenção em saúde mental 
nessas unidades. Essas experiências produziram dispositivos singulares 
em cada uma das Unidades Básicas de Saúde (UBS). Tais processos 
foram gestados e acompanhados em oficinas de apoio aos trabalha-
dores. A instauração de processos de apoio aos trabalhadores e de 
constituição de grupos de usuários com base na GAM desestabilizou 
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barreiras à autonomia postas pela verticalidade hierárquica das equi-
pes de saúde, pelas tecnologias de poder em torno de núcleos de saber 
especializado e pelas relações de dominação dos trabalhadores com 
os usuários. No plano comum dessas experiências, que envolveram 
atividades de apoio aos trabalhadores que praticavam a moderação 
dos grupos com usuários, e acontecimentos disparados entre usuários 
participantes, ocorreram mudanças e deslocamentos de perspectiva e 
modos de subjetivação, que trataremos neste capítulo.

Experiência de capilarização da Gestão Autônoma da 
Medicação em São Paulo

A GAM foi formulada inicialmente no quebec, em 1993, com 
a mobilização de usuários e trabalhadores de serviços de saúde men-
tal e acadêmicos preocupados com o respeito aos direitos humanos, à 
cidadania e ao protagonismo de pessoas que fazem uso de medicação 
psiquiátrica (RoDRIGUEZ DEL BARRIo; PoIREL, 2007). Neste 
contexto, a GAM constituiu um posicionamento estratégico na área da 
saúde que advoga a autonomia – individual e coletiva – e a participação 
ativa dos usuários nas decisões sobre o uso e o não uso de medicação 
psiquiátrica; um posicionamento que aposta na ampliação da rede de 
conexões existenciais (MERHY; FEUERWERKER; SILVA, 2012) e 
nas relações de gestão compartilhada de processos coletivos em saúde 
(PASSoS et al., 2013).

A estratégia GAM foi inicialmente construída e pesquisada, tanto 
no quebec quanto no Brasil, com usuários considerados portadores de 
“transtornos mentais severos e persistentes” (BRASIL, 2002). A ver-
são brasileira do Guia GAM foi adaptada com base em uma pesqui-
sa multicêntrica (oNoCKo-CAMPoS et al., 2012a) em Centros de 
Atenção Psicossocial II (CAPS II), serviço de atenção especializada em 
saúde mental. o Guia GAM consiste num conjunto de questões para 
problematizar a relação com o uso de medicamentos psiquiátricos e a 
autonomia nos processos de cuidado em saúde mental (oNoCKo-
CAMPoS et al., 2012b).

Em dez anos, um processo contínuo de pesquisa e implementa-
ção da GAM na Rede de Atenção Psicossocial (RENAULT, 2015; SIL-
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VEIRA; MoRAES, 2018; ZAMBILLo; PALoMBINI, 2017) con-
duziu experimentações recentes em diversos serviços da rede – CAPS 
Infantojuvenil (CALIMAN et al., 2018); CAPS álcool e outras Drogas 
e Atenção Básica (CARoN, 2019). 

Na pesquisa que tratamos aqui foram acompanhados processos de 
construção de dispositivos GAM em Unidades Básicas de Saúde (UBS) 
que oportunizaram um trabalho de formação em serviço e apoio e a ex-
perimentação de práticas de cuidado compartilhado com trabalhadores, 
usuários e acadêmicos, que podem contribuir para práticas de atenção 
psicossocial comunitária na atenção básica. Tais experiências constituí-
ram um processo de capilarização da estratégia GAM em 2017 e 2018 
na cidade de São Paulo, no bairro da Vila Brasilândia, em duas UBS e 
um CAPS III álcool e outras Drogas (CARoN, 2019). Esse processo 
foi realizado no âmbito da interação serviço-ensino por meio dos pro-
gramas Propet-Saúde – Programa Nacional de Reorientação Profissio-
nal em Saúde e Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde –, 
realizados em parceria entre a PUC-SP e a Coordenadoria de Saúde 
Norte da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, que inclui a Su-
pervisão Técnica de Saúde (STS) da Freguesia do ó e Vila Brasilândia.

os bairros da Freguesia do ó e Vila Brasilândia se situam na região 
norte do município, entre a várzea da Marginal Tietê e o alto da Serra 
da Cantareira, constituída por três áreas distintas: várzea, pé-de-serra e 
alto da serra. A região de alto da serra, onde se situa a Vila Brasilândia, 
era uma área florestal de reserva de mananciais que, entre as décadas de 
1970 a 1990, foi urbanizada em regime de ocupação e autoconstrução. 
Altamente povoada, com uma densidade populacional (13.500 hab/
km2) maior que a dos municípios mais densos da América Latina, como 
São João do Meriti/RJ (13.000 hab/km2), a Vila Brasilândia é um terri-
tório de vulnerabilidades sociais e políticas, impostas, entre outros, pela 
desigualdade, a violência de Estado e do crime organizado.

Procedimentos metodológicos: uma pesquisa-apoio
Consideramos ter sido esta uma pesquisa-apoio (MACERATA; 

SoARES; oLIVEIRA, 2019), na qual o pesquisador acadêmico, além 
de estudar a construção da GAM como dispositivo, era também apoia-
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dor dos coletivos de trabalhadores, gestores e usuários em quatro espa-
ços de encontro: reuniões regionais; reuniões gerais de equipe; oficinas 
de apoio com trabalhadores e gestores; grupos GAM com usuários e 
trabalhadores. os trabalhadores da área de abrangência da Supervisão 
Técnica de Saúde (STS) da Freguesia do ó e Vila Brasilândia interes-
sados em conhecer a GAM participaram de uma formação inicial con-
junta. Uma parte deles se organizou para iniciar a construção do dispo-
sitivo localmente e o pesquisador-apoiador foi convidado para facilitar 
oficinas de apoio em cada unidade e acompanhar os grupos GAM com 
os usuários. As atividades de apoio-intervenção foram realizadas em 
quatro espaços ou dimensões:

1) Reuniões regionais: realizadas bimensal ou mensalmente. Es-
tes encontros reuniam trabalhadores – agentes comunitários, farma-
cêuticos, enfermeiras, assistentes sociais, psicólogos, médicos, técnicos 
–, gestores das unidades e da STS, estagiários e docentes da Pontifícia 
Universidade Católica. Constituiu-se, assim, em cada território um es-
paço de avaliação dos processos de construção do dispositivo. Após a 
constituição dos grupos GAM nas unidades, os usuários passaram a 
participar dos encontros regionais.

2) Reuniões gerais de equipe: em cada unidade eram feitas reu-
niões gerais com toda a equipe para tratar de questões relativas à GAM 
na unidade, sem periodicidade definida. Estas reuniões, com 40 a 60 
trabalhadores, tratavam de problemas relativos ao medicamento psi-
quiátrico na rotina de trabalho na UBS e em sua área de abrangência. 
As reuniões gerais aprofundaram a relação da equipe com a proposta da 
GAM e se tornaram um espaço de discussão e conhecimento sobre o 
território e o trabalho.

3) oficinas de apoio: em cada unidade eram realizadas semanal-
mente encontros com um grupo de trabalhadores e, eventualmente, as 
gestoras das unidades, configurando um coletivo de apoio aos trabalha-
dores e de problematização da atenção psicossocial naqueles territórios. 
As oficinas constituíram um dispositivo coletivo transdisciplinar de 
produção de um plano comum (KASTRUP; PASSoS, 2014) em tor-
no da estratégia GAM. Inicialmente foi feita uma análise do território, 
notadamente as relações entre o serviço, profissionais e usuários quanto 
à prescrição e uso de medicação psiquiátrica, o que propiciou formular 
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um desenho dos problemas em torno do uso de psicofármacos e um 
projeto local baseado na perspectiva GAM. Com base nessa formu-
lação, usuários foram convidados a participar de encontros semanais. 
Estas oficinas, então, se constituíram em espaço de acompanhamento 
dos processos instaurados pelo dispositivo.

4) Grupos GAM com usuários e trabalhadores: em cada uni-
dade, semanalmente, trabalhadores eram moderadores de um grupo 
GAM com usuários de medicação psiquiátrica sobre o uso de medi-
cação e a autonomia do usuário. os participantes podiam fazer uso 
auxiliar de uma ferramenta específica – o Guia GAM (oNoCKo-
CAMPoS et al., 2012b). Nesses grupos, os participantes se dispu-
nham em roda e se cultivava um posicionamento de lateralidade com 
o outro; o modo de relação proposto era de compartilhamento e co-
gestão (MELo et al., 2015).

os trabalhadores participantes da pesquisa foram: gestor, farma-
cêutico, clínico geral ou médico de família, enfermeira, assistente social 
e trabalhadores com ensino médio – agentes comunitários, técnicas e 
auxiliares de enfermagem e uma trabalhadora da recepção – e, junta-
mente com os usuários, foram convidados a serem pesquisadores de 
um processo investigativo compartilhado da experimentação da GAM 
em cada unidade, porém essa participação não era exigência para fa-
zer parte do grupo GAM. os nomes dos participantes-pesquisadores 
constam como autores de trabalhos apresentados em eventos e anais 
e foram certificados pelos responsáveis da pesquisa, que foi autoriza-
da e registrada nas instâncias de gestão local e regional aprovada pelo 
Comitê de ética em Pesquisa (CEP) da Secretaria Municipal de Saúde 
de São Paulo – certificado nº. 62652516.6.3001.0086 – e CEP da Fa-
culdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo – certificado 
nº. 62652516.6.0000.5421.

Elementos de um campo problemático
Na primeira Reunião Geral em uma das unidades, uma traba-

lhadora, relatora da reunião, anotava, em folhas de papel pregadas na 
parede, as ideias faladas, quando escreveu a palavra DESMENTECA-
LIZAção. Esse ato chamou a atenção dos participantes para o jogo 
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entre a palavra escrita e o termo “desmedicalização”, que havia sido 
citado por um participante. Na forma de lapso, emergia naquele co-
letivo um sentido de desmedicalização da MENTE, anunciando um 
campo da “des-psiquiatria” e da “des-psicopatologia” associado à GAM. 
Nesse episódio, observou-se que, ao se colocar em discussão a prescri-
ção de medicação psiquiátrica no cotidiano do trabalho, veio à tona 
uma enunciação fora do senso habitual que desestabilizava os limites do 
campo da saúde mental quanto à medicalização da vida e do cuidado.

Ao longo dos anos, veio se acumulando, na agenda das duas uni-
dades, uma população de usuários de remédios psiquiátricos. As farmá-
cias das UBS têm controles sobre a quantidade de medicamentos, mas o 
registro dos usuários de medicação psicotrópica está disperso, e não há 
dados consolidados da quantidade de usuários. Em uma UBS estimava-
se, por inferência, com base no volume de medicamentos dispensados, 
que de 7 a 9 mil usuários retiravam regularmente psicofármacos em sua 
farmácia. Em outra, foram levantados 3 mil usuários de benzodiazepí-
nicos, sem contar os demais psicotrópicos. 

Uma vez que o usuário recebe uma prescrição – muitas vezes em 
um serviço de atenção especializada com encaminhamento para a UBS 
–, as receitas subsequentes são feitas pelo clínico ou médico de família 
da unidade básica, o qual apenas repete a mesma prescrição. Assim, 
sucessivamente, essa emissão da mesma receita com nova data é reali-
zada em massa, em lotes com dezenas de usuários que periodicamen-
te comparecem à UBS para “troca de receita”, procedimento em que 
não há objetivo nem tempo para consulta e avaliação. As enfermeiras 
preenchem previamente as guias do receituário do lote de usuários, de 
modo a facilitar a rapidez do procedimento. Segundo a gestora de uma 
unidade, “tem uma lista quilométrica de pacientes tomando psicofár-
macos, que vem à UBS na busca de troca de receitas, sem avaliação, sem 
consulta, sem diálogo. Estamos dando remédios sem saber para quê”.

Assim, questões sobre a prescrição e o uso dos psicofármacos na 
relação com o território e o trabalho nas unidades tiveram oportunida-
de de serem discutidas nas reuniões gerais da equipe e oficinas de apoio, 
constituindo um campo problemático. Essa discussão gerou uma an-
siedade entre os clínicos das equipes de Saúde da Família. os médicos 
se queixavam da curta duração das consultas (15 minutos), da escuta 
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reduzida e do pouco diálogo. Justificavam que o tempo de consulta 
era suficiente somente para fazer uma receita e uma recomendação su-
mária sobre o uso. Alguns médicos diziam que o problema se devia à 
prescrição continuada de medicamentos de protocolo de uso limitado 
para evitar a cronificação. Um médico dizia que, ao longo de 15 anos 
na mesma UBS, prescreveu psicofármacos para milhares de usuários, 
e declarava que fazia isso crendo estar agindo bem, buscando aliviar 
sintomas dos pacientes, sem pensar que isso pudesse se tornar um pro-
blema grave. 

queixavam-se da situação em que se sentiam intimidados quan-
do usuários demandavam o medicamento com agressividade. Algumas 
médicas relatavam terem sido agredidas fisicamente. Agentes comuni-
tárias contavam que, nos períodos em que havia falta de medicamentos 
nas UBS, como na última mudança de gestão municipal, alguns usuá-
rios abordavam-nas com ameaças para obter psicofármacos. “o pacien-
te procura uma receita, ele vai onde consegue a receita. os pacientes 
buscam o remédio, eles vão bater na porta do médico, cria mais um 
fluxo na porta do médico.”

Médicos declaravam que, muitas vezes, usuários vinham à UBS 
demandar uma nova receita pois tinham ficado sem remédio. Alguns 
diziam ter distribuído medicamentos para outras pessoas, outros diziam 
ter usado maior quantidade de remédios e por isso a cota de medicação 
tinha sido insuficiente. 

“os pacientes tomam remédio sem saber o que estão fa-
zendo: não dormi essa noite então tomei 2, era pra tomar 
1, tomei 2.” “Tem família em que todos tomam medi-
cação, o pai morreu e todos passaram a tomar.” “E tem 
resistência muito grande pra tirar a medicação. Minha 
medicação não pode mexer!”

Enfermeiros e agentes comunitários narravam que medicamen-
tos psicotrópicos tinham adquirido valor de troca no território e que 
estavam sendo vendidos no mercado informal de drogas ilícitas. Poste-
riormente, uma usuária que frequentava o grupo da GAM declarou que 
quando o remédio que usava estava em falta na UBS, tinha o hábito de 
comprar “na rua, mais barato que nas farmácias”. 
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Delimitava-se um campo problemático em torno da cronificação 
e da dependência causada pelo uso de psicofármacos, em que milhares 
de usuários nas áreas de abrangência das unidades davam aos remédios 
trajetórias e usos sem acompanhamento nem espaços de atenção e cui-
dado. As narrativas dos trabalhadores deram visibilidade a uma omissão 
e um alheamento em relação às condições de vida e necessidades desses 
usuários de medicação psiquiátrica na rotina de trabalho da UBS. Uma 
invisibilidade da saúde mental na Atenção Básica podia ser vista, então, 
conjugada com o consumo em massa de medicação psicotrópica susten-
tado por uma rotina de renovação continuada de receitas, configurando 
uma condição problemática da qual as equipes e as estratégias de apoio 
em saúde mental não se ocupavam. 

Oficinas de apoio e deslocamento 
dos núcleos de saber 

No espaço aberto pelas Reuniões Gerais e pelas oficinas de 
apoio logo veio à tona uma necessidade dos trabalhadores de discutir 
seu trabalho em saúde mental. Cerca de 12 a 18 trabalhadores em 
cada unidade passaram a integrar as oficinas de apoio semanais para 
construir a GAM na unidade. Esse grande afluxo de trabalhadores era 
mobilizado por um desejo de formação para o cuidado em saúde men-
tal: formar-se para satisfazer uma necessidade de ação no dia a dia do 
trabalho. A experiência de intervenção em um campo problemático 
era simultaneamente, ou fundamentalmente, um processo formativo. 
A formação processada nas oficinas de apoio constituía uma experi-
mentação de práticas cogestivas, isto é, de participação compartilhada 
de trabalhadores na gestão do cuidado em saúde mental, com foco 
na autonomia. Posteriormente, os usuários passaram a integrar esses 
processos formativos: os próprios grupos GAM vieram a constituir-se 
como espaços de apoio e formação conjunta.

Muitos agentes comunitários, técnicos e auxiliares de enfer-
magem se apropriaram do espaço de construção da GAM. Essa 
grande participação de trabalhadores com ensino médio, principal-
mente agentes comunitários, era um sinal de um deslocamento dos 
núcleos de saberes especializados de ensino superior naquele espaço. 
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Com o deslocamento dos núcleos de saber especializado e o privilé-
gio da experiência, outros trabalhadores tinham oportunidade de se 
colocar. A autonomia dos trabalhadores crescia na medida em que 
nas oficinas de apoio os participantes se situavam num campo de 
experimentação e criação coletiva, e não numa posição heterônoma 
em relação aos saberes especializados.

Muito embora ocorressem reuniões periódicas com apoio matri-
cial dos CAPS, CAPS Infanto-juvenil e CAPS álcool e Drogas, e hou-
vesse também o acompanhamento de uma equipe de Núcleo de Apoio 
à Saúde da Família (Nasf ), os quais têm fundamental importância para 
o trabalho em saúde mental na Atenção Básica, essas estratégias não se 
ocupavam de problemas em questão, como a prescrição de drogas psi-
quiátricas em massa e o estreito acesso ao cuidado em saúde mental nas 
unidades básicas. Tanto a equipe do Nasf quanto a de matriciamento 
tinham outras atribuições e não tomaram lugar no processo local de 
constituição do dispositivo GAM. As reuniões de matriciamento com 
profissionais dos centros de atenção especializada – médico, psicólogo, 
farmacêutico – se ocupavam da discussão de casos. o Nasf era uma 
equipe que percorria as várias unidades básicas do território, voltada 
para provisão de atividades e intervenções focais em saúde mental – por 
exemplo, grupos com crianças com déficit de aprendizagem. 

Além disso, havia antagonismos e críticas mútuas entre as equipes 
das unidades básicas e a de matriciamento. Segundo os trabalhadores de 
uma UBS, havia um “jogo de empurra, silenciamento e omissão” em 
torno de alguns casos que as equipes da UBS desejavam encaminhar para 
atendimento psiquiátrico no CAPS. Segundo os profissionais do CAPS, 
as equipes da Atenção Básica tinham a responsabilidade de acompanhar 
aqueles “usuários de saúde mental” do seu território, e criticavam as equi-
pes da UBS por “não se responsabilizarem pelos casos” ao encaminhá-los 
ao CAPS. Segundo a gestora de outra unidade básica, “encaminhamos 
pacientes para o CAPS, mas o CAPS nos devolve dizendo que são para 
nós atendermos, e fica um jogo de empurra e desentendimento entre os 
serviços”. Essa animosidade justificava uma distância entre as equipes e 
indicava que naqueles territórios a Rede de Atenção Psicossocial estava 
prejudicada. os espaços habituais de apoio matricial, inclusive o apoio à 
Saúde da Família, eram insuficientes diante das necessidades de formação 
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e ação no campo do cuidado em saúde mental. Neste contexto, as ofici-
nas de apoio da GAM, por meio de práticas cogestivas não centradas nos 
núcleos de saber especialistas, deram suporte àquelas necessidades.

As práticas cogestivas nas oficinas de apoio 

o tema da autonomia no espaço múltiplo da UBS – multidisci-
plinar, de múltiplos públicos e necessidades – também invocava outras 
linhas problemáticas. os trabalhadores começaram a pensar a autono-
mia em relação a condutas e práticas de controle sobre os usuários, entre 
elas os acompanhamentos de diabetes e hipertensão. A necessidade de 
autonomia proposta na GAM ganhava visibilidade em outros campos 
além da saúde mental. A falta de autonomia no trabalho também era 
narrada sob diferentes perspectivas. As agentes comunitárias avaliavam 
que suas falas sobre a GAM surtiam pouco efeito nas reuniões de equipe 
de Saúde da Família e questionavam a posição de inferioridade e a “falta 
de empoderamento” das agentes. A vontade de participar de um plano 
comum em torno das reuniões da GAM, que contagiou muitos traba-
lhadores, contrastava com uma rotina de trabalho presa a um “esquema 
repetitivo”, em que se perdia a sensibilidade e o ânimo pelo trabalho, 
em que a relação com o usuário era narrada pelos trabalhadores como 
“viciada”. Assim, o critério da autonomia, que orienta o método que es-
tava sendo construído, fazia ver problemas de poder e saber no cotidia-
no do serviço, e criava um forte contraste com a conduta medicalizada 
no trabalho rotineiro da unidade, em que a função do trabalhador da 
saúde é prescrever, orientar, direcionar e conduzir.

As oficinas de apoio constituíam um processo de experimentação 
da cogestão como método de construção de um espaço de invenção e 
formação coletiva. Ao lado de modos repetitivos, automatizados, estrei-
tos e endurecidos de relação de poder, que, como analisaremos adiante, 
em parte puderam sofrer deslocamentos durante o processo, outras for-
ças, agenciadas pelo desejo de participar em um plano em que a auto-
nomia é um critério de gestão, mobilizavam o grupo a fazer algo novo. 

o grupo organizava-se em roda, e a pauta era construída confor-
me o andamento da reunião, em que os acordos podiam ser revistos. Ao 
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pensar o convite e a abordagem nas visitas aos usuários, compartilhavam 
experiências e traziam casos que tinham ficado sem atenção. Cogitaram 
a proposta de realizar grupos da GAM em outros lugares do território. 
Decidiram que os trabalhadores não usariam o jaleco nos encontros do 
grupo com usuários. Havia também uma preocupação de registrar uma 
memória do grupo com usuários. optou-se por fazer um livro-ata e 
anotar nos prontuários a participação dos usuários na GAM. optaram 
por se revezarem em duplas de moderadores, no intuito de permitir que 
um maior número de trabalhadores tivessem a experiência.

A prática cogestiva nas oficinas de apoio rapidamente abriu espaço 
para uma participação intensiva, em que os trabalhadores expressavam 
uma implicação da sua experiência de vida com o tema da autonomia 
e da saúde. A discussão sobre o direito à participação nos tratamentos, 
à informação sobre os procedimentos e medicamentos, à decisão sobre 
as condutas, era um momento de compartilhamento de experiências. 
Uma agente comunitária declarou que “nas reuniões de equipe de Saú-
de da Família a gente não pode falar dos problemas que nós sofremos, 
só podemos falar dos casos dos pacientes; na GAM a gente pode falar 
do que nós passamos”. Essa aproximação com o campo da saúde mental 
pelo compartilhamento e discussão de experiências de vida ampliou a 
visão daqueles trabalhadores das unidades básicas sobre a GAM como 
um espaço que tinha uma qualidade diferente das práticas e dos grupos 
que habitualmente já realizavam no serviço.

Obstáculos e resistências
A experiência, nessas unidades de atenção básica, de construção 

de um dispositivo voltado para a ampliação de autonomia em relação 
à medicação psiquiátrica foi se desenvolvendo num campo de forças 
complexo, em que obstáculos e resistências à autonomia, presentes no 
cotidiano do trabalho, ganharam visibilidade. A experiência revelava 
barreiras à autonomia postas pela hierarquia das equipes, pelas tecnolo-
gias de poder em torno de núcleos de saber, pelas posições de domina-
ção nas relações das equipes com os usuários, pelas formas de conduta 
baseadas no ditado em que a escuta é constrangida e a prática dialógica 
é prejudicada, mas, acima de tudo, era a própria “mentecalização”, ou 
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uma “medicalização da mente”, que produzia uma condição em que 
a autonomia era limitada e encolhida no quadro do sistema de saúde. 
Essas barreiras dificultavam o acesso de usuários ao processo de instau-
ração do dispositivo da GAM.

A princípio, foi pactuado que cada equipe de Saúde da Família, nas 
visitas domiciliares, convidasse usuários à reunião da GAM. Acontecia, po-
rém, que no momento de fazer o convite, havia uma resistência das equipes 
para abrir esse diálogo com os usuários. As agentes comunitárias partici-
pantes da GAM apontavam que o profissional médico e o enfermeiro, que 
são autoridades nas equipes, não as apoiavam e não se responsabilizavam 
pela implementação da GAM e, assim, embora sem se opor, enfraqueciam 
o convite aos usuários. Em algumas equipes se dizia que “os usuários não 
estão precisando de mexer na medicação”. A justificativa para a hesitação 
em fazer o convite era que o usuário precisava do remédio por motivo de 
saúde e não podia ficar sem e que, então, a GAM seria recomendada apenas 
para determinados casos em que fosse indicado “mexer na medicação”. 

outra face do problema residia na forma de convidar os usuários 
por essas equipes. o convite à GAM requeria um diálogo, uma abertura 
não habitual à experiência do usuário, uma escuta da pessoa a ser con-
vidada e um interesse por suas necessidades em relação à saúde mental 
e ao uso de medicamento. Nas visitas domiciliares, a forma habitual de 
as equipes da ESF chamarem usuários para ir à UBS era marcada pelo 
ditado: dar um recado e explicar a finalidade e porque era importante 
comparecer, isto é, a forma usual em que o profissional fala e orienta, 
enquanto o usuário escuta e segue. Uma forma que surte efeito quando 
o usuário depende de ir à UBS para conseguir medicação, consulta, 
exame ou algum outro procedimento médico.

Um terceiro fator que dificultava o acesso de pessoas ao grupo da 
GAM era a condição dominante de que não existia na UBS o hábito 
de usuários terem acesso ao cuidado em saúde mental, que não a “tro-
ca de receitas”. Esse problema alertava que, no processo de construção 
do dispositivo, a questão do acesso e da escuta dos usuários, isto é, da 
atenção às necessidades destes quanto ao sofrimento mental, antecedia 
a questão da gestão autônoma do uso de medicamentos.

Além do convite feito nas visitas domiciliares pela ESF, buscou-
se convidar os usuários que iam à unidade para a “troca de receitas”. 
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Nesses momentos, enquanto ficavam numa sala de espera para receber 
receitas atualizadas, foi possível criar um espaço dialógico para que essas 
pessoas pudessem expressar suas necessidades e experiências com o uso 
de medicação e contextualizar o convite ao grupo da GAM e à discussão 
do tema da autonomia.

Repercussões e experiências de deslocamento 
no campo dialógico

A oficina de apoio participava de uma rede constituída num pla-
no comum em torno da GAM em que não somente o apoiador e os 
trabalhadores estavam implicados, mas também os usuários. ocorria 
um processo de formação por meio da própria experiência nessa rede 
de implicação que afetava, não somente a moderação dos trabalhadores 
nos grupos com os usuários e o acompanhamento nas oficinas de apoio, 
mas também as condutas e os atos de cuidado no dia a dia do trabalho 
e as práticas clínicas dos médicos participantes da GAM. Trataremos a 
seguir destes processos em que ocorreram mudanças e deslocamentos 
de perspectiva, e produziram novos processos de subjetivação. 

As reuniões com os usuários produziam impactos sobre os traba-
lhadores, o apoiador e acadêmicos participantes. Ao abrir espaço para 
que pessoas usuárias de medicamentos psiquiátricos pudessem falar so-
bre sua vida e o uso da medicação, mundos antes imperceptíveis ganha-
vam visibilidade. Pessoas que há anos vinham periodicamente à unida-
de somente para renovar a receita médica dos mesmos medicamentos 
psiquiátricos, puderam ser ouvidas e vistas, deslocando o ponto de vista 
(e de escuta) daqueles trabalhadores que se sentiam impotentes diante 
daquelas narrativas das quais transcrevemos alguns trechos:

José nunca sai de casa, fica deitado no sofá, sente muito 
medo. Há onze anos usa medicamentos que não fazem 
mais efeito e pede ao grupo ajuda para “mudar os remé-
dios”. Na primeira crise Gilmar se pôs a quebrar tudo à 
sua volta durante o trabalho. ouve vozes constantemente 
que falam coisas ofensivas contra ele. Veio ao grupo pois 
desde a alta do CAPS nunca mais teve oportunidade de 
participar de um grupo de pessoas. Jonas bebia muito 
até que passou a ter “problema mental”. Parou de beber e 
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passou a ser “viciado em remédios”. Sente muito medo e 
só anda acompanhado pela irmã. Deseja se ver livre des-
se “vício do remédio”. Lucia separou-se do marido que a 
tratava “como uma prostituta”. Ela se fere fazendo cortes 
na pele e imagina que, quando na cama, está deitada so-
bre facas. Alda diz que “o remédio é minha droga”, e que 
vem à UBS em busca de receita assim como um “nóia 
vai na biqueira”. Lizete vive só e muitas vezes não sai do 
quarto, não cuida da sua higiene e nem da casa. Sente-
se “robotizada pelo remédio”. Toma remédios para tentar 
evitar crises em que fica se debatendo no chão. Diz: “eu 
não entendo o que as pessoas falam. Eu ouço, mas esqueço”. 
quando alguém vai à sua casa, Iracy fica no quarto com 
um sentimento muito ruim. Sente que sua vida é “contro-
lada por remédios” e deseja “ter a vida de volta”.

 No quadro de desconexão entre o trabalho na atenção básica e 
a atenção psicossocial, ou, melhor dizendo, de falta de espaço dialógico 
sobre sofrimento e uso de remédio psiquiátrico, participar da GAM era 
uma experiência inédita. As narrativas davam luz ao lugar invisível de 
abandono daquelas pessoas em sofrimento, o que causava muito descon-
forto aos trabalhadores. Alguns pensavam que aqueles usuários deviam 
ser encaminhados para o atendimento especializado fazendo reaparecer 
aquela zona de confusão entre os serviços da atenção básica e a especiali-
zada. Afinal, a quem caberia oferecer atendimento adequado a esses “pa-
cientes”? Entre os que compareceram ao grupo da GAM estavam pessoas 
que anteriormente tinham sido atendidas no CAPS, vistas pelos trabalha-
dores como “doentes mentais”, e classificadas pelo sistema de saúde como 
portadoras de “transtornos mentais graves” (BRASIL, 2002), termo que 
condensa um amplo espectro de imagens e preconceitos.

Uma auxiliar de enfermagem, surpresa e incomodada, disse que 
fazia visitas domiciliares na casa de uma usuária há três anos e “nunca 
tinha ouvido as coisas que ela falou ali logo na primeira reunião”. Esse 
contraste é significativo: logo na primeira reunião, a pessoa diz o que 
em três anos a trabalhadora não ouvia. Naqueles encontros, ao se abrir 
espaço para a expressão e a escuta em saúde mental, se deixava ver que o 
trabalho usual da Atenção Básica e das equipes de Saúde da Família não 
era sensível às necessidades daqueles usuários, e que o compartilhamento 
proporcionado pela cogestão e pelo critério da autonomia oferecia outras 
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possibilidades de trabalho. os encontros proporcionados no âmbito da 
construção da GAM constituíam um dispositivo na medida em que ali 
se produzia um campo de forças de subjetivação em que estava implicada 
não somente a autonomia dos usuários, mas também, e conjuntamente, 
a autonomia dos trabalhadores.

outro ponto de desestabilização que concorria para o desconforto 
dos moderadores era a mudança de atitude proporcionada pelo desloca-
mento do profissional da posição de quem responde, orienta e conduz. 
os moderadores sentiam profundo desconforto em não saber o que res-
ponder às narrativas extremamente tocantes dos usuários. Assim, a rea-
ção automática e condicionada era a de dizer alguma coisa, ou qualquer 
coisa que desviasse a escuta daquilo que a pessoa estava dizendo. A forma 
corrente de interceptar a escuta consistia na recusa ao deslocamento da 
posição de condutor, do poder de quem tem uma resposta, uma explica-
ção, uma generalidade que fixa códigos àquele território existencial, ho-
mogeneizando e destituindo a fala do usuário da sua diferença e sua força. 

Esse era um ponto crucial que configurava um campo de forças 
em que os moderadores atualizavam automatismos que conservavam e 
produziam ativamente o grupo na posição assujeitada. Isso podia acon-
tecer pela resposta imediata do trabalhador-moderador a uma fala que 
produzisse angústia. Por exemplo, quando certa vez uma usuária chegou 
ao encontro do grupo e, muito perturbada, fez acusações e reclamações 
ao serviço da UBS, os trabalhadores se sentiram atacados e puseram a 
se defender reativamente. Com isso, não se dava à fala daquela usuária 
a escuta necessária, nem aos trabalhadores a atenção aos problemas la-
tentes que os faziam reagir defensivamente. Assim se conservava uma 
polarização e antagonismos rotineiros no trabalho na atenção básica em 
que as dificuldades de usuários e trabalhadores não encontravam lugar 
de acolhimento e problematização. 

outra forma de assujeitamento também podia se impor pela au-
sência de responsividade. Por exemplo: quando uma usuária contou que 
ficava pior quando lembrava que, quando criança, sofria abusos da irmã 
mais velha, e, no encontro do grupo, contou quais abusos eram esses, os 
moderadores não deram ouvidos, não deram ao momento o tempo do 
silêncio, ou a atenção ao que havia sido dito, e rapidamente mudaram de 
assunto. Esse campo de forças era foco de atenção nas oficinas de apoio.
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Tais forças de subjetivação por assujeitamento estavam sempre 
ativas, e a cada encontro cabia trabalhar os limites em que alguma 
outra possibilidade de subjetivação pudesse acontecer. os modera-
dores, o apoiador e acadêmicos em formação, puderam experimentar 
quanto era difícil escutar e se manter conectado, em vez de interceptar 
o campo dialógico, seja respondendo reativamente, seja deixando cair 
no vazio as demandas de escuta expressas nas narrativas dos usuários. 
A sustentação do campo comunicacional requeria lidar com as forças que 
conservavam os constrangimentos e restringiam movimentos de dessub-
jetivação. Entendemos aqui dessubjetivação como deslocamentos de po-
sição subjetiva em que se passa por uma zona de confusão, um fora de si, 
em que se experimenta uma temporalidade de trânsito e mudança.

é preciso ressaltar que aquelas forças conservadoras dos cons-
trangimentos, ou de produção de assujeitamento, são centrípetas, 
pois elas se referem a um centro, a uma determinada identidade, à 
conservação de um estatuto que era desestabilizado pelo convite à au-
tonomia em compartilhamento posto em ação naquele coletivo. Eram 
forças, então, que apontavam para a conservação de identidades, ou 
de posições estabilizadas em nós mesmos. Por isso o trabalho no gru-
po era também uma relação de força consigo, com os próprios modos 
de ver e dizer, pensar e reagir.

o campo comunicacional que constituía aqueles encontros não 
era centrado em torno de núcleos de saber especializados, o que deixava 
os integrantes menos protegidos por numa racionalidade que, ao expli-
car, domina o objeto. As experiências narradas escapavam de um lugar 
diagnosticado, não havia comportamento a ser entendido como sintoma, 
nem patologia a ser classificada, nem sujeito a ser explicado. Pode-se dizer 
que esses encontros eram menos limitados pela racionalidade científica, 
pela “mentecalização”, a medicalização da mente, e, nessa condição, os in-
tegrantes do grupo podiam ser afetados mais diretamente pelas narrativas.

Autonomia coletiva e redução de danos
Ao longo dos encontros, era visível e comentado no grupo que 

algo se modificava. Jonas, que antes só vinha à UBS acompanhado pela 
irmã, pois sentia muito medo de sair de casa, agora vinha sozinho e 



371

Entre Clínica e Política:

dizia que estava fazendo caminhadas e indo à praça fazer exercícios. Gil-
mar trouxe a mulher para a reunião da GAM, pois desejava apresentar 
a ela o grupo onde se reunia semanalmente e que estava fazendo bem 
a ele. Lucia, que no início se apresentava com profunda tristeza, agora 
agenciava alegria no grupo, escutava os outros com atenção, passou a se 
encontrar com Alda durante a semana e voltou ao seu trabalho. Alda, 
que chegara ao grupo para conseguir com o médico moderador a re-
ceita da medicação que desejava, agora estava experimentando dormir 
sem remédios e diminuir o antidepressivo durante o dia. Por terem se 
conhecido no grupo da GAM, Alda foi com Lizete ao salão de beleza. 
Lizete, que muitas vezes nem saía do quarto, foi a uma festa junina com 
Alda. Deixando aquele lugar em que “não entendia” e “esquecia” o que 
os outros falavam, Lizete passou a prestar atenção no grupo quando se 
pôs em questão o tema da “impregnação pelo medicamento”.

A cada encontro se produziam inúmeros pequenos gestos de am-
pliação de autonomia em meio a uma multiplicidade de necessidades 
de cuidado. Em uma das unidades foi dado outro nome ao dispositivo: 
Autonomia na Vida. Esse novo sentido posto no nome do grupo, no 
ambiente da atenção básica, não era trivial: ele afirmava um espaço de 
cuidado em saúde mental para a constituição de territórios existenciais 
que favorecessem maior autonomia na vida, isto é, propunha uma for-
ma de construir o dispositivo ante um contexto de invisibilidade dos 
usuários, desatenção e barreiras à autonomia. Estamos tratando de uma 
noção de autonomia que ultrapassa o âmbito do indivíduo, embora, 
como vimos nos processos narrados acima, também se efetuava uma 
ampliação de autonomia individual. 

Dialoga-se aqui com o conceito de normatividade vital, proposto 
por Canguilhem (2009) como capacidade de construção de normas de 
vida, de relações inerentes a todo ser vivo, de forma que quanto maior 
a amplitude de relações, maior a rede de dependências do indivíduo, 
maior a autonomia no seu viver. No sentido de ampliar essa noção no 
plano coletivo, para além de uma capacidade normativa individual, 
agregamos a noção de transversalidade proposta por Guattari (1985). 
Essa noção propõe uma dimensão do coletivo que ultrapassa o par de 
coordenadas – verticalidade e horizontalidade – que regula as relações 
na forma das hierarquias e identidades. Uma dimensão dinâmica que 
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produz deslocamento, trânsito, desestabiliza os limites dados por de-
terminado modo de organização e faz entrar em jogo o indeterminado 
e o fora de sentido. Para Guattari (1985), é nessa zona de indetermi-
nação que emergem novas possibilidades existenciais. Essas duas no-
ções – normatividade vital e transversalidade – nos auxiliam a conceber 
a autonomia compreendida como possibilidade de ação coletiva e de 
ampliação da capacidade normativa no plano comum. Em suma, com-
preende-se a ampliação de autonomia como produto de transações no 
plano coletivo que fazem emergir novos sentidos e deslocam padrões 
automatizados de relação. Neste caso, tratava-se de uma experiência em 
que os lugares delimitados do profissional e do acadêmico faziam parte 
do problema da autonomia juntamente com o usuário.

Nesse plano de compartilhamento em rede, acontecia a emergência 
de novos modos de existência, que davam uma nova visibilidade ao dis-
positivo numa perspectiva que denominamos “redução de danos”, termo 
que tem sua origem no campo da atenção à saúde integral de pessoas 
que fazem uso abusivo ou danoso de álcool e outras drogas. As incursões 
com a proposta da GAM em um CAPS álcool e Drogas apontavam que 
a contração da grupalidade e o compartilhamento cogestivo produziam 
efeitos de uma rede de proteção com potencial de redução de danos e 
ampliação de autonomia na relação com o uso de substâncias psicoativas 
(CARoN; FEUERWERKER; PASSoS, 2020).

Na acepção mais próxima do sentido original do termo “redução 
de danos”, o dispositivo GAM auxilia a invenção de modos de reduzir 
danos produzidos pelo uso de medicamentos psiquiátricos e outras dro-
gas. Nestas experimentações, tanto em serviços de atenção especializada 
quanto em unidades básicas, apontamos uma conjunção de elementos 
que contribuem para a ampliação de autonomia coletiva que tem como 
efeito uma “redução de danos” nos modos de vida. As discussões pro-
postas nos Guias da GAM e as práticas de cogestão situam um campo 
político de constituição de um poder de contratualidade desses usuários, 
primeiramente em relação aos direitos na área da saúde mental, dos tra-
tamentos e procedimentos médicos. Mais adiante, esse campo político se 
estende à constituição de uma cidadania que inclui a defesa de direitos 
humanos ante o estigma, a segregação social e abusos físicos e morais a 
que são submetidos. o dispositivo ajuda a desestabilizar o estatuto de 
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“doente mental” e da “doença mental” e, assim, promove uma redução de 
danos iatrogênicos causados pelas relações de dominação, assujeitamento 
e classificação diagnóstica no campo da medicalização da saúde e da vida. 

Mas, acima de tudo, a contração da grupalidade em um campo 
comunicacional em que os diferentes participantes se dispunham lado 
a lado, propiciava uma qualificação nos modos de andar na vida de 
cada um. Usuários, trabalhadores, apoiador e acadêmicos em formação 
estavam implicados nos processos, e cada um, a seu modo, era inventor 
daquele território redutor de danos e colhia seus efeitos na vida. 

Uma dimensão afetiva, ou uma afetabilidade, envolvia os partici-
pantes naqueles encontros. Na medida em que eram deslocadas posições 
fixadas por regras e coordenadas que regulavam as relações, então, co-
meçava a se intensificar uma conectividade afetiva que se produzia num 
campo comunicacional sensível às experiências. Nesse campo aberto de 
sensibilidades apareciam gestos de cuidado com o outro. Era comparti-
lhado nos encontros um sentimento de que a participação na GAM era 
uma forma de apoio, no sentido comum de dar suporte, acolher e estar 
junto com o outro na compreensão da experiência. A prática cogestiva 
possibilitava um protagonismo dos usuários no compartilhamento do 
cuidado. Consideramos essa participação redutora de danos.

Considerações finais: formação em conjunção 
e apoio em movimento

Esta experiência de que tratamos aqui dialoga com um campo de 
produção de aportes teórico-metodológicos que tem contribuído com 
políticas públicas de formação acadêmica e de educação permanente 
em saúde na perspectiva da emergência de novas práticas e da inte-
gralidade proposta pela Reforma Sanitária Brasileira. Um vasto campo 
de problematização do qual apenas traçamos algumas linhas quanto 
ao tema do apoio às práticas de cuidado (CAMPoS, 2000; MERHY, 
2010; MERHY et al., 2014; PASSoS; BARRoS, 2006; PEREIRA; 
FEUERWERKER, 2018).

Vimos que aqueles encontros afetavam profundamente os tra-
balhadores e faziam mudar as visões e as condutas no trabalho. No 
campo aberto pelo dispositivo estava se operando um apoio à ativi-
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dade do trabalhador que ultrapassava em muito a função de apoio 
desempenhada pelo apoiador. 

os médicos moderadores, clínicos gerais, se aproximavam da 
saúde mental não pela porta da psiquiatria ou da psicopatologia, mas 
pela redução dos danos iatrogênicos causados pelas condutas. Um dos 
médicos compartilhou que sua escuta nas consultas havia mudado, 
e ele estava atendendo as pessoas de outro modo. Diz que agora está 
“começando a entender a Reforma Psiquiátrica e como pacientes de 
saúde mental podem ter atenção na UBS” (Médico Generalista).

Tratava-se de processos em que todos os participantes encontravam-
se em formação. Partíamos de uma proposta, uma ideia, mas ninguém sa-
bia o que aquela ideia podia ser, ninguém sabia a priori como fazer, e este 
era exatamente o motivo comum que catalisava os mais variados desejos de 
participação dos acadêmicos, gestores, trabalhadores e usuários: conhecer, 
aprender, ver como é, experimentar uma proposta de trabalho. Essa abertu-
ra, que era uma condição inicial de não saber, posteriormente se mostrou 
uma qualidade que favorecia a realização do dispositivo e incitava a par-
ticipação no processo compartilhado de cuidado e produção de saberes.

A formação e o apoio eram gestados e praticados num plano co-
mum, que, como plano, é aberto e sem centro. Neste caso, não se trata-
va de um processo de formação e apoio orientado pelo matriciamento 
em núcleos de saber determinados, o que em muitos casos pode ser de 
grande valia, mas, no caso que estamos tratando, era a própria expe-
riência o foco da formação. o processo formativo era um movimento 
que acontecia quando era possível se deter na experiência, quando se 
interrogava a experiência e nos permitíamos colher seus efeitos. 

Essa atenção sobre a experiência era um convite a uma multiplici-
dade de olhares e visibilidades: ver o outro e as diferentes narrativas dos 
muitos outros que estavam em conjunção; ver o grupo, os movimentos 
e mudanças experimentados no grupo; ver a si e a própria experiência 
naqueles processos. Consideramos que essa atenção à experiência fa-
cilitava o acesso à transversalidade, ou, dito de outro modo, ajudava 
a escapar do enquadre das coordenadas – vertical e horizontal – que 
estabilizavam o campo de relações e provocavam trânsitos, em que o 
acadêmico tinha uma chance de deixar um lugar de suposto saber, e o 
profissional a de sair do lugar de comando. 
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Apresentação
Este documento é resultado de uma pesquisa-intervenção parti-

cipativa junto à equipe do Consultório na Rua Rio de Janeiro/Centro, 
também conhecida e doravante chamada de “PoP RUA”. A pesquisa 
recebeu apoio da Política Nacional de Humanização (PNH) do Minis-
tério da Saúde, no ano de 2012 e 2014, em forma de bolsa e na edito-
ração e publicização do documento. 

A pesquisa proposta à equipe objetivou constituir uma parceria 
entre o grupo de pesquisa Enativos: conhecimento e cuidado, do Progra-
ma de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal Flumi-
nense (UFF), e a equipe do PoP RUA, tendo dois focos orientadores 
mutuamente implicados: 1) constituir-se como uma pesquisa acerca do 
cuidado realizado pela equipe; 2) constituir-se como uma intervenção 
de apoio institucional ao PoP RUA. Um dos resultados deste traba-
lho de pesquisa e intervenção é o presente documento, que sistematiza 
diretrizes, metodologias e dispositivos do cuidado da equipe do PoP 
RUA. Tal formulação está assentada na experiência de mais de três anos 
de atividade da equipe, e consiste em indicações direcionais, metodo-
lógicas e desenhos de arranjos concretos que remetem a esta prática em 
específico, não se propondo como norma técnica, modelo ou cartilha. 
Mas se afirma como o que pode ser formulado com base em uma expe-
riência bem-sucedida de cuidado em atenção básica com a população 
em situação de rua.

A pesquisa realizada com o PoP RUA foi uma pesquisa-inter-
venção participativa de perspectiva cartográfica. Nesta metodologia, é 
sempre com a experiência que a pesquisa visa intervir e produzir conhe-
cimento: ao investigar, investiga-se com a experiência do campo pes-
quisado (participantes da pesquisa) e investiga-se com a experiência no 
campo (pesquisadores). A “pesquisa com” contrasta com a “pesquisa so-
bre”. Sendo um processo de cultivo e colheita de informações, a pesqui-
sa-intervenção participativa entende que os dados produzidos advêm 
de um processo de coautoria na produção do conhecimento, colocando 
lado a lado pesquisadores e participantes da pesquisa. os dados são 
cultivados e colhidos com a participação dos diferentes grupos de inte-
resse, de tal maneira que não se supõe a separação entre quem pesquisa 
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e quem/o que é pesquisado: ambos se constituem no próprio processo 
de investigação. A pesquisa intervém na realidade investigada, uma vez 
que promove o reposicionamento dos sujeitos representantes do cam-
po estudado. A pesquisa participativa torna os participantes atores do 
processo de produção de conhecimento: pesquisadores-universitários 
ao lado de pesquisadores-trabalhadores. A pesquisa realiza uma colheita 
de dados porque cultiva o campo, transformando-o no ato de pesquisar.

o processo de pesquisa desenhado entre o grupo Enativos e a 
equipe PoP RUA teve por objeto a clínica realizada pelos trabalhadores 
do PoP RUA, e objetivava buscar subsídios para a construção, siste-
matização e enunciação de diretrizes, metodologias e dispositivos do 
cuidado do PoP RUA.

Todo o desenho da pesquisa no campo foi feito em diálogo com 
a equipe, fazendo parte do processo de apoio institucional. Primeira-
mente, foi realizado um levantamento de necessidades: os pesquisado-
res foram ao campo, apresentaram o interesse em pesquisar o cuidado 
realizado pela equipe com seus usuários e territórios. Ao mesmo tempo, 
foi colocada a intenção de que o processo de pesquisa não se consti-
tuísse somente na coleta de dados, mas que o processo pudesse trazer 
contribuições para o trabalho da equipe. De modo que foi ofertada uma 
intervenção de apoio institucional para trabalhar temas que a equipe 
entendesse como relevantes para seu trabalho, e que precisassem ser 
desenvolvidos. Com base no levantamento de necessidades, construiu-
se uma demanda de apoio institucional. Esta etapa consistiu em dois 
encontros com a gerência da equipe e mais dois encontros com todos 
os trabalhadores.

Com a demanda construída, a temática do apoio pactuada foi a 
produção de conhecimento em saúde: a pesquisa se constituiria em um 
processo de apoio institucional que visava apoiar a equipe a produzir 
conhecimento sobre sua prática. quer dizer, seria realizada uma análise 
da prática concreta da equipe, e, com base nesta análise, seriam formu-
ladas e enunciadas diretrizes, metodologias e dispositivos que a equipe 
operava, mas que, contudo, não estavam formulados, enunciados e sis-
tematizados. Neste sentido, a demanda dos pesquisadores também era 
atendida: cultivar e colher dados para pesquisar a clínica realizada pela 
equipe do PoP RUA.
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Para executar essa direção de pesquisa/apoio foi construído um 
dispositivo de produção de conhecimento, sistematização e avaliação 
da prática do PoP RUA, que ganhou a denominação de Grupo de 
Intervenção com Trabalhadores (GIT). o GIT foi um dispositivo que 
reuniu três funções: pesquisar, intervir/apoiar e registrar o produto 
deste processo.

o GIT ocorreu quinzenalmente, de abril de 2013 a março de 
2014. Cada encontro tinha cerca de 2 horas de duração. o grupo era 
composto de cerca de 122 profissionais do PoP RUA, das mais variadas 
funções – agente social de saúde (ASS), enfermeiro, psicólogo, médico, 
assistente social, odontólogo, residente de saúde da família –, e mais 3 
pesquisadores da UFF. Em cada encontro, o grupo discutia sua práti-
ca com base em um enunciado disparador. Tais enunciados advinham 
de um documento produzido anteriormente por duas trabalhadoras da 
equipe, que sistematizou 16 objetivos do trabalho do PoP RUA3. Com 
base na leitura de um desses enunciados em cada encontro, o grupo 
discutia livremente. A função dos pesquisadores no grupo era de ma-
nejo cogestivo da discussão, uma espécie de facilitação do processo de 
discussão, de modo que pudessem ser evidenciadas as estratégias de cui-
dado da equipe com base em sua experiência, e, ainda, enunciado o que 
essa experiência ensinava: além do que a equipe fazia concretamente, 
também o que ela muitas vezes não conseguia realizar, mas achava ne-
cessário fazer para que o cuidado se efetivasse. quer dizer, a prática era 
enunciada e se realizava uma análise crítica com a experiência concreta.

Depois de cada encontro do GIT, os pesquisadores construíam 
memórias que expressavam o conteúdo e o processo de discussão do 
grupo. A cada seis encontros do GIT era construída uma narrativa, 
que sintetizava e sistematizava as memórias, o conteúdo e o processo de 
discussão dos encontros anteriores. o texto da narrativa sistematizava a 
discussão com base na distinção entre o que seria diretriz, metodologia 
e dispositivo do trabalho. Esta sistematização era apresentada em um 

2 Inicialmente o grupo era composto de 12 profissionais. Contudo, durante todo o 
período, passaram pelo grupo 19 profissionais. Tiveram regularidade no grupo 12 
profissionais, mais uma residente.
3 Listados no anexo I deste texto.
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encontro chamado grupo narrativo. No grupo narrativo objetivava-se 
fazer coletivamente alterações no texto sistematizado pela pesquisa, va-
lidando o conteúdo e a forma de expressar o que fora discutido. Esse 
procedimento de validação visava ampliar a abertura comunicacional e 
a polifonia da análise realizada pela pesquisa, afirmando-se a diferen-
ça entre os grupos de interesse envolvidos: os trabalhadores do PoP 
RUA e pesquisadores da UFF. De modo que se chegava a acordos e 
pactuações acerca dos temas discutidos referentes ao cuidado prático 
da equipe, bem como à forma de enunciá-los. Ao final de cada grupo 
narrativo constituía-se outra memória acerca do encontro, e se alterava 
o conteúdo do texto das narrativas, conforme a discussão apontava em 
cada grupo narrativo.

Ao final deste processo, com base no material das memórias, 
narrativas e grupos narrativos, formularam-se e sistematizaram-se di-
retrizes, metodologias e dispositivos do cuidado do PoP RUA. Assim, 
o documento que apresentamos é o resultado de um processo de pro-
dução de conhecimento em saúde realizado pelos pesquisadores em 
conjunto com a equipe do PoP RUA sobre sua prática, sendo os tra-
balhadores que participaram do processo e os pesquisadores os autores 
deste documento. 

O que é o POP RUA?
PoP RUA é o nome como é conhecida a equipe de Consultório 

na Rua do centro da cidade do Rio de Janeiro. o serviço começou a 
funcionar em 2010, sob o nome de “Saúde em Movimento nas Ruas”, 
projeto que reunia em um único dispositivo dois tipos de serviço: a 
Estratégia de Saúde da Família (ESF) e o projeto Consultório de Rua. 
A equipe que iniciou o trabalho tinha os seguintes profissionais: médi-
co, enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar administrativo, agentes 
comunitários de saúde, odontólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional, 
assistente social, musicoterapeuta e gerente técnico. Na época do seu 
surgimento, a proposta de equipes de Consultório na Rua (eCR) ainda 
não existia. o PoP RUA foi um dos serviços tomados como modelo e 
que contribuíram para a construção da proposta das eCR.
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o PoP RUA surge com a função de promover acesso à saúde 
à população em situação de rua na região central da cidade do Rio de 
Janeiro: o distrito sanitário com mais equipamentos de saúde, mas que, 
contudo, não promovia o acesso à saúde de pessoas em situação de rua. 
Com este serviço, visava-se associar a lógica territorial e de acompanha-
mento longitudinal da ESF à lógica itinerante do projeto do Consultó-
rio de Rua, ampliando a capacidade de oferta e resolução das questões 
de saúde para os usuários do serviço. Em sua trajetória, o PoP RUA 
ampliou seu conceito de situação de rua, definindo como seu públi-
co-alvo toda pessoa que mantém uma relação muito próxima com o 
território da rua, e que, por esse tipo de relação, tem dificuldades em 
acessar os serviços de saúde: moradores de rua, crianças e jovens em 
situação de rua, famílias residentes de ocupações, profissionais do sexo, 
trabalhadores de rua, andarilhos.

o PoP RUA funciona atualmente das 9h às 22h, de segunda à 
sexta-feira, estando sediado no Centro Municipal de Saúde oswaldo 
Cruz. A equipe conta com os seguintes profissionais: 4 agentes sociais 
de saúde, 2 médicos, 2 psicólogos, 2 enfermeiros, 2 técnicos de enfer-
magem, 1 auxiliar administrativo, 2 assistentes sociais, 1 odontóloga, 1 
auxiliar de consultório odontológico.

Definições iniciais
Cuidado
Cuidado para o PoP RUA não se restringe à ação de um agente 

cuidador: ele é uma relação de cuidado, uma articulação entre sujeitos e 
territórios. o cuidado é construído no plano relacional do território. o 
profissional do PoP RUA é um cuidador, mas a efetivação do cuidado 
não depende somente das ações do profissional, e sim do que se constrói 
entre profissional/usuário/território: o cuidado é mais que um procedi-
mento ou uma ação deliberada do profissional, ele se parece mais com 
uma rede de relações que se constrói no território de vida do usuário. o 
cuidado é sempre uma relação de corresponsabilidade, em que o cuida-
dor tem a função de propositor, facilitador, condutor.

Nesta relação, o cuidador constrói um posicionamento ético, po-
lítico e desejante: ele tem uma posição de respeito às formas de vida do 
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território, responsabilidade em seu cuidado, sabendo que sua postura tem 
um caráter político, que visa alterar os modos de relação na cidade, e é 
também a afirmação de uma posição desejante. o trabalhador tem um 
compromisso ético e político e uma implicação desejante na produção 
do cuidado. Tal posicionamento está presente em todos os lugares e re-
lações nos quais o profissional do PoP RUA atua: a relação de cuidado 
é construída entre trabalhador e usuário, mas também entre trabalhador 
e território, redes de saúde, redes intersetoriais. No limite, o cuidado do 
PoP RUA é com a cidade: território que envolve usuário, rua, redes, 
trabalhadores, população em geral. o cuidado com o usuário e com o 
território é inseparável do cuidado com as redes de saúde, com a popula-
ção que habita, trabalha ou passa pelas ruas. De modo que, para cuidar 
de seu usuário alvo, o PoP RUA cuida das relações onde está inserido 
este usuário, mediando essas relações para que as condições do cuidado 
se produzam: intervindo nas relações entre usuários e atores do territó-
rio (comerciantes, policiais, outros moradores de rua etc.), usuários e 
serviços de saúde e outras políticas públicas: buscando criar espaços de 
diálogo e negociação e construir relações de cooperação e apoio.

A prática do cuidado do PoP RUA se organiza com base nas 
relações que compõem determinado território da urbe. Contudo, se o 
cuidado do PoP RUA se faz em relação a tudo que lhe é externo, ele 
também deve se fazer internamente: o cuidado do usuário e do territó-
rio também é inseparável do cuidado de si mesmo, quer dizer, cuidado 
da equipe pela própria equipe.

o caráter político da ação do PoP RUA tem como principal 
objetivo produzir acesso de seu público à saúde. o PoP RUA intervém 
clínico-politicamente pela inclusão no Sistema único de Saúde (SUS) 
das formas de vida da rua. Essa intervenção vai além do campo da saú-
de, fazendo-se como uma intervenção na cidade, em suas dinâmicas 
de exclusão. o cuidado é uma intervenção política no território, inter-
venção em suas relações, inserindo-se na luta por garantia de direitos e 
transformação das práticas sociais.

o posicionamento do profissional do PoP RUA depende de 
vários elementos: presença, atenção, acolhimento, engajamento. o cui-
dado se faz por um estar ao lado do usuário, uma construção que leva 
em conta o usuário e suas condições concretas de vida. o cuidador 
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propõe direções de cuidado com base nessa postura na relação com o 
usuário e seu território.

o cuidado do PoP RUA é movido mais por princípios e di-
retrizes do que pelo alcance de metas – entendidas aqui como metas 
quantitativas, mas também como lugares preestabelecidos a se chegar. 
Assim, embora reconheçamos a importância de metas e indicadores 
como componentes na organização do trabalho, o cuidado do PoP 
RUA não é organizado por lugares predefinidos a se chegar: o usuário 
não “tem que ser” desta ou daquela maneira, ter este ou aquele hábito.

o PoP RUA, sendo um serviço específico para a promoção 
do acesso à população em situação de rua, trabalha para sua própria 
dissolução: temos como horizonte de trabalho a dissolução de serviços 
especializados para a população de rua. Não porque se suponha que em 
algum dia não haverá população de rua, mas porque se entende que a 
atuação do PoP RUA deve ir no sentido de interferir no SUS de modo 
a fazer com que qualquer serviço de atenção básica e de outros níveis de 
atenção possa atender resolutivamente a população de rua. Para operar 
esse sentido, o PoP RUA visa intervir nas redes de saúde e redes urba-
nas de modo a apoiar estes espaços a incluir e a cuidar das pessoas em 
situação de rua.

Território
Mais do que uma delimitação espacial, é sempre um territó-

rio de vida, que tem dimensão objetiva, mas também subjetiva. quer 
dizer, ele é definido com base em certos limites territoriais, é compos-
to de atores e instituições variadas, mas também pelas relações que se 
estabelecem entre eles. o território é fundamental ao cuidado, pois 
não é só meio físico ou geográfico, mas o plano onde se produz e se 
desenvolve a vida dos sujeitos e coletivos, não sendo mais possível se-
parar uma vida do território onde ela se desenvolve. Serviço, usuário 
e território se coproduzem em um plano de coexistência. Tendo o ter-
ritório uma dimensão subjetiva, ele é sempre coletivo e singular, isto 
é, o território é apropriado e produzido pelas diferentes perspectivas 
que nele coexistem. Não há um único sentido nem uma perspectiva 
verdadeira do território, mas há versões que coexistem, que se copro-
duzem, que convivem.
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o território para o PoP RUA é um espaço relacional, isto é, es-
paço produzido pelas relações que nele se estabelecem: as amizades, as 
parcerias, as inimizades, as relações de violência, exclusão, as relações de 
ajuda e cooperação. Composto de todos os atores que por ele passam 
(os moradores de rua, a polícia, os traficantes, as instituições religiosas, 
os comerciantes, os transeuntes, os agentes públicos, os pesquisadores), 
e ainda por coisas e lugares que o compõem (bueiros, esconderijos, cal-
çadas, estabelecimentos), e pelas ações nele realizadas (morar, perambu-
lar, dormir, comer), o território não tem uma imagem estática, pois é 
feito de muitas imagens em movimento, em várias dimensões.

o PoP RUA é mais um ator no território da rua; ator que não 
detém nenhuma verdade final sobre esta, mas é uma perspectiva a mais. 
Perspectiva que não se pretende superior a nenhuma outra, mas que 
tem o sentido de buscar construir relações de cuidado, inclusão e pro-
moção de direitos humanos.

Rua
o território alvo e é a base para a construção da estratégia PoP 

RUA. Entende-se que não existe um conceito fechado de rua, mas vá-
rios: uma rua para cada morador de rua; uma rua para cada profissional 
do PoP RUA. A rua é resultado das várias versões a ela dadas por seus 
diversos atores. o que define a versão é justamente o fato de ela estar 
sempre sendo revista, refeita, de acordo com o momento e com as rela-
ções de pontos de vista.

Viver na rua não é sinônimo de doença física, subjetiva ou social. 
A vida na/da rua é uma forma legítima de vida na cidade, quer dizer, ela 
existe pelas próprias dinâmicas da cidade, e não por defeito ou culpa do 
indivíduo que nela se encontra. As pessoas que vivem nelas têm proble-
mas de saúde como todas as outras, sendo esses problemas específicos 
relacionados ao seu território de vida.

As formas de vida na rua expressam modos de vida muito dife-
rentes dos padrões considerados normais no universo urbano. o PoP 
RUA não entende essa diferença como doença. Cuidar sem querer eli-
minar a diferença pode fazer com que se criem outros modos de habitar 
e viver a cidade, e, para o SUS, outras tecnologias de cuidado.
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A rua se apresenta como expressão radical da alteridade na cidade. 
Essa expressão tem por efeito colocar em xeque os saberes e conceitos 
instituídos, produzindo zonas de “não saber”. Este efeito se apresenta, por 
exemplo, nas demandas muito complexas de saúde: enfermidades que 
aparecem entrelaçadas (tuberculose, HIV, transtornos mentais, abuso de 
drogas), produzidas em um contexto de extrema vulnerabilidade social. 
Essas complexidades convocam a todo o momento um olhar integral à 
saúde. Além disso, a rua convoca a adaptação do serviço à sua dinâmica: a 
rua tem outras dinâmicas temporais, de relações familiares, relações com 
o trabalho, com a moradia etc. Contudo, a necessidade de um olhar in-
tegral à saúde e a necessidade de considerar as singularidades da rua não 
são exclusividades da atenção básica à população de rua: todo território 
de vida é específico, todo olhar de saúde na atenção básica precisa ser 
integral. A diferença é que a rua deixa isso muito evidente. No limite, 
as realidades concretas não podem ser encaixadas em padrões e modelos 
gerais. Esse limite é muito evidente no trabalho com a rua.

Para o PoP RUA, o espaço da rua é onde o cuidado é possível: 
para atender a pessoa na rua e atender a pessoa em situação de rua não 
é necessário retirá-la da rua. A rua é também um setting. Mas, para 
tanto, a vida na rua deve ser atendida em suas necessidades e condições 
concretas, sem que as ações sejam balizadas com base em um modelo 
de vida supostamente correto ou ideal. Não cabe aos serviços de saúde 
decidir se é certo ou errado morar na rua: as pessoas podem estar na rua 
e ter acesso à saúde.

Não se faz apologia à situação de rua, tampouco à saída da rua. o 
PoP RUA é um dos muitos dispositivos que buscam garantir direitos 
básicos. Garantir um direito não é impor uma forma de vida. Esta é a 
função de um serviço público: oferecer acesso a direitos, e não impor 
modos de vida.

o PoP RUA legitima a rua e constrói o cuidado com base nela, 
buscando entendê-la, habitá-la, constituindo-se como mais um ator da 
rua. Para isso, é preciso “contaminar-se” com a rua – e não temer o contá-
gio – , incorporar parte de seu funcionamento, direcionando-o ao cuida-
do. é preciso manejar com a lógica da rua, e usá-la a serviço do cuidado.
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Diretrizes, metodologias e dispositivos do cuidado
Após as definições iniciais de cuidado e território, e do território 

específico com o qual este cuidado age, parte-se para as diretrizes, me-
todologias e dispositivos elencados como operadores do cuidado com 
o território.

Antes de mais nada, é preciso definir o que se está chamando de 
diretrizes, metodologias e dispositivos. Diretriz é o que dá a direção 
do trabalho em consonância com os princípios do SUS. Método é o 
“como fazer”, ou a maneira de operar a direção. Dispositivo é um ar-
ranjo possível, no qual diretriz e método se atualizam concretamente. 
Ferramentas técnicas.

No processo de formulação do cuidado do PoP RUA, entendeu-
se que este cuidado tem duas direções inseparáveis: 1) para os usuários, 
territórios, redes – o território da cidade; 2) para o próprio trabalho do 
PoP RUA, os processos de trabalho da equipe. Assim, dividiram-se as 
diretrizes, metodologias e dispositivos do cuidado do PoP RUA em 
dois grandes grupos:

1) Cuidado com o território da cidade: os usuários, territórios de 
vida e redes institucionais e não institucionais.

2) Cuidado com o território da equipe: cuidado com o processo 
de trabalho e com os trabalhadores.

os dois grupos de diretrizes, metodologias e dispositivos do cuida-
do são inseparáveis, estão mutuamente implicados. Como ficará evidente 
ao longo do documento, em cada grupo, as diretrizes também estão 
mutuamente implicadas entre si, não podendo ser pensadas separadas 
umas das outras. Tais implicações se evidenciam nos dispositivos.
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i - diretrizeS, metodologiaS e 
diSpoSitivoS do cuidado com o 

território da cidade: o cuidado da 
equipe com o uSuário do Serviço, com 

o território da rua, com aS redeS 
inStitucionaiS e não inStitucionaiS

Diretrizes do cuidado com o território da cidade

I.1 – Diretriz do acompanhamento longitudinal 
de processos de vida

é diretriz do cuidado acompanhar o usuário ao longo do tempo e 
nos territórios em que ele passa e habita. o acompanhamento longitu-
dinal tem um sentido temporal e espacial: ele habita o território e ajuda 
a traçá-lo na direção do cuidado. A longitudinalidade não está garan-
tida somente pelo acompanhamento ao longo do tempo, mas também 
pela capacidade da equipe de acompanhar o usuário nos variados espa-
ços pelos quais ele transita. Cada espaço diferente impõe uma tempo-
ralidade: a temporalidade da rua é diferente da temporalidade de uma 
internação hospitalar, de um abrigo, de uma casa, uma comunidade etc. 
Acompanhar longitudinalmente é estar com o usuário nos espaços onde 
se define uma demanda de cuidado.

Este acompanhamento só pode ser feito em uma perspectiva de 
ampliação da clínica, isto é, o caso acompanhado não se restringe a uma 
doença específica: o que se acompanha não é uma enfermidade, mas 
um sujeito e suas relações no território de vida. o acompanhamento 
longitudinal difere do atendimento pontual e utilitarista, que foca o 
procedimento e a doença. Deste modo, está implicado nesta diretriz um 
olhar integral acerca das questões de saúde do usuário e seu território: 
questões físicas, psíquicas, emocionais, sociais, territoriais.
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o PoP RUA trabalha na lógica de continuidade do cuidado. 
Muitas vezes ele é demandado por outros equipamentos (da saúde ou 
de outras políticas públicas) para, por exemplo, fazer avaliações para in-
ternação por uso de drogas ou um exame pontual. Neste caso, ele busca 
uma articulação com este outro serviço de modo a construir um fluxo 
que, caso o PoP RUA possa ajudar, estabeleça um cuidado longitudinal 
com o usuário. o que o PoP RUA pode oferecer é a continuidade do 
cuidado. Para isso, é preciso construir fluxos com outros serviços, de 
modo a garantir que esta lógica seja preservada.

I.2 – Diretriz do acolhimento
Direção de acolhimento ao usuário em suas condições de vida 

concretas, não tendo nenhum tipo de exigência preestabelecida para 
seu atendimento. o acolhimento é uma diretriz do cuidado que con-
siste em uma atitude presente em todas as ações da equipe: atitude de 
respeito, receptividade e acolhimento das condições e modos de vida do 
usuário. o acolhimento, neste caso, é irrestrito, ele não faz seleção do 
que acolhe. Para acolher é necessário sair dos clichês sociais e técnicos 
que se impõem ao profissional de saúde, no que diz respeito à situação 
de rua. Isso se faz por meio de uma vivência e da produção de conheci-
mento no território.

I.3 – Diretriz da inclusão da rua nos espaços institu-
cionais da rede de saúde e da cidade

Incluir a rua nos espaços instituídos do SUS e da cidade é uma 
orientação do cuidado do PoP RUA. Esta inclusão visa que a rede de 
saúde e a cidade possam conviver e respeitar as pessoas que vivem nas 
ruas, garantindo seu acesso aos serviços de saúde e adaptando os fluxos 
da rede às necessidades da rua.

Se a atuação do PoP rua tem como direção primeiramente in-
cluir a rua no SUS, esta inclusão não se restringe ao sistema de saúde, 
mas se estende a outras políticas públicas e diversos espaços da cidade. 
Neste sentido, o PoP RUA auxilia no diálogo entre a rua e os espa-
ços institucionais da cidade, incentivando que os moradores de rua 
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usem os espaços públicos, facilitando a relação com a população em 
geral, mostrando que existem outras formas de ver e habitar a cidade. 
Incluir a rua nos equipamentos da rede de saúde não significa aumen-
tar o trabalho dos equipamentos, mas apoiá-los no atendimento ao 
usuário. Ajudar a rede a atender a população de rua e não transferir 
responsabilidade para a rede.

I.4 – Diretriz da articulação intersetorial
o diálogo intersetorial é fundamental ao cuidado do PoP RUA. 

Ao buscar um olhar integral da saúde de seu usuário, o PoP RUA en-
tende a necessidade de outras políticas públicas que garantam acesso a 
direitos fundamentais: assistência social, educação, trabalho e renda etc. 
Nesse sentido, é necessário garantir um tempo do trabalho para articu-
lação e construção de fluxos com outras políticas públicas.

I.5 – Diretriz do cuidado do território, no território 
e para o território

A relação com o território da rua é o primeiro recurso do serviço 
para construir sua prática de cuidado. o território é ao mesmo tempo 
o local onde se realiza o cuidado e o objeto do cuidado, como território 
de vida. Não é possível cuidar do indivíduo de forma isolada de suas re-
lações territoriais, de sua relação com seu meio. Desta, forma o cuidado 
é construído para o território, de acordo com ele. Cuida-se do território 
como um todo por meio da construção de relações de cuidado com as 
pessoas, atores e instituições de forma ampliada. é preciso cuidar de 
todos os que no território da rua demandam cuidado. Se o PoP RUA 
exclui alguma pessoa ou grupo em seu território, todo o seu trabalho 
tende a enfraquecer, já que o cuidado de uma pessoa no território é 
inseparável do cuidado de outra, todos os atores no território estão em 
relação de coprodução. o que se constrói são espaços de cuidado de-
mocráticos, de acesso universal. o PoP RUA busca construir espaços 
de diálogo com os diferentes atores do território, tendo como foco a 
saúde do usuário. Na medida em que o PoP RUA ocupa o território, 
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ele o transforma, criando outras versões do território, outras possibili-
dades: por exemplo, o morador de um domicílio antes hostil, pode ter 
uma relação mais amigável e cooperativa, o que transforma sutilmente 
o ambiente relacional.

é importante que o serviço se insira na rede da rua, constituin-
do-se como mais um recurso no território de vida da população de rua. 
quem mora na rua conhece os recursos existentes em seu território: 
onde conseguir trabalho, comida e água, onde dormir. A proposta do 
PoP RUA é inserir-se na rua de modo que a população de rua possa 
tê-lo como mais um recurso.

A vivência e o conhecimento do território possibilita a saída dos 
clichês em relação à população de rua. é preciso limpar os preconceitos 
(sociais e técnicos) do olhar do profissional de saúde para poder cuidar.

o cuidado no/do/para o território comporta um duplo movi-
mento: produzir conhecimento acerca do território e agir nele, por 
meio dele. o que a equipe produz nos territórios, nos territórios per-
manecem, por mais que mudem os usuários que neles habitam, como 
marca do trabalho de cuidado: o comércio, a polícia, as outras institui-
ções de saúde já comportam um olhar menos distanciado aos usuários 
que vivem nas ruas em geral.

I.6 – Diretriz do olhar integral e da 
clínica ampliada

o foco do cuidado do PoP RUA é nos processos de vida do 
usuário, e não em enfermidades. é diretriz do cuidado o olhar integral 
acerca das questões de saúde e, consequentemente, a ampliação da clí-
nica. o profissional acolhe as demandas de saúde expressas em doenças 
e queixas, mas busca integrá-las e ampliar seu olhar e sua intervenção, 
inserindo as queixas em um contexto maior: os processos de vida no 
território. é preciso que o profissional escute as questões, a história de 
vida, a relação do usuário com a rua, para além do adoecimento. A escu-
ta da rua e o saber aí construído impulsionam a constante ampliação do 
olhar e do cuidado do PoP RUA. Cuidar de forma integral é considerar 
e manejar com as diversas dimensões da vida do usuário. A construção 
de um olhar integral e a ampliação da clínica têm dois principais desa-
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fios: a inseparabilidade entre saúde física e saúde mental e a inclusão do 
território nas análises do caso e na intervenção. A ampliação da clínica 
se faz, portanto, pela atenção ao território e pela conexão entre os dife-
rentes olhares da equipe e a inclusão nas análises das diferentes perspec-
tivas e fatores que constituem o território.

A perspectiva da saúde mental no serviço reforça a importância da 
dimensão subjetiva do cuidado na Atenção Básica. A saúde mental pode 
questionar os procedimentos unicamente técnicos e introduzir a escuta 
ao desejo do usuário, criando um diálogo com a perspectiva biológica. 
Há uma diversidade de olhares no serviço que é preciso conjugar, para 
que não se tornem olhares separados em especialidades.

Considerando corpo, subjetividade e território como dimensões 
inseparáveis da saúde, o cuidado é construído sempre de forma singu-
lar: a avaliação e a intervenção são feitas caso a caso. o caso é a situação 
singular de uma pessoa em determinado território e em determinado 
momento.

A integralidade do olhar e a ampliação da clínica são diretrizes do 
cuidado que nunca se concretizam definitivamente. Não se supõe que 
será chegado o momento em que se dê conta de toda a complexidade 
de uma vida. é em uma mistura e contaminação entre as diversas pers-
pectivas profissionais da equipe e entre equipe de saúde e território que 
o olhar acerca das questões de saúde se integraliza e a clínica se amplia.

I.7 – Diretriz da Redução de Danos
A Redução de Danos (RD) é não só um dispositivo, mas, sobre-

tudo, um paradigma do cuidado. A RD foca o sujeito e seus processos 
de vida, e não a substância psicoativa de que se faz uso ou abuso. o uso 
de drogas pode ser ou não um problema de saúde. o PoP RUA enten-
de que a droga tem um lugar e um funcionamento específico para cada 
sujeito. Estando ou não sob o efeito de substância psicoativa (SPA), o 
usuário do serviço é um sujeito com direito ao acesso à saúde. o uso 
de SPA é tratado como mais uma questão de saúde, com suas especifi-
cidades. o tratamento do abuso de drogas é construído também caso a 
caso e nas condições concretas de vida do usuário, entendendo o lugar 
da droga para cada pessoa e a cada momento.
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o que a diretriz de Redução de Danos traz para o cuidado é a 
inclusão da experiência do usuário com a droga para a pauta do trata-
mento. De forma que, ao criar estratégias de cuidado, se levará em con-
sideração a relação singular que determinado usuário ou grupo mantém 
com determinada substância.

I.8 – Diretriz da construção do cuidado 
compartilhado com o usuário e da inseparabilidade 
entre atenção, prevenção e promoção de saúde

o cuidado é construído com base na singularidade das neces-
sidades de saúde do território. os conceitos de doença e saúde são 
definidos para cada território de vida em específico: é necessário que 
lidemos com os conceitos de doença usados pelos usuários em seus 
territórios, que podem ser diferentes dos padrões gerais. o que clas-
sificamos por doença pode não corresponder com o que os usuários 
definem como doenças para eles.

A atenção, a prevenção e a promoção de saúde são construí-
das baseadas nas singularidades do território e em conjunto com o 
usuário. o PoP RUA entende ainda que as ações de prevenção e 
promoção da saúde estão entrelaçadas, em meio aos atendimentos, à 
atenção: no mesmo momento de realizar a atenção já está ali incluído 
um sentido de prevenção e promoção. o território da rua não permite 
que as três dimensões do cuidado sejam tomadas como modelos a se-
rem aplicados. Tratar, promover saúde e prevenir doenças são práticas 
que se definem com base na experiência das pessoas atendidas. Neste 
sentido, a construção dessas três dimensões do cuidado deve ser feita 
em conjunto com o usuário, não tendo uma forma preestabelecida. o 
cuidado é feito baseado nas condições do território e é construído na 
articulação entre as ofertas da equipe e as possibilidades e desejos de 
cada paciente. é sempre com base no possível para cada usuário e da 
singularidade de cada território que o cuidado será construído.
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I.9 – Diretriz da promoção de autonomia
Promoção de autonomia no PoP RUA não é baseada no ideal de 

um indivíduo totalmente independente, mas sim na possibilidade de o 
usuário aumentar sua capacidade de relação na cidade, de conhecer e 
ocupar outros espaços, aumentar sua capacidade de diálogo com a cida-
de, e da cidade para com ele. Nesse sentido, autonomia é sempre coleti-
va, sempre se mede pela capacidade de o indivíduo estabelecer relações.

Se o cuidado tem como norte a autonomia, o usuário pode es-
colher não se tratar. Mas essa escolha deve implicar um processo de 
negociação, é uma construção envolvendo o território. é preciso criar 
condições para que o usuário possa escolher se quer se tratar ou não, e 
que tipo de tratamento quer fazer. o grau de autonomia que um sujei-
to experimenta na relação com seu território de vida é variável. Alguns 
usuários vão precisar mais ou menos da equipe para se cuidar. o grau 
de autonomia é singular a cada situação, pessoa e momento. Se a situa-
ção de saúde do usuário for extrema, o cuidado pode conter uma ação 
de tutela do usuário, quando ele está sem condições mínimas de deci-
dir cuidar de si. Tutelar é uma atitude deliberada quando o profissional 
e a equipe assumem a responsabilidade que o usuário no momento não 
tem condições de fazê-lo. As ações de tutela não se sustentam como 
cuidado se não estiverem baseadas no vínculo, na negociação com o 
território e na compreensão de que são deliberações pontuais. quando 
a tutela se institucionaliza torna-se nefasta para as relações de cuidado, 
cristalizando práticas assistencialistas e até higienistas. Ela não pode ser 
uma diretriz de ação. Ela só faz sentido como ação pontual inserida em 
um processo de promoção de autonomia, sendo sustentada em uma 
avaliação criteriosa e em um conhecimento do caso. Neste sentido, 
a internação – a ação de cuidado com menor grau de autonomia do 
usuário – deve ser o último recurso, em situação de saúde extrema, 
inserida em um processo maior de cuidado.

I.10 – Diretriz de conexão de lógicas heterogêneas 
e inclusão da dimensão subjetiva do cuidado

o PoP RUA conecta lógicas e espaços diferentes: a dinâmica da 
rua (temporalidade, códigos etc.) e a dinâmica dos serviços de saúde; 
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arranjos de cuidado da ESF e dos dispositivos da saúde mental. Para 
incluir a rua e ampliar a clínica é necessário que o serviço, por meio do 
manejo com as demandas do território, possa articular diferentes pers-
pectivas subjetivas e funcionamentos institucionais. A lógica da equipe 
de saúde e a lógica da rua devem entrar em sintonia por meio da dimen-
são subjetiva que conecta as diferentes instituições em relação. A sub-
jetividade é uma dimensão de saúde presente em toda e qualquer ação 
de Atenção Básica. Manejar com o desejo do usuário no tratamento é 
uma tarefa de toda e qualquer clínica, não sendo uma especialidade da 
saúde mental.

Metodologias das diretrizes 
do cuidado da equipe com o 

território da cidade

I.a – Acompanhamento longitudinal4

o PoP RUA acompanha, ao longo do tempo, o território do 
usuário: onde ele vive, e também os locais por onde ele passa. A lon-
gitudinalidade se dá então em relação ao tempo e também ao espaço. 
Ela não significa uma forma preestabelecida de periodicidade: encontro 
diário ou semanal. A periodicidade dos atendimentos é definida caso 
a caso, a cada momento. Em um caso, a periodicidade é semanal, e 

4 diretrizes implicadas: I. 1- Diretriz do acompanhamento longitudinal de proces-
sos de vida; I. 2- Diretriz do acolhimento; I. 3- Diretriz da inclusão da rua nos espaços 
institucionais da rede de saúde e da cidade; I. 4- Diretriz da articulação intersetorial; I. 
5- Diretriz do cuidado do território, no território e para o território; I. 6- Diretriz do 
olhar integral e da clínica ampliada; I. 7- Diretriz da Redução de Danos; I. 8- Diretriz 
da construção do cuidado compartilhado com o usuário e da inseparabilidade entre 
atenção, prevenção e promoção de saúde; I. 9- Diretriz da promoção de autonomia; 
I. 10- Diretriz de conexão de lógicas heterogêneas e inclusão da dimensão subjetiva 
do cuidado. metodologias implicadas: I. b- Escuta ampliada; I. c- Construção e 
promoção de espaços de atendimento diversos; I. d- Construção de vínculo; I. e- Pro-
moção de autonomia; I. f- Tensionar da rede; I. g- Cartografia constante do território/
atuação na rua; I. h- Construção de instrumentos e indicadores adequados à realidade 
do território; I. i- Criação de referência.
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em outro, pode ser mensal ou semestral. Atendimentos pontuais po-
dem fazer parte do acompanhamento longitudinal, mas este vai além de 
ações pontuais. Acompanhar longitudinalmente significa acompanhar 
o usuário com continuidade temporal e em seu trajeto na cidade: seja 
na rua, seja em atendimento em alguma instituição, seja em interna-
ção. Acompanhar longitudinalmente implica uma constante atenção e 
acolhimento do usuário. Essa prática produz uma ideia mais ampla da 
situação de vida do usuário. Mesmo depois de resolvida alguma mor-
bidade específica, o serviço continua acompanhando o usuário, sendo 
referência para ele. o que define a forma de operar o método do acom-
panhamento longitudinal são as necessidades formuladas pelo usuário 
como sujeito na relação de cuidado construída com o serviço. o usuá-
rio é sujeito, e não objeto de cuidado, quer dizer, o PoP RUA só entra 
nos espaços do usuário com sua permissão, e se isso for importante para 
o cuidado, em razão da demanda construída na relação de cuidado. o 
método da longitudinalidade do cuidado se faz por criações de referên-
cias, no tempo e no espaço. Criam-se marcações no tempo e no espaço 
do usuário, que servem de pontos de apoio para o processo de cuidado. 
Constituir uma referência para o cuidado longitudinal não pode ser 
confundido com o controle de todos os aspectos da vida do usuário, 
nem com a vigilância ou policiamento.

I.b – Escuta ampliada5

A escuta ampliada produz transformações nas queixas imediatas 
do usuário, do trabalhador e da sociedade, com a intenção de trans-

5 diretrizes implicadas: I. 1- Diretriz do acompanhamento longitudinal de proces-
sos de vida; I. 2- Diretriz do acolhimento; I. 3- Diretriz da inclusão da rua nos espaços 
institucionais da rede de saúde e da cidade; I. 4- Diretriz da articulação intersetorial; I. 
5- Diretriz do cuidado do território, no território e para o território; I. 6- Diretriz do 
olhar integral e da clínica ampliada; I. 7- Diretriz da Redução de Danos; I. 8- Diretriz 
da construção do cuidado compartilhado com o usuário e da inseparabilidade entre 
atenção, prevenção e promoção de saúde; I. 9- Diretriz da promoção de autonomia; 
I. 10- Diretriz de conexão de lógicas heterogêneas e inclusão da dimensão subjetiva 
do cuidado. metodologias implicadas: I. a- Acompanhamento longitudinal; I. d- 
Construção de vínculo; I. e- Promoção de autonomia; I. g- Cartografia constante do 
território/atuação na rua; I. h- Construção de instrumentos e indicadores adequados 
à realidade do território; I. i- Criação de referência.
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formá-las em demandas. Em um primeiro momento do atendimento, 
a queixa é o pedido inicial do usuário, o problema manifesto, a ponta 
de um iceberg. Ela aparece como uma demanda pontual, que pede 
uma solução pontual. Por exemplo, uma dor de cabeça que pede um 
analgésico. é preciso acolher a queixa da maneira como ela aparece. 
Contudo, a equipe não pode respondê-la diretamente sem inseri-la em 
um processo maior de cuidado. quando o profissional atende rápida e 
pontualmente a queixa, sem problematizá-la, sem procurar entender 
o processo de saúde que forma esta queixa, ele responde com clichês. 
Ampliar a escuta é desfazer os clichês da saúde, que são as respostas 
imediatas aos sintomas. Um exemplo disso é quando o usuário chega 
ao serviço pedindo abrigamento, e o profissional responde diretamen-
te procurando articular este abrigamento, ou responde negativamente 
ao pedido entendendo que não é referente à saúde, ou seja, procede 
sem buscar entender melhor o lugar que um suposto abrigamento 
teria na vida do usuário: se ele já foi abrigado antes, como foi este 
abrigamento, se o usuário está em um momento propício para ir para 
um abrigo etc. A queixa precisa ser problematizada, e o que permite 
isso é a ampliação da escuta. Essa escuta se exercita com a prática, sem 
que nunca se esgote, e se faz no plano relacional profissional de saúde/
usuário/território. A escuta instrumentaliza o manejo. o acolhimento 
e o manejo com as queixas, com base na ampliação da escuta, propi-
ciam a construção de demandas. A demanda dá a direção do cuidado 
reivindicado na relação serviço/usuário/território, sendo a implicação 
do usuário na construção do cuidado. Só há demanda quando o usuá-
rio está implicado em seu processo de cuidado, quando está envolvido 
o desejo do usuário em se cuidar.

Escutar o usuário permite entender que sua questão de saúde está 
além da doença específica, motivadora da queixa. Identificar a demanda 
de cuidado exige uma escuta da integralidade do problema de saúde. 
A escuta especialista dá lugar a uma escuta integral, que vai além da 
resposta a um sintoma, ampliando a visão acerca do caso. o clichê é a 
resposta demasiadamente rápida do profissional, que se pretende final e 
definitiva, sendo, na prática, assistencialista. A ampliação da escuta im-
plica incluir o desejo do usuário no tratamento. Isso exige que o desejo 
do usuário esteja implicado em um cuidado processual, que está além 
dos procedimentos pontuais de queixa-conduta.
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I. c – Construção e promoção de espaços 
de atendimento diversos6

Um espaço de atendimento não é definido por sua oficialidade, ins-
titucionalidade ou permanência no tempo. o espaço de atendimento no 
PoP RUA só existe enquanto acontece. o espaço de atendimento envolve 
e compromete os atores que o constituem. o espaço de atendimento é o 
espaço de tratamento, podendo se constituir na rua, com outros atores do 
território de intervenção, que não somente da saúde ou das políticas públi-
cas. Exemplo: os comerciantes de determinada área podem contribuir para 
o cuidado de determinado usuário, dando informações, conversando com 
o usuário etc. o espaço de atendimento com o usuário pode ser formal 
ou informal. A equipe tem a função de construir espaços de atendimento 
diversos. A sede é apenas um dos espaços de atendimento do PoP RUA.

I. d – Construção de vínculo7

6 diretrizes implicadas: I. 1- Diretriz do acompanhamento longitudinal de pro-
cessos de vida; I. 2- Diretriz do acolhimento; I. 3-  Diretriz da inclusão da rua nos 
espaços institucionais da rede de saúde e da cidade; I. 4- Diretriz da articulação 
intersetorial; I. 5- Diretriz do cuidado do território, no território e para o território; 
I. 6- Diretriz do olhar integral e da clínica ampliada; I. 7- Diretriz da Redução de 
Danos; I. 8- Diretriz da construção do cuidado compartilhado com o usuário e 
da inseparabilidade entre atenção, prevenção e promoção de saúde; I. 9- Diretriz 
da promoção de autonomia; I. 10- Diretriz de Conexão de lógicas heterogêneas e 
inclusão da dimensão subjetiva do cuidado. metodologias implicadas: I. a- Acom-
panhamento longitudinal; I. b- Escuta ampliada; I. d- Construção de vínculo; I. 
e- Promoção de autonomia; I. f- Tensionar da rede; I. g- Cartografia constante do 
território/atuação na rua; I. h- Construção de instrumentos e indicadores adequa-
dos à realidade do território; I. i- Criação de referência; I. j- ocupar e pautar os 
espaços políticos na cidade.
7 diretrizes implicadas: I. 1- Diretriz do acompanhamento longitudinal de proces-
sos de vida; I. 2- Diretriz do acolhimento; I. 3- Diretriz da inclusão da rua nos espaços  
institucionais da rede de saúde e da cidade; I. 5- Diretriz do cuidado do território, no 
território e para o território; I. 6- Diretriz do olhar integral e da clínica ampliada; I. 7- 
Diretriz da Redução de Danos; I.8 - Diretriz da construção do cuidado compartilhado 
com o usuário e da inseparabilidade entre atenção, prevenção e promoção de saúde; I. 
9- Diretriz da promoção de autonomia; I. 10- Diretriz de conexão de lógicas hetero-
gêneas e inclusão da dimensão subjetiva do cuidado. metodologias implicadas: I. a- 
Acompanhamento longitudinal; I. b- Escuta ampliada; I. c- Construção e promoção 
de espaços de atendimento diversos; I. e- Promoção de autonomia; I. g- Cartografia 
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Vínculo é a relação de confiança e compromisso entre profissionais 
de saúde e o usuário. o vínculo se estabelece quando a equipe ou um 
profissional serve de referência de cuidado para o usuário. o vínculo é 
um dos componentes que sustenta o processo do cuidado. o vínculo 
se constrói em um processo gradativo, não só na relação direta com o 
usuário, mas também com o território que o envolve. Ele se constitui pela 
presença do trabalhador no território, uma presença contínua e atenta. 
o vínculo tem como resultado a criação de referências para o usuário: 
profissional e serviço de referência. o vínculo é iniciado quando o usuá-
rio tem interesse em receber algum tipo de atenção em saúde: desde um 
curativo a uma simples conversa. Ele pode ser iniciado também quando o 
usuário conta com o serviço em uma situação iminente de morte, mesmo 
não tendo manifestado desejo de se tratar. Contudo, para a consolidação 
do vínculo é preciso que o usuário queira se cuidar, é preciso que esteja 
em jogo o desejo do usuário de se tratar. o desejo do usuário no cuidado 
vai sendo produzido no próprio processo de construção do vínculo.

I. e – Promoção de autonomia8

A autonomia é promovida na relação com o usuário, quando a 
equipe trabalha com estratégias de autocuidado, e trabalha com seu 
território a possibilidade de o usuário se cuidar melhor. A equipe pro-
move autonomia quando intervém junto aos atores no território do 

constante do território/atuação na rua; I. i- Criação de referência.
8 diretrizes implicadas: I. 1-Diretriz do acompanhamento longitudinal de pro-
cessos de vida; I. 2- Diretriz do acolhimento; I. 3- Diretriz da inclusão da rua nos 
espaços institucionais da rede de saúde e da cidade; I.4- Diretriz da articulação 
intersetorial; I. 5- Diretriz do cuidado do território, no território e para o território; 
I. 6- Diretriz do olhar integral e da clínica ampliada; I. 7- Diretriz da Redução de 
Danos; I. 8- Diretriz da construção do cuidado compartilhado com o usuário e 
da inseparabilidade entre atenção, prevenção e promoção de saúde; I. 9- Diretriz 
da promoção de autonomia; I. 10- Diretriz de conexão de lógicas heterogêneas e 
inclusão da dimensão subjetiva do cuidado. metodologias implicadas: I. a- Acom-
panhamento longitudinal; I. b- Escuta ampliada; I. c- Construção e promoção de 
espaços de atendimento diversos; I. d- Construção de vínculo; I. f- Tensionar da 
rede; I. g- Cartografia constante do território/atuação na rua; I. h- Construção de 
instrumentos e indicadores adequados à realidade do território; I. i- Criação de 
referência; I. j- ocupar e pautar os espaços políticos na cidade.
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usuário: conversando com policiais, comerciantes, criando espaços de 
diálogo e cuidado no território. A autonomia deve ser vivida já nas 
práticas de cuidado, na lida com esses diferentes aspectos e variáveis 
envolvidas. A promoção de autonomia como uma metodologia para 
o cuidado é uma operação extremamente complexa, pois o desejo do 
paciente deve estar aí implicado. os profissionais não obrigam nin-
guém a se tratar, contudo, às vezes o usuário não tem desejo nem de se 
tratar, nem de não se tratar. é preciso criar uma relação que promova a 
autonomia do usuário, para que este possa escolher um caminho. Há 
sempre uma tensão na relação de cuidado, especialmente no que diz 
respeito às doenças infectocontagiosas, quando o usuário pode legiti-
mamente escolher não se tratar, sabendo que esta escolha implica uma 
margem grande de risco para outras pessoas: por exemplo, no caso da 
tuberculose. Na promoção de autonomia não há modelo a ser segui-
do. A autonomia produzida é relacional, é um norte metodológico do 
cuidado. Na promoção de autonomia, o profissional de saúde sempre 
terá de lidar com a tensão, com a complexidade de lidar com o desejo 
do paciente e com tratamento de uma doença em que está em jogo 
mais do que a saúde de um indivíduo.

I. f – Tensionar da rede9

o PoP RUA é um serviço que serve de ponte entre lógicas e espa-
ços muito diferentes como a rua e o espaço institucional dos serviços de 

9 diretrizes implicadas: I. 1- Diretriz do acompanhamento longitudinal de proces-
sos de vida; I. 2- Diretriz do acolhimento; I. 3- Diretriz da inclusão da rua nos espaços 
institucionais da rede de saúde e da cidade; I. 4- Diretriz da articulação intersetorial; I. 
5- Diretriz do cuidado do território, no território e para o território; I. 6- Diretriz do 
olhar integral e da clínica ampliada; I. 7- Diretriz da Redução de Danos; I. 8- Diretriz 
da construção do cuidado compartilhado com o usuário e da inseparabilidade entre 
atenção, prevenção e promoção de saúde; I. 9- Diretriz da promoção de autonomia; I. 
10- Diretriz de conexão de lógicas heterogêneas e inclusão da dimensão subjetiva do 
cuidado. metodologias implicadas: I. a- Acompanhamento longitudinal; I. b- Escu-
ta ampliada; I. c- Construção e promoção de espaços de atendimento diversos; I. d- 
Construção de vínculo; I. e- Promoção de autonomia; I. g- Cartografia constante do 
território/atuação na rua; I. h- Construção de instrumentos e indicadores adequados 
à realidade do território; I. i- Criação de referência; I. j- ocupar e pautar os espaços 
políticos na cidade.
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saúde. Essa conjugação não se faz sem tensão. Assim, gerar tensão na rede 
é uma maneira de o PoP RUA incluir a rua no SUS, tanto no sentido de 
intencionar a criação de redes de cuidado no território quanto no de criar 
tensão, crise que permite a transformação. Pressionar a rede a atender a 
pessoa em situação de rua por meio da criação de vagas e da identificação 
das necessidades específicas da rua, da cobrança por compromisso, da 
criação de fluxo onde não há, a fim de fazer a rede fluir. o PoP RUA 
não se sustenta sem uma rede eficiente para acolher a complexidade das 
demandas da rua. Montar um projeto terapêutico adequado ao caso, ge-
ralmente, tem o efeito de criar um espaço de cuidado para esse usuário 
na rede, assim como ir acompanhando o usuário por entre os pontos da 
rede, construindo fluxos de referência e contrarreferência.

I. g – Cartografia constante do 
território/atuação na rua10

o conhecimento do território ajuda a legitimar e acolher as quei-
xas e, consequentemente, é o primeiro passo para a construção da de-
manda e para o desenho do cuidado. A construção desse conhecimento 
se dá pela cartografia, que é um método para o mapeamento do territó-
rio. Cartografar é construir um mapa vivo e não estático de um territó-
rio existencial ou território de vida. Na cartografia, a equipe precisa es-
cutar o lugar do território para cada usuário, mas também incluir neste 
mapa suas percepções e sensações acerca dele. Para entender a dimensão 
subjetiva do território que a cartografia proporciona, é preciso uma base 
vivencial com ele. quer dizer, não é possível fazer a cartografia sem ha-

10 diretrizes implicadas: I. 1-Diretriz do acompanhamento longitudinal de processos 
de vida; I. 2- Diretriz do acolhimento; I. 3- Diretriz da inclusão da rua nos espaços 
institucionais da rede de saúde e da cidade; I. 4- Diretriz da articulação intersetorial; I. 
5- Diretriz do cuidado do território, no território e para o território; I. 6- Diretriz do 
olhar integral e da clínica ampliada; I. 7- Diretriz da Redução de Danos; I. 8- Diretriz 
da construção do cuidado compartilhado com o usuário e da inseparabilidade entre 
atenção, prevenção e promoção de saúde; I. 9- Diretriz da promoção de autonomia; I. 
10- Diretriz de conexão de lógicas heterogêneas e inclusão da dimensão subjetiva do 
cuidado. metodologias implicadas: I. a- Acompanhamento longitudinal; I. b- Escu-
ta ampliada; I. d- Construção de vínculo; I. e- Promoção de autonomia; I. h- Cons-
trução de instrumentos e indicadores adequados à realidade do território; I. i- Criação 
de referência; I. j- ocupar e pautar os espaços políticos na cidade.
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bitar de alguma maneira o espaço da rua e sem estar engajado nele. No 
campo da saúde, a cartografia está baseada no cuidado. A cartografia é 
a construção de um entendimento não fechado, que acompanha a pro-
cessualidade das práticas de cuidado no território.

Para esse cuidado que se faz do território e no território, é ne-
cessário à equipe uma apropriação da lógica da rua. Apropriação que é 
uma produção de conhecimento do/no/com o território. A cartografia 
que a equipe realiza consiste em criar uma imagem do território advin-
da de uma vivência nele e de uma apreensão do lugar que a rua tem 
para o usuário.

Se a cartografia só se faz sustentada no cuidado e baseada em uma 
experiência no território, é necessário “desbravar” o território, experi-
mentá-lo, fazer nele uma experimentação e tomá-lo como meio de uma 
experimentação. A atuação na rua é a base para a cartografia, e sendo 
o agente social de saúde (ASS) o profissional que está mais cotidiana-
mente na rua, ele tem uma função-chave para o trabalho. o ASS cria 
uma sensibilidade ao território que permite diferenciar as situações que 
lá ocorrem. Ele desdobra o território, complexificando-o, descobrindo 
histórias, meandros, detalhes fundamentais. Além de uma imagem do 
território, o ASS constrói um manejo com a rua, um know-how de rua, 
que é uma leitura e um modo de intervir construídos com base na ex-
periência de presença constante e de cuidado no território.

Nessa relação com a rua, o profissional de saúde aprende a habi-
tar o território. Nessa apropriação da rua, a cartografia que se constrói 
nunca tem uma forma final: ela é incompleta, sempre aberta. A imagem 
que se produz nunca é definitiva: há um espaço aberto para o não sa-
ber. o mais importante ao estar no território é perceber as articulações 
ali presentes e saber como e com quem se articular. o conhecimento 
construído com o território depende da relação de cuidado. Não é pos-
sível construir o conhecimento do território estando distante. é preciso 
estar engajado na relação. Habitar, conhecer e cuidar do território são 
processos inseparáveis.

Estar engajado com o território é conhecer tanto as questões ob-
jetivas do território (o perfil populacional, as doenças prevalentes, a 
delimitação física etc.), quanto sua dimensão subjetiva (as relações in-
terpessoais e interinstitucionais, os sentidos singulares de cada usuário e 
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cada trabalhador acerca do território, o “clima” de cada microárea). Em 
outras palavras, é preciso sentir o território, respirar seus ares. quando 
o profissional está na rua, ele interpreta o território, e este é modificado 
pela sua presença e sua interpretação.

A cartografia é o mapeamento que o trabalhador faz do território 
em determinado momento, mas que se atualiza de modo cotidiano, ou 
seja, é a constante atualização da imagem que cada profissional vai cons-
truindo no território, a experiência advinda da experimentação na rua.

I. h – Construção de instrumentos e indicadores ade-
quados à realidade do território11

Para direcionar e interferir na construção de políticas públicas, 
é importante a construção de novos instrumentos e indicadores dire-
cionados às complexidades e necessidades do usuário/território. Estes 
instrumentos visam aprimorar o próprio serviço. o território da rua 
traz a necessidade de repensar muitos aspectos da política: carteira de 
serviços da Atenção Básica, metas, indicadores, protocolos etc. é ne-
cessário fazer com que os instrumentos mais duros estejam a serviço do 
trabalho, e não o contrário. o protocolo tem a função de ser uma baliza 
para as práticas em determinada questão de saúde, por meio de uma 
padronização que garanta um mínimo de qualidade na ação. Contudo, 
ele não pode sobrecodificar o cuidado. Deve ser entendido como um fio 
condutor a ser adaptado a cada realidade singular. A rua como território 
diferente na cidade e território novo para a saúde exige inovações nos 

11 diretrizes implicadas: I. 1- Diretriz do acompanhamento longitudinal de processos 
de vida; I. 2- Diretriz do acolhimento; I. 3- Diretriz da inclusão da rua nos espaços 
institucionais da rede de saúde e da cidade; I. 4- Diretriz da articulação intersetorial; I. 5- 
Diretriz do cuidado do território, no território e para o território; I. 6- Diretriz do olhar 
integral e da clínica ampliada; I. 7- Diretriz da Redução de Danos; I. 8- Diretriz da cons-
trução do cuidado compartilhado com o usuário e da inseparabilidade entre atenção, 
prevenção e promoção de saúde; I. 9- Diretriz da promoção de autonomia; I. 10- Di-
retriz de conexão de lógicas heterogêneas e inclusão da dimensão subjetiva do cuidado. 
metodologias implicadas: I. a- Acompanhamento longitudinal; I. b- Escuta ampliada; 
I. c- Construção e promoção de espaços de atendimento diversos; I. d- Construção de 
vínculo; I. e- Promoção de autonomia; I. f- Tensionar da rede; I. g- Cartografia cons-
tante do território/atuação na rua; I. j- ocupar e pautar os espaços políticos na cidade.
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protocolos. Ao inovar, é necessário ter embasamento claro e registrado 
em prontuário de como e por que determinada ação clínica teve de ser 
feita de maneira diferente da protocolar. Isso serve para aprimorar os 
indicadores e as metas. A base para o bom uso de indicadores e metas, 
contudo, é a relação de cuidado estabelecida, quer dizer, os indicadores 
quantitativos e os protocolos só fazem sentido se estiverem sustentados 
em um cuidado balizado por princípios e diretrizes adequados. Com-
bate-se ingerências equivocadas e mitos que circundam muitas políticas 
para a população em situação de rua. Exemplos: a retirada dos bebês de 
suas mães; os recolhimentos compulsórios; a exigência de documentos 
para marcação de exames; sistema de regulação que não acompanha as 
necessidades da pessoa em situação de rua etc. Transformam-se os flu-
xos e as ações que não atendem às necessidades concretas da população.

I. i – Criação de referência12

é a metodologia do serviço criar referências. A referência tem 
múltiplos sentidos. Externamente, o serviço se constitui como um pon-
to de referência para o usuário no território da rua; por outro lado, o 
serviço torna-se referência para a rede no que diz respeito aos pacientes 
de rua; o serviço é, também, referência para a cidade no que diz respeito 
às pessoas que vivem nas ruas. Para a construção de projetos terapêuti-
cos singulares, é fundamental a função de referência. Essa função define 
os profissionais com os quais o usuário tem vínculo, mas também e, 
principalmente, o profissional que assume a definição da direção do 

12 diretrizes implicadas: I. 1- Diretriz do acompanhamento longitudinal de proces-
sos de vida; I. 2- Diretriz do acolhimento; I. 3- Diretriz da inclusão da rua nos espaços 
institucionais da rede de saúde e da cidade; I. 4- Diretriz da articulação intersetorial; I. 
5- Diretriz do cuidado do território, no território e para o território; I. 6- Diretriz do 
olhar integral e da clínica ampliada; I. 7- Diretriz da Redução de Danos; I.8 - Diretriz 
da construção do cuidado compartilhado com o usuário e da inseparabilidade entre 
atenção, prevenção e promoção de saúde; I. 9- Diretriz da promoção de autonomia; 
I. 10- Diretriz de conexão de lógicas heterogêneas e inclusão da dimensão subjetiva 
do cuidado. metodologias implicadas: I. a- Acompanhamento longitudinal; I. b- 
Escuta ampliada; I. c- Construção e promoção de espaços de atendimento diversos; I. 
d- Construção de vínculo; I. e- Promoção de autonomia; I. f- Tensionar da rede; I. g- 
Cartografia constante do território/atuação na rua; I. h- Construção de instrumentos 
e indicadores adequados à realidade do território.
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cuidado. A referência, contudo, não é única. Cada usuário tem dois 
ou mais profissionais de referência: ao menos um ASS, que o acompa-
nha em seu território; e técnicos de referência.

A referência tem também sua função para a equipe: a equipe 
precisa saber identificar quais os profissionais que acompanham mais 
de perto determinado caso. Tais profissionais têm a responsabilidade 
de discutir o caso com a equipe e com a rede e dar subsídios para di-
recionar a clínica. Em cada microterritório há um ASS de referência, 
que sabe identificar os dispositivos de cuidado (não só equipamentos 
de saúde) e conhece a situação do seu território. Em determinado 
momento, a depender da dinâmica de cada caso, um profissional de 
referência precisa ser apontado; em outro caso ou momento, é preciso 
distribuir a referência, compartilhar entre outros profissionais. Enten-
de-se que a referência não é um cargo na equipe, mas é uma função 
que pode circular, que pode ser distribuída entre vários profissionais.

Em última instância, a referência é a equipe do PoP RUA, não 
podendo ficar definitivamente localizada em um profissional. o pro-
fissional que, em dada situação, está exercendo a função de referência 
reúne o conhecimento do caso, produzindo um entendimento com-
plexo acerca dele. Esta função está ligada à metodologia do vínculo. A 
referência conhece o usuário e serve de ponto de apoio para seus pro-
cessos. Na lógica da referência, é fundamental estar atuando no ter-
ritório. No território da rua, o ASS é o profissional de referência por 
excelência. A construção da referência na relação ASS/usuário começa 
desde a primeira aproximação na rua. o objetivo é iniciar o processo 
de vínculo e referenciação, mostrando ao usuário que ali alguém se 
corresponsabiliza pelo cuidado, em conjunto com ele. Internamente 
na equipe, o ASS tem também um papel fundamental: ele será o ar-
ticulador entre o espaço da rua e os espaços das instituições de saúde, 
e o facilitador dessa relação. Mas o ASS não tem só a função de abrir 
caminho para o trabalho da equipe. Ele é um agente propositor de 
cuidado. é fundamental a permanência do ASS no acompanhamento 
do caso para garantia da longitudinalidade do cuidado, já que ele vai 
estar cotidianamente na rua acompanhando o usuário. Ser referência 
não é ser tutor do usuário. A referência só se estabelece em uma re-
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lação de corresponsabilização no cuidado, entre serviço/profissional 
e usuário. Ser referência exige conhecer com espessura vivencial um 
caso ou um território. é preciso, em meio à dinâmica intensa da rua, 
localizar, orientar, tanto o usuário quanto a rede e a própria equipe. 
o PoP RUA mantém uma posição paradoxal: ele cria um espaço de 
referência, sua sede, mas busca descentralizar, não fixar o usuário nes-
te espaço, e sim fazer com que este espaço o acolha e o ajude a ocupar 
outros espaços.

I. j – Ocupar e pautar os espaços políticos 
na cidade13

o PoP RUA enfrenta o desafio de cuidar de modo integral sem 
assumir para si todas as funções do cuidado que uma vida exige: a ali-
mentação, a renda, a moradia, o acesso a direitos são dimensões da 
saúde integral. Por isso a importância dos espaços de articulação inter-
setorial: Fórum de população de rua, reuniões com outras secretarias, 
espaço de luta por direitos humanos, entre outros. o PoP RUA não 
garante todos os direitos ao seu usuário, mas promove acesso a políticas 
públicas, pautando os espaços institucionais da cidade, no que diz res-
peito às necessidades encontradas em seu território.

13 diretrizes implicadas: I. 1- Diretriz do acompanhamento longitudinal de 
processos de vida; I. 2- Diretriz do acolhimento; I. 3- Diretriz da inclusão da rua 
nos espaços institucionais da rede de saúde e da cidade; I. 4- Diretriz da articu-
lação intersetorial; I. 5- Diretriz do cuidado do território, no território e para o 
território; I. 6- Diretriz do olhar integral e da clínica ampliada; I. 7- Diretriz da 
Redução de Danos; I. 8- Diretriz da construção do cuidado compartilhado com 
o usuário e da inseparabilidade entre atenção, prevenção e promoção de saúde; I. 
9- Diretriz da promoção de autonomia; I. 10- Diretriz de conexão de lógicas hete-
rogêneas e inclusão da dimensão subjetiva do cuidado. metodologias implicadas: 
I. a- Acompanhamento longitudinal; I. b- Escuta ampliada; I. c- Construção e 
promoção de espaços de atendimento diversos; I. d- Construção de vínculo; I. 
e- Promoção de autonomia; I. f- Tensionar da rede; I. g- Cartografia constante do 
território/atuação na rua; I. h- Construção de instrumentos e indicadores adequa-
dos à realidade do território.
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Dispositivos usados a partir das diretrizes 
e metodologias do cuidado da equipe 

com o território da cidade

Dispositivo Aproximação na rua14

A aproximação na rua é um dispositivo-chave do serviço. Ele 
corresponde ao que na ESF se designa de visita domiciliar. Trata-se 
da construção de uma relação com o usuário e de um cuidado que 
já se dá no território de vida. Ele se realiza por meio da presença, 
escuta e acolhimento do profissional. Na aproximação, o trabalha-
dor realiza um manejo com e na rua que requer saber a hora certa 
de conversar com o usuário, a hora de convidá-lo para o serviço. o 
manejo é um jogo no tempo: tempo do usuário, tempo do territó-
rio. quando se aproximar? o que e quando falar? quando propor 
encaminhamentos? quando fazer uma intervenção? Este dispositivo 
é preparado com a cartografia do território. Não se pode fazer uma 
aproximação do usuário sem antes ter minimamente entendido seu 
território. Uma questão importante neste dispositivo da aproxima-
ção é quando o usuário está sob o efeito de SPA ou ainda quando 
está experimentando transtorno mental. Nestes casos, que são muito 
diferentes, mas que envolvem uma alteração do estado perceptivo e 

14 diretrizes encarnadas no dispositivo: I. 1- Diretriz do acompanhamento longi-
tudinal dos processos de vida; I. 2- Diretriz do acolhimento; I. 3- Diretriz da inclusão 
da rua nos espaços institucionais da rede de saúde e da cidade; I. 5- Diretriz do cui-
dado do território, no território e para o território; I. 6- Diretriz do olhar integral e 
da clínica ampliada; I. 7- Diretriz da Redução de Danos; I. 8 - Diretriz da construção 
do cuidado compartilhado com o usuário e da inseparabilidade entre atenção, preven-
ção e promoção de saúde; I. 9- Diretriz da promoção de autonomia; I. 10- Diretriz 
da conexão de lógicas heterogêneas e inclusão da dimensão subjetiva do cuidado. 
metodologias encarnadas no dispositivo: I. a- Acompanhamento longitudinal; I. 
b- Escuta ampliada; I. c- Construção e promoção de espaços de atendimento diversos; 
I. d- Construção de vínculo; I. e- Promoção de autonomia; I. g- Cartografia cons-
tante do território/atuação na rua; I. h- Construção de instrumentos e indicadores 
adequados à realidade do território; I. i- Criação de referência; I. j- ocupar e pautar 
os espaços políticos na cidade.
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afetivo, quando a pessoa pode estar violenta ou esquiva ao contato, 
faz-se necessária a prudência. é sempre preciso verificar a possibilidade 
de contato. Se o usuário estiver muito alterado e, principalmente, se for 
um paciente com o qual não se tenha vínculo, muitas vezes é melhor 
aguardar, apenas se fazer presente no território, disponibilizando o aten-
dimento. Caso se perceba que é possível falar com o usuário, é preciso, 
de alguma forma, buscar entender e se conectar com o usuário, estabe-
lecendo algum tipo de comunicação. é preciso manejar com o que o 
usuário está experimentando no momento. Há uma sensibilidade para 
o trabalho na rua que orienta o manejo. A aproximação tem como regra 
geral estar inserida em um processo maior de cuidado. Ela não tem, na 
maioria das vezes, valor em si, mas deve ser uma via para a construção 
de um processo de cuidado mais amplo. Muitas vezes, a aproximação 
será pontual, para intervir em uma situação em que o usuário está em 
risco, embora isso não se possa fazer sem observar regras de prudência.

Dispositivo Acolhimento de porta de entrada15

Acolhimento de porta aberta na sede é importante para se 
criar a referência a um ponto de acesso fixo para a população. é 
preciso contar com um espaço reservado para conversar com o usuá-
rio, onde ele possa ter um pouco mais de privacidade para falar de 
suas questões de saúde. Este dispositivo exige uma ambiência de 
acolhimento, uma sala ou espaço onde outras pessoas não ouçam 
o que o usuário está falando. Acolhimento de porta de entrada não 
é igual ao espaço de recepção com “baias”. o Acolhimento é uma 
ambiência, que passa por uma disposição do espaço físico e por uma 
disposição do profissional a escutar.

15 diretrizes encarnadas no dispositivo: I. 1- Diretriz do acolhimento; I. 3- Diretriz 
da inclusão da rua nos espaços institucionais da rede de saúde e da cidade; I. 6- Dire-
triz do olhar integral e da clínica ampliada; I. 9- Diretriz da promoção de autonomia; 
I. 10- Diretriz da conexão de lógicas heterogêneas e inclusão da dimensão subjetiva 
do cuidado. metodologias encarnadas no dispositivo: I. b- Escuta ampliada; I. c- 
Construção e promoção de espaços de atendimento diversos; I. d- Construção de 
vínculo; I. e- Promoção de autonomia; I. g- Cartografia constante do território/atua-
ção na rua; I. h- Construção de instrumentos e indicadores adequados à realidade do 
território; I. i- Criação de referência.
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Dispositivo Sede como ambiência acessível 
e acolhedora – espaço de convivência16

o ambiente da sede do PoP RUA deve ser um espaço acolhedor 
e acessível ao usuário. Busca ser um espaço de convivência entre diferen-
tes: os profissionais de saúde e a diversidade de usuários. Promove rela-
ções de vizinhança entre os moradores de rua, os trabalhadores da saúde 
e a comunidade em geral. Deve atender às especificidades da população 
de rua sem se isolar dos outros serviços de saúde. Deve ser um espaço 
com recursos para lidar com as situações graves e complexas, devendo 
ter ainda outros recursos que facilitem o atendimento dessa população: 
banho, espaço para oficinas coletivas etc. Espaço que acolhe a dinâmica 
da rua em seus modos de viver o tempo e de habitar o espaço. Ele é um 
campo de negociação, de diálogo. o serviço não funciona na lógica da 
rua, mas tem um pouco da rua em seu espaço: um espaço híbrido, es-
paço de mistura. A sede do PoP RUA tem importância fundamental ao 
se constituir como ponto fixo para o acolhimento continuado, ponto de 
referência para o morador de rua, com horários regulares que atendam 
às necessidades do território.

Dispositivo Atendimento individual em saúde mental 
no setting do consultório17

o dispositivo da clínica individual da saúde mental no setting 
do consultório não só é possível, como em muitos casos, é desejá-

16 diretrizes encarnadas no dispositivo: I. 1- Diretriz do acompanhamento longi-
tudinal dos processos de vida; I. 2- Diretriz do acolhimento; I. 3- Diretriz da inclusão 
da rua nos espaços institucionais da rede de saúde e da cidade; I. 5- Diretriz do cui-
dado do território, no território e para o território; I. 6- Diretriz do olhar integral e 
da clínica ampliada; I. 7- Diretriz da Redução de Danos; I. 8 - Diretriz da construção 
do cuidado compartilhado com o usuário e da inseparabilidade entre atenção, preven-
ção e promoção de saúde; I. 9- Diretriz da Promoção de autonomia; I. 10- Diretriz 
da conexão de lógicas heterogêneas e inclusão da dimensão subjetiva do cuidado. 
metodologias encarnadas no dispositivo: I. a- Acompanhamento longitudinal; I. 
b- Escuta ampliada; I. c- Construção e promoção de espaços de atendimento diversos; 
I. d- Construção de vínculo; I. e- Promoção de autonomia; I. f- Tensionar da rede; I. 
g- Cartografia constante do território/atuação na rua; I. i- Criação de referência.
17 diretrizes encarnadas no dispositivo: I. 1- Diretriz do acompanha-
mento longitudinal dos processos de vida; I. 2- Diretriz do acolhimento; 
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vel. Ele tem a adesão dos pacientes na experiência do PoP RUA, 
bem como é um dispositivo importante para sustentar o cuidado em 
muitos casos. Ele cria uma referência e garante um espaço de escuta 
privado, o que se mostrou fundamental para muitas pessoas que não 
dispunham de nenhum espaço dessa natureza. Ele disponibiliza ou-
tra temporalidade ao usuário, muito diferente do tempo da rua: um 
espaço onde se podem expressar e destrinchar histórias de vida que 
não podiam vir à tona, sensações e sentimentos que não podem se 
expressar em espaços abertos e para muitas pessoas. o atendimen-
to individual ganha importância ao compor uma heterogeneidade de 
espaços de cuidado do PoP RUA. quando o serviço oferece atendi-
mentos individuais em saúde mental, não configura necessariamente 
uma lógica ambulatorial. o que configura uma lógica ambulatorial é 
a falta de comunicação entre as ações profissionais. Na experiência do 
PoP RUA, os atendimentos individuais na sede, no setting individual, 
devem estar inseridos em um projeto terapêutico mais amplo, para 
garantir o cuidado integral e longitudinal.

Dispositivo Distribuição de medicação 
individualizada18

Este é um dispositivo que viabiliza a oferta de medicação no pró-
prio consultório (em vez de somente na farmácia), onde o medicamen-

I. 3- Diretriz da inclusão da rua nos espaços institucionais da rede de saúde e da ci-
dade; I. 6- Diretriz do olhar integral e da clínica ampliada; I. 7- Diretriz da Redução 
de Danos; I. 8- Diretriz da construção do cuidado compartilhado com o usuário e 
da inseparabilidade entre atenção, prevenção e promoção de saúde; I. 9- Diretriz 
da promoção de autonomia; I. 10- Diretriz da conexão de lógicas heterogêneas e 
inclusão da dimensão subjetiva do cuidado. metodologias encarnadas no disposi-
tivo: I. a- Acompanhamento longitudinal; I. b- Escuta ampliada; I. c- Construção 
e promoção de espaços de atendimento diversos; I. d- Construção de vínculo; I. 
e- Promoção de autonomia; I. i- Criação de referência.
18 diretrizes encarnadas no dispositivo: I. 1- Diretriz do acompanhamento longi-
tudinal dos processos de vida; I. 2- Diretriz do acolhimento; I. 3- Diretriz da inclu-
são da rua nos espaços institucionais da rede de saúde e da cidade; I. 5- Diretriz do 
cuidado do território, no território e para o território; I. 6- Diretriz do olhar integral 
e da clínica ampliada; I. 7- Diretriz da Redução de Danos; I. 8 - Diretriz da cons-
trução do cuidado compartilhado com o usuário e da inseparabilidade entre aten-
ção, prevenção e promoção de saúde; I. 9- Dire triz da promoção de autonomia; 
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to é ministrado em meio ao ato de atendimento. Isso permite um acom-
panhamento mais próximo do uso da medicação, e a possibilidade de 
trabalhar esse uso com o paciente. Este dispositivo viabiliza que o pro-
fissional tenha maior possibilidade de acesso à experiência do usuário 
com a medicação, quais processos estão envolvidos no uso, bem como 
trabalhar melhor o lugar que a medicação tem para o usuário.

Dispositivo Projeto Terapêutico Singular (PTS)19

é a coordenação e planejamento do tratamento e do cuidado de 
um usuário. No PTS o cuidado é pensado como articulação de diversos 
tratamentos e proposições para cada usuário, em cada momento específi-
co. As ações do PTS envolvem vários atores da equipe, da rede de saúde e 
até mesmo do território. Tais ações são adequadas às especificidades e ne-
cessidades de cada caso e devem ser pautadas por uma lógica sistematiza-
da, com começo, meio e fim. Um usuário poderá, ao longo do tratamen-
to, ter mais de um projeto terapêutico, caso este precise de adequações e 
reavaliações. Nesta relação entre o usuário, o serviço e o território deve 
haver o consentimento entre as partes do que se espera produzir como 
estratégia de cuidado, um compartilhamento da experiência de cuidado.

I. 10- Diretriz da conexão de lógicas heterogêneas e inclusão da dimensão subjeti-
va do cuidado. metodologias encarnadas no dispositivo: I. a- Acompanhamento 
longitudinal; I. b- Escuta ampliada; I. c- Construção e promoção de espaços de 
atendimento diversos; I. d- Construção de vínculo; I. e- Promoção de autonomia; I. 
i- Criação de referência.
19 Diretrizes encarnadas no dispositivo: I. 1- Diretriz do acompanhamento longitu-
dinal dos processos de vida; I. 2- Diretriz do acolhimento; I. 3- Diretriz da inclusão 
da rua nos espaços institucionais da rede de saúde e da cidade; I. 4- Diretriz da articu-
lação intersetorial; I. 5- Diretriz do cuidado do território, no território e para o terri-
tório; I. 6- Diretriz do olhar integral e da clínica ampliada; I. 7- Diretriz da Redução 
de Danos; I. 8- Diretriz da construção do cuidado compartilhado com o usuário e 
da inseparabilidade entre atenção, prevenção e promoção de saúde; I. 9- Diretriz da 
promoção de autonomia; I. 10- Diretriz da conexão de lógicas heterogêneas e inclu-
são da dimensão subjetiva do cuidado. Metodologias encarnadas no dispositivo: I. a- 
Acompanhamento longitudinal; I. b- Escuta ampliada; I. c- Construção e promoção 
de espaços de atendimento diversos; I. d- Construção de vínculo; I. e- Promoção de 
autonomia; I. f- Tensionar da rede; I. g- Cartografia constante do território/atuação 
na rua; I. h- Construção de instrumentos e indicadores adequados à realidade do ter-
ritório; I. i- Criação de referência; I. j- ocupar e pautar os espaços políticos na cidade.
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Dispositivo Profissionais de referência20

Profissional que será referência inicial para o usuário no cuidado, 
que vai acompanhá-lo e assegurar a continuidade do tratamento, bus-
cando reunir condições para construir coletivamente uma direção para 
o cuidado. os profissionais de referência para um caso de usuário em 
situação de rua devem ser, no mínimo, dois: um ASS, que acompanha 
o usuário cotidianamente na rua, e um técnico.

Dispositivo Interconsulta21

Interconsulta é quando dois ou mais profissionais de formações 
diferentes realizam um atendimento conjunto. Ela tem a função de 
articular os tratamentos, implicá-los mutuamente, e aumentar e dis-
tribuir a responsabilização acerca do cuidado com um usuário. Exem-
plo: enfermeiro, psicólogo e ASS de referência realizam uma consulta 
com um usuário para traçar estratégias do tratamento da tuberculose, 
em que será negociado o modo como será feito o tratamento, levando 

20 diretrizes encarnadas no dispositivo: I. 1- Diretriz do acompanhamento longi-
tudinal dos processos de vida; I. 2- Diretriz do acolhimento; I. 6- Diretriz do olhar 
integral e da clínica ampliada; I. 7- Diretriz da Redução de Danos; I. 8- Diretriz 
da construção do cuidado compartilhado com o usuário e da inseparabilidade entre 
atenção, prevenção e promoção de saúde; I. 9- Diretriz da promoção de autonomia; I. 
10- Diretriz da conexão de lógicas heterogêneas e inclusão da dimensão subjetiva do 
cuidado. metodologias encarnadas no dispositivo: I. a- Acompanhamento longitu-
dinal; I. b- Escuta ampliada; I. c- Construção e promoção de espaços de atendimento 
diversos; I. d- Construção de vínculo; I. e- Promoção de autonomia; I. g- Cartografia 
constante do território/atuação na rua; I. i- Criação de referência.
21 diretrizes encarnadas no dispositivo: I. 1- Diretriz do acompanhamento longi-
tudinal dos processos de vida; I. 2- Diretriz do acolhimento; I. 5- Diretriz do cuidado 
do território, no território e para o território; I. 6- Diretriz do olhar integral e da 
clínica ampliada; I. 7- Diretriz da Redução de Danos; I. 8- Diretriz da construção do 
cuidado compartilhado com o usuário e da inseparabilidade entre atenção, preven-
ção e promoção de saúde; I. 9- Diretriz da promoção de autonomia; I. 10- Diretriz 
da conexão de lógicas heterogêneas e inclusão da dimensão subjetiva do cuidado. 
metodologias encarnadas no dispositivo: I. a- Acompanhamento longitudinal; I. 
b- Escuta ampliada; I. c- Construção e promoção de espaços de atendimento diversos; 
I. d- Construção de vínculo; I. e- Promoção de autonomia; I. g- Cartografia constante 
do território/atuação na rua; I. h- Construção de instrumentos e indicadores adequa-
dos à realidade do território; I. i- Criação de referência.



415

Entre Clínica e Política

em consideração as condições do usuário – se usa drogas, se está abri-
gado ou na rua, se há dificuldade com os efeitos da medicação, como 
será ministrada a medicação etc.

Dispositivo de Apoio à equipes de Saúde 
no trabalho com a rua e da Assistência Social 
no trabalho com o cuidado em saúde22

o PoP RUA muitas vezes foi chamado por equipes de Atenção 
Básica para auxiliar no cuidado com um morador de rua ou de ocupa-
ções urbanas. Também foi chamado para auxiliar uma equipe hospitalar 
a manejar com um usuário da rua que estava em internação. E, ainda, 
foi chamado por Abrigos da Assistência Social para auxiliar no manejo 
com situações que envolvem a tuberculose ou o HIV. Nestes casos, o 
PoP RUA acompanhou seus usuários que estavam nesses serviços, não 
assumindo para si a tarefa que era de responsabilidade dos serviços, mas 
sim, fazendo reuniões, conversando, acompanhando os atendimentos das 
equipes, no sentido de apoiar, “fazer junto”, para criar condições para que 
esses equipamentos pudessem realizar o cuidado com seus usuários. Esse 
apoio se faz diretamente acompanhando os profissionais das equipes que 
solicitam auxílio, por meio de reuniões, discussões de casos e conversas, 
e não se faz tomando a responsabilidade pelo usuário do outro serviço.

Dispositivo Distribuição de medicação 
individualizada23

Este é um dispositivo que viabiliza a oferta de medicação no pró-
prio consultório (em vez de somente na farmácia), onde o medicamento 

22 diretrizes encarnadas no dispositivo: I. 1-Diretriz do acolhimento; I. 3- Diretriz 
da inclusão da rua nos espaços institucionais da rede de saúde e da cidade; I. 4- Dire-
triz da articulação intersetorial; I. 9- Diretriz da promoção de autonomia; I. 10- Dire-
triz da conexão de lógicas heterogêneas e inclusão da dimensão subjetiva do cuidado. 
metodologias encarnadas no dispositivo: I. b- Escuta ampliada; I. c- Construção 
e promoção de espaços de atendimento diversos; I. d- Construção de vínculo; I. e- 
Promoção de autonomia; I. f- Tensionar da rede; I. h- Construção de instrumentos e 
indicadores adequados à realidade do território; I. i- Criação de referência.
23 diretrizes encarnadas no dispositivo: I. 1- Diretriz do acolhimento; I. 3- Di-
retriz da inclusão da rua nos espaços institucionais da rede de saúde e da cidade; 
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é ministrado no ato de atendimento. Isso permite um acompanhamen-
to mais próximo do uso da medicação, e a possibilidade de trabalhar 
esse uso com o paciente. Este dispositivo viabiliza que o profissional 
tenha maior possibilidade de acesso à experiência do usuário com a me-
dicação, quais processos estão envolvidos no uso, bem como trabalhar 
melhor o papel que a medicação tem para o usuário.

Dispositivo Participação nos espaços de lutas 
por direitos humanos24

Para o PoP RUA, a articulação com espaços de lutas por direitos 
humanos é fundamental: espaço do Fórum de População Adulta em Si-
tuação de Rua, audiências públicas, Comitê da População em Situação 
de Rua da Câmara de Vereadores etc. Estes espaços ajudam a equipe a 
ampliar a noção de saúde, bem como trazem mais informações e ele-
mentos sobre o que acontece na rua, fortalecendo o entendimento de 
que no cuidado está em jogo também a luta por garantia de direitos e 
transformação das práticas sociais. A presença nestes espaços fortalece 
a continuidade do trabalho da equipe, baseado por princípios éticos e 
políticos. Além disso, a própria equipe de saúde traz outros elementos 
para estes espaços, alimentando as discussões, e possibilitando a cons-
trução de ações conjuntas.

I. 4- Diretriz da articulação intersetorial; I. 6- Diretriz do olhar integral e da clínica 
ampliada; I. 9- Diretriz da promoção de autonomia; I. 10- Diretriz da conexão de 
lógicas heterogêneas e inclusão da dimensão subjetiva do cuidado. metodologias en-
carnadas no dispositivo: I. c- Construção e promoção de espaços de atendimento 
diversos; I. d- Construção de vínculo; I. e- Promoção de autonomia; I. f- Tensionar 
da rede; I. h- Construção de instrumentos e indicadores adequados à realidade do 
território; I. j- ocupar e pautar os espaços políticos na cidade.
24 diretrizes encarnadas no dispositivo: I. 1- Diretriz da inclusão da rua nos espaços 
institucionais da rede de saúde e da cidade; I. 4- Diretriz da articulação intersetorial; 
I. 6- Diretriz do olhar integral e da clínica ampliada; I. 10- Diretriz da conexão de 
lógicas heterogêneas e inclusão da dimensão subjetiva do cuidado. metodologias en-
carnadas no dispositivo: I. c- Construção e promoção de espaços de atendimento 
diversos; I. f- Tensionar da rede; I. h- Construção de instrumentos e indicadores ade-
quados à realidade do território; I. j- ocupar e pautar os espaços políticos na cidade.
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ii - diretrizeS, metodologiaS e 
diSpoSitivoS do cuidado com o 

território da equipe: 
o cuidado da equipe com 

Seu próprio traBalho

Diretrizes do Cuidado com o Território da Equipe

II. 1- Diretriz do cuidado do trabalhador através 
do cuidado do trabalho

é diretriz do PoP RUA cuidar do profissional por meio do cui-
dado com o trabalho. Não há como cuidar do usuário sem o cuidado 
do profissional de saúde. Mas o que seria cuidar do profissional? Ge-
ralmente, o cuidado do trabalhador se configura em espaços isolados 
do restante do processo de trabalho, realizado em dinâmicas que têm 
como objetivo a formação do trabalhador e o acolhimento de suas 
dificuldades e sentimentos. é preciso cuidar, no trabalho, dos sofri-
mentos produzidos na própria atividade profissional. Não é nítida e 
precisa a linha divisória entre os sofrimentos pessoais e profissionais. 
os sofrimentos e dificuldades acontecem misturados às várias esferas 
da vida do profissional. o que deve ser cuidado no espaço de trabalho 
é o sofrimento que está implicado no processo de trabalho.

Sem dúvida, é preciso um espaço para que sejam expressos os 
sofrimentos do trabalhador, mas esta expressão é somente um primeiro 
momento do cuidado do profissional por meio do trabalho. é preciso, 
como com o usuário, transformar a queixa do trabalhador em deman-
da, o que implica um reposicionamento do profissional e da própria 
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equipe em seu processo de trabalho, e, ainda, da gestão que está em rela-
ção com a prática da equipe. quer dizer que a queixa dos trabalhadores 
deve se transformar em demanda para a gestão: tanto a gestão interna 
da equipe quanto a gestão que gere os serviços e as redes.

o cuidado com o trabalho da equipe visa dar suporte às muitas 
dificuldades que a equipe enfrenta: lidar constantemente com as violên-
cias institucionais, e com as situações extremas encontradas na rua, com 
as precariedades do trabalho, dificuldades do processo de construção de 
uma prática etc. é preciso construir esses espaços para cuidar do traba-
lhador que também está sendo atravessado pelos afetos que circulam 
no território em que intervém. o sofrimento de um profissional não 
deve, na maioria dos casos, ser tomado como um problema pessoal. 
quer dizer, não se pode individualizar o problema, como se este não se 
constituísse em um campo problemático coletivo. A individualização 
do sofrimento encobre as condições do trabalho, o modo como este está 
sendo gerido, as próprias dificuldades no processo de trabalho e as ques-
tões políticas envolvidas neste processo. o sofrimento do trabalhador 
deve ser inserido no campo problemático próprio deste serviço, que tra-
balha em meio a muitos tipos de violência produzida na dinâmica social 
da cidade. o cuidado do profissional de saúde se faz tornando coletivas 
e políticas as dores e sofrimentos que advêm do trabalho, construindo 
demandas para a gestão do processo de trabalho.

II. 2- Diretriz da transmissão continuada 
das estratégias de cuidado

é diretriz do PoP RUA transmitir e coletivizar constantemente 
as estratégias de cuidado, de modo que o saber construído permaneça 
no serviço, mesmo que haja mudanças na equipe e/ou nas estratégias 
adotadas. Entende-se que o saber construído na experiência do PoP 
RUA tem valor de uso público. o conhecimento produzido pelo PoP 
RUA é público, já que se trata de um serviço público: para o público, 
gratuito e de acesso universal. Isso não significa que as estratégias de 
cuidado construídas devam se manter, mas que possam servir de refe-
rência para sua continuidade ou para sua transformação.
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II. 3- Diretriz da aprendizagem com a rua
Para construir o trabalho da equipe é necessário aprender com a 

rua. A rua é a força motriz que constrói o trabalho em saúde para o terri-
tório. Trabalhar com a rua necessariamente transforma o olhar do traba-
lhador, tirando-o do lugar do senso comum sobre a rua. Lidar com a rua é 
lidar com aquilo que desvia, que surpreende. o trabalhador aprende não 
somente os códigos da rua, as informações, mas, de certa forma, incor-
pora sua dinâmica: imprevisibilidade, rapidez, conjunção de fatores ou 
multideterminação dos eventos da rua; dinâmica que conecta muitos 
elementos, formando figuras heterogêneas, híbridas. o trabalhador é 
obrigado a lidar com situações novas para ele, devendo estar atento às 
várias possibilidades que caracterizam a situação de rua. Deve conhecer 
os diferentes e divergentes atores que compõem a rua: ficar atento ao 
bueiro na rua, ao trânsito e ao perigo de ser atropelado, à violência po-
licial, ao preconceito social com os setores à margem da sociedade. Ele 
deve estar conectado e atento às diferentes demandas e às dificuldades 
e impossibilidades impostas pela rua. o aprendizado com a rua é o que 
impulsiona a ampliação dos olhares e perspectivas profissionais.

II. 4- Diretriz da integração e ampliação das 
perspectivas profissionais (transdisciplinaridade)

é diretriz do trabalho da equipe sobre si mesma a integração e 
ampliação dos olhares, a articulação entre as perspectivas profissionais 
na equipe. o PoP RUA é uma equipe com vários saberes profissionais 
(multidisciplinar), que se organiza de forma interdisciplinar e busca 
realizar ações transdisciplinares. As ações transdisciplinares são o resul-
tado da integração e ampliação das perspectivas profissionais da equipe.

Sua direção é a construção de uma perspectiva coletiva generalista. 
Uma perspectiva generalista não apaga as especificidades dos saberes da 
equipe, mas busca conjurar o especialismo – entendido como perspectiva 
que não favorece o diálogo com outros saberes. é preciso acabar com o 
especialismo, o que é diferente de recusar a especificidade de cada pers-
pectiva/saber profissional. o profissional não deve atuar como especialista 
que só olha através de seu campo do saber. Ele deve procurar manter uma 
abertura a outras interpretações, outras perspectivas, o que permite a trans-
formação de sua própria perspectiva. o ASS é a função no serviço que tem 
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maior potência para a perspectiva generalista, pois ele não está amarrado a 
nenhum saber específico. o ASS, não sendo especialista em nenhum do-
mínio do saber, pode trazer com mais força as demandas complexas da 
rua. Ele é matriciado por todos os saberes específicos presentes na equipe e 
ensina os técnicos acerca das singularidades do território da rua. o ASS 
não tem só a função de trazer o usuário para o serviço, mas também de 
cuidar do usuário na rua. A perspectiva do ASS é menos exposta aos limi-
tes da atuação técnico-científica, sendo mais transdisciplinar, pois circula 
constantemente por todas as esferas do serviço, da rede e do território, 
produzindo relações de cuidado com o usuário, lidando com a imprevi-
sibilidade que toda situação nova traz. Deste modo, a perspectiva que o 
ASS constrói na rua é vital para a integração das perspectivas na equipe.

o PoP RUA não é um serviço de Atenção Básica com atendi-
mentos em saúde mental, mas um serviço de Atenção Básica modifi-
cado por uma lógica da saúde mental. A saúde mental é uma perspec-
tiva que deve permear todos os atendimentos, as práticas de qualquer 
profissional da equipe. A perspectiva do cuidado no PoP RUA está 
sempre em ampliação, em direção à integralidade. A ampliação do olhar 
nunca é definitiva e está relacionada à produção de conhecimento e à 
intervenção sobre a realidade. A troca de saberes deve estar atrelada a 
necessidades concretas impostas pela complexidade dos casos.

Metodologias do Cuidado com o Território da Equipe

II. a- Cogestão do cuidado e construção de espaços 
de cuidado do trabalho25

Para a ampliação da clínica e para a transmissão contínua do co-
nhecimento do trabalho, é fundamental que a gestão da clínica seja feita 
de forma coletiva, com espaços coletivos de cuidado do trabalho. é preci-
so criar espaços de troca entre os saberes. o espaço da sede ajuda a orga-

25 diretrizes implicadas: II.1- Diretriz do cuidado do trabalhador através do cuida-
do do trabalho; II. 2- Diretriz da transmissão continuada das estratégias de cuidado; 
II. 3- Diretriz da aprendizagem com a rua; II. 4- Diretriz da integração e ampliação 
das perspectivas profissionais (transdisciplinaridade). metodologias implicadas: II. b- 
organização interdisciplinar, prática transdisciplinar de cuidado; II. c- Matriciamento 
cruzado; II. d- Aprendizado e análise do ato em ato; II. e- Disponibilidade à alteridade.
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nizar o trabalho da equipe, torná-lo mais integrado e integral. o trabalho 
conjunto dos profissionais amplia a visão acerca do próprio serviço, per-
mitindo que cada trabalhador saiba como funciona o serviço como um 
todo, conhecendo os fluxos internos e com a rede, e a função de cada um. 
Tais espaços se dão por meio de dispositivos coletivos de trabalho, insti-
tuídos pela equipe, e de trocas cotidianas, nos atendimentos ou conversas 
informais. o trabalho coletivo é um método de ampliação da clínica do 
PoP RUA. o cuidado na Atenção Básica deve ser coletivo, envolvendo 
as mais diferentes perspectivas na clínica. A clínica é uma tarefa coletiva 
no PoP RUA. Criar espaços coletivos, construir o trabalho de forma 
coletiva é uma via para o cuidado: sair do sofrimento como um problema 
individual para ligá-lo à política de saúde e à cidade.

o cuidado do trabalhador se faz pela construção e utilização de 
espaços coletivos de gestão da clínica e de análise do trabalho da equipe. 
Nestes espaços, cuida-se do trabalhador despessoalizando e coletivizan-
do os problemas do trabalho. o cuidado do profissional de saúde se 
faz tornando coletivas e políticas as dores e sofrimentos que advêm do 
trabalho, construindo demandas para a gestão do processo de trabalho.

A construção do saber acerca do trabalho está ligada à saúde do 
trabalhador: é produzindo sentido para o trabalho, por meio da produ-
ção de conhecimento sobre sua prática, que o profissional pode ter uma 
relação mais saudável com esse trabalho.

Coletiviza-se o saber dos trabalhadores pelo compartilhamento 
nos dispositivos de reunião de equipe, discussão de caso etc. é funda-
mental consolidar os saberes sistematizados por meio de relatórios, do-
cumentos técnicos etc., o que permite que as construções permaneçam 
no serviço, para além das pessoas.

II. b - Organização interdisciplinar, prática 
transdisciplinar de cuidado26

A interdisciplinaridade é definida por arranjos no processo de tra-

26 diretrizes implicadas: II. 1- Diretriz do cuidado do trabalhador através do cuidado 
do trabalho; II. 2- Diretriz da transmissão continuada das estratégias de cuidado; II. 
3- Diretriz da aprendizagem com a rua; II. 4- Diretriz da integração e ampliação das 
perspectivas profissionais (transdisciplinaridade). metodologias implicadas: II. a- Co-
gestão do cuidado e construção de espaços de cuidado do trabalho; II. c- Matriciamento 
cruzado; II. d- Aprendizado e análise do ato em ato; II. e- Disponibilidade à alteridade.
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balho que articulam as diversas funções na equipe, e que visam à constru-
ção de uma coesão entre as ações da equipe. os arranjos interdisciplinares 
têm uma distribuição clara do que cada um deve fazer. Isso pressupõe 
um alto nível de comunicação e troca na equipe. é necessário que todos 
tenham noção do processo geral da equipe, de como se organiza a insti-
tuição e as etapas do processo de trabalho. Não se trata de todos fazerem 
tudo, e sim de todos se sentirem corresponsáveis. A chave para isso é a 
comunicação adequada, clara, e que integra todas as funções da equipe. 
Esta comunicação é mantida e aprimorada tanto no trabalho diário quan-
to nas reuniões de equipe, de estudo de casos e em supervisões.

Na interdisciplinaridade não se perde a função da referência. Não é 
possível ao profissional dominar todos os saberes, mas as ações da equipe 
podem estar integradas, apesar dos lugares definidos. Um arranjo inter-
disciplinar é um ponto de convergência dos vários atos profissionais. Esse 
tipo de arranjo não prescinde de uma coordenação, mesmo que esse papel 
circule na equipe e nos casos. Nos arranjos interdisciplinares (interconsul-
ta, reunião de equipe, discussão de caso) os saberes conversam e partilham 
a experiência do cuidado, embora tenham seus lugares fixos e definidos.

Contudo, na prática, os saberes interferem uns nos outros e fazem 
variar os limites entre eles. Esse tipo de comunicação entre os saberes cha-
mamos de transdisciplinar: os saberes se interferem de modo que o olhar e a 
intervenção do médico, por exemplo, já não sejam mais os mesmos depois 
de afetados pela perspectiva e intervenção do ASS. As ações transdiscipli-
nares tornam difusa a fronteira entre os saberes. Esta prática diz respeito à 
troca de experiência na equipe onde trabalha. quando um trabalhador se 
deixa tocar pela perspectiva do outro, faz variar sua própria perspectiva e 
ação para além do saber de sua competência. o que se torna transdiscipli-
nar são as ações da equipe na relação com o usuário, e não os profissionais. 
A ação é transdisciplinar quando deixa de ser propriedade de um agente.

II. c- Matriciamento cruzado27

Matriciamento cruzado é a troca entre as perspectivas profissio-
nais da equipe. é a troca entre saberes em via de mão dupla: não é a 
transmissão de um saber superior ou especialista, mas é o compartilha-

27 diretrizes implicadas: II. 1- Diretriz do cuidado do trabalhador através do cuidado 
do trabalho; II. 2- Diretriz da transmissão continuada das estratégias de cuidado;
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mento quando um profissional conversa e atua com o outro e ambos 
aprendem um com o outro. é um compartilhamento de responsabilida-
de e de saberes diferentes. o que se produz no matriciamento cruzado 
é uma prática e uma perspectiva híbrida. o matriciamento cruzado não 
é garantido por nenhum dispositivo específico. Ele se faz com base na 
disponibilidade, na convivência e no trabalho conjunto entre diferentes 
perspectivas profissionais. é preciso criar um espaço de troca, que pode 
se dar informalmente ou de modo instituído. os dispositivos coletivos 
de trabalho ajudam a fomentar esse matriciamento, criando condições 
para ele. Estes dispositivos são arranjos e processos coletivos que im-
pedem que os atendimentos fiquem isolados em ilhas de especialismo.

II. d- Aprendizado e análise em ato:28

o aprendizado acerca do trabalho, do manejo com a rua, da inte-
gração dos olhares se faz no dia a dia, na prática de se aproximar dos casos. 
é sempre um aprendizado que se faz em ato, na experimentação. A experi-
mentação é fundamental para o aprendizado. Contudo, este aprendizado 
em ato deve ser elaborado, refinado em espaços coletivos que realizem aná-
lises e reflexões da prática. Para ampliar a clínica, transversalizar os saberes 
e conhecer, é necessário produzir análise com a experiência vivida – isto é, 
analiso a experiência na medida em que analiso com a experiência. A análise 
se faz no ato de experimentar, acolhendo a experiência mais do que a julgan-
do com base em categorias de certo ou errado. A análise em ato é a análise 
dos efeitos das práticas, do que efetivamente se produziu em determinada 
experiência. Para fazer a análise da prática é preciso incluir a experiência, 
estar ao lado da experiência buscando entender como ela se produziu.

II. 3- Diretriz da aprendizagem com a rua; II. 4- Diretriz da integração e ampliação 
das perspectivas profissionais (transdisciplinaridade). metodologias implicadas: II. 
a- Cogestão do cuidado e construção de espaços de cuidado do trabalho; II. b- or-
ganização interdisciplinar, prática transdisciplinar de cuidado; II. d- Aprendizado e 
análise do ato em ato; II. e- Disponibilidade à alteridade.
28 diretrizes implicadas: II. 1- Diretriz do cuidado do trabalhador através do cuida-
do do trabalho; II. 2- Diretriz da transmissão continuada das estratégias de cuidado; 
II. 3- Diretriz da aprendizagem com a rua; II. 4- Diretriz da integração e ampliação 
das perspectivas profissionais (transdisciplinaridade). metodologias implicadas: II. 
b- organização interdisciplinar, prática transdisciplinar de cuidado; II. c- Matricia-
mento cruzado; II. e- Disponibilidade à alteridade.
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Dispositivos do Cuidado com o Território da Equipe

Acompanhamento do processo de trabalho de rua:29

Neste dispositivo se acompanha e se analisa o trabalho no terri-
tório da rua. Isso é feito por meio do levantamento de informações e 
estatísticas do cuidado, da organização estratégica da equipe no territó-
rio, bem como da análise da dinâmica do território, por exemplo, se em 
tal área há um esvaziamento de usuários, identificar os componentes do 
território e analisar suas dinâmicas relacionais. Esse espaço de encontro 
pode ser feito em reunião dos ASS que trabalhe em uma microárea de 
cobertura da equipe. Nesse espaço, constrói-se a cartografia da microá-
rea, levantam-se os casos que precisam de maior atenção, acompanham-
se a relação dos profissionais com o trabalho da rua, as dificuldades, as 
possibilidades de criação de novas estratégias.

Espaços de planejamento, acompanhamento 
e avaliação – Reunião de equipe:30

Encontros direcionados a entender as complexidades e neces-
sidades do usuário/território e que visam aprimorar constantemente o 
próprio serviço. A intenção é tornar o serviço sensível às diversidades e 
complexidades dos usuários, desde a porta de entrada até o atendimento. 
Seu objetivo é criar possibilidades de atuação  por meio do que nos trás o 
usuário, e não apenas por uma ação protocolar, produzindo, com base no 

29 diretrizes encarnadas no dispositivo: II. 1- Diretriz do cuidado do trabalhador através 
do cuidado do trabalho; II. 2- Diretriz da transmissão continuada das estratégias de cui-
dado; II. 3- Diretriz da aprendizagem com a rua; II. 4- Diretriz da integração e ampliação 
das perspectivas profissionais (transdisciplinaridade). metodologias encarnadas no dis-
positivo: II. a- Cogestão do cuidado e construção de espaços de cuidado do trabalho; II. 
b- organização interdisciplinar, prática transdisciplinar de cuidado; II. c- Matriciamento 
cruzado; II. d- Aprendizado e análise do ato em ato; II. e- Disponibilidade à alteridade.
30 diretrizes encarnadas no dispositivo: II. 1- Diretriz do cuidado do trabalhador através 
do cuidado do trabalho; II. 2- Diretriz da transmissão continuada das estratégias de cui-
dado; II. 3- Diretriz da aprendizagem com a rua; II. 4- Diretriz da integração e ampliação 
das perspectivas profissionais (transdisciplinaridade). metodologias encarnadas no dis-
positivo: II. a- Cogestão do cuidado e construção de espaços de cuidado do trabalho; II. 
b- organização interdisciplinar, prática transdisciplinar de cuidado; II. c- Matriciamento 
cruzado; II. d- Aprendizado e análise do ato em ato; II. e- Disponibilidade à alteridade.
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acompanhamento e nas avaliações, indicadores que permitam ao serviço 
repensar suas práticas. Desse encontro participam todos os profissionais 
da equipe, bem como dele podem participar atores da gestão que visem 
dialogar com a equipe. o espaço da reunião deve ser garantido semanal-
mente, com ou sem a presença da gerência do serviço.

Supervisão/apoio clínico institucional:31

Trata-se do espaço coordenado por um agente externo ao ser-
viço, onde se discutem casos clínicos e a gestão da clínica no serviço. 
o olhar de um agente externo auxilia na análise e na desnaturali-
zação das práticas de cuidado, e funciona como suporte à equipe, 
como mais um espaço de cuidado com o trabalho.

Seminários internos/grupo de estudos:32

Espaços para produzir conhecimento com base na experiência 
prática do trabalho e para a transmissão do conhecimento por meio do 
estudo e da discussão de temas mais amplos relacionados ao cuidado 
que a equipe realiza.

31 diretrizes encarnadas no dispositivo: II. 1- Diretriz do cuidado do trabalhador 
através do cuidado do trabalho; II. 2- Diretriz da transmissão continuada das estraté-
gias de cuidado; II. 3- Diretriz da aprendizagem com a rua; II. 4- Diretriz da integra-
ção e ampliação das perspectivas profissionais (transdisciplinaridade). metodologias 
encarnadas no dispositivo: II. a- Cogestão do cuidado e construção de espaços de 
cuidado do trabalho; II. b- organização interdisciplinar, prática transdisciplinar de 
cuidado; II. c- Matriciamento cruzado; II. d- Aprendizado e análise do ato em ato; II. 
e- Disponibilidade à alteridade.
32 diretrizes encarnadas no dispositivo: II. 1- Diretriz do cuidado do trabalhador 
através do cuidado do trabalho; II. 2- Diretriz da transmissão continuada das estraté-
gias de cuidado; II. 3- Diretriz da aprendizagem com a rua; II. 4- Diretriz da integra-
ção e ampliação das perspectivas profissionais (transdisciplinaridade). metodologias 
encarnadas no dispositivo: I. a- Cogestão do cuidado e construção de espaços de 
cuidado do trabalho; II. b- organização interdisciplinar, prática transdisciplinar de 
cuidado; II. c- Matriciamento cruzado; II. d- Aprendizado e análise do ato em ato; II. 
e- Disponibilidade à alteridade.
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Reunião de estudo de caso:33

Espaço de estudo de caso para a construção do Projeto Terapêuti-
co Singular (PTS), por exemplo, quando um caso é pautado na reunião 
de equipe ou na supervisão de área, e os profissionais envolvidos se 
reúnem, juntamente com outros profissionais pertinentes ao caso, para 
construção do PTS.

diagrama das diretrizes, metodologias e dispositivos do cuidado no PoP RUA

33 diretrizes encarnadas no dispositivo: II. 1- Diretriz do cuidado do trabalhador 
através do cuidado do trabalho; II. 2- Diretriz da transmissão continuada das estraté-
gias de cuidado; II. 3- Diretriz da aprendizagem com a rua; II. 4- Diretriz da integra-
ção e ampliação das perspectivas profissionais (transdisciplinaridade). metodologias 
encarnadas no dispositivo: I. a- Cogestão do cuidado e construção de espaços de 
cuidado do trabalho; II. b- organização interdisciplinar, prática transdisciplinar de 
cuidado; II. c- Matriciamento cruzado; II. d- Aprendizado e análise do ato em ato; II. 
e- Disponibilidade à alteridade.
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Anexo – Enunciados disparadores dos GIT`s:

objetivos produzidos anteriormente pela psicóloga Claudia de 
Paula com o apoio da gerente Laila Louzada, ano de 2011.

I. Estabelecer uma cartografia própria referente à pesquisa do 
perfil de população de rua. E, com base nessa cartografia, considerar o 
território de vida e não o território de moradia físico como referência.

II. organizar os três campos de atuação da equipe (assistência, 
prevenção de agravos, promoção da saúde), levando em considera-
ção a dinâmica encontrada no território. A demanda historicamente 
reprimida, a gravidade dos casos com morbidades cruzadas, a inexis-
tência de equipamentos especializados (CAPS, UPA) e a dificuldade 
de acesso à rede determinaram a priorização das ações assistenciais no 
primeiro momento.

III. Instrumentalizar a abordagem às queixas de rua, intencionan-
do transformá-las em demandas.

IV. Ser referência em convergência para o território de vida, e 
não o território físico, sustentando o direcionamento das demandas em 
oposição à fragmentação típica que a rua produz.

V. Configurar espaços de tratamento diversos (rua, sede, rede) 
que respeitem a especificidade da questão a ser tratada/a singularidade 
de cada demanda.

VI. Apostar na construção do vínculo (na autonomia e no 
desejo de cada sujeito de se tratar), e não na tutela social e na tutela 
de sentidos.

VII. Implantar lógica de referência na abordagem/acompanha-
mento longitudinal dos casos com demanda para saúde mental, visando 
permitir ao sujeito, apesar de sua circulação própria e específica, ter seu 
tratamento localizado e assegurado em continuidade.

VIII. Implementar uma abordagem às questões relacionadas ao 
uso abusivo de álcool e drogas, referida pela diretriz da redução de da-
nos, que desconstrua o foco voltado para a substância e progressiva-
mente o dirija para a história de vida do sujeito.

Ix. Estimular a corresponsabilização interdisciplinar e multipro-
fissional em equipe, visando produzir uma dinâmica de acompanha-
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mento com base na construção de casos.
x. Estabelecer ferramentas que permitam classificar os casos gra-

ves, a fim de priorizar atendimentos e fluxos de atenção.
xI. Empenhar-se no cuidado ao sujeito, percebendo-o como o 

mesmo acompanhado pelos serviços da SMAS, sendo, portanto, funda-
mental a integração dos cuidados e atuação corresponsável.

xII. Considerar a rua ferramenta de apostas clínicas.
xIII. Não vincular o olhar do cuidado à perspectiva da doença, 

estimulando o enfermeiro a assumir o papel de articulador dos fluxos 
de atenção.

xIV. Estimular a superação das lógicas convencionais de atenção 
à saúde, fragmentadas em ações programáticas.

xV. Sistematizar continuamente estratégias oriundas da prática 
em metodologias de trabalho.

xVI. Problematizar a prática visando extrair elementos referen-
ciais que subsidiem a educação permanente da equipe e a atuação na 
micropolítica do território.
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0. Apresentação

0.1. A pesquisa e o documento
Este é um documento técnico, resultado de uma pesquisa-apoio1 

realizada com trabalhadoras e trabalhadores da Rede de Atenção Psicos-
social (RAPS) do município de Rio das ostras-RJ. A pesquisa-apoio foi 
realizada pelo grupo de pesquisa Enativos: conhecimento e cuidado, da 
Universidade Federal Fluminense, coordenado pelo professor doutor 
Eduardo Passos (Instituto de Psicologia – Niterói), realizada pelos pro-
fessores doutores Christian Sade e Iacã Macerata (Departamento de Psi-
cologia do Instituto de Humanidades e Saúde – Rio das ostras), e pelas 
psicólogas Jade Lemos, Roberta Ferraz e Stephanie Cristina oliveira. 
o documento técnico é de autoria coletiva, construído por docentes e 
discentes da Universidade Federal Fluminense e por trabalhadoras e tra-
balhadores2 da rede de Saúde Mental do município de Rio das ostras.

A pesquisa-apoio foi um desdobramento de outra pesquisa: a im-
plementação e avaliação do dispositivo de gestão autônoma da medica-
ção no Centros de Atenção Psicossocial (CAPS II) de Rio das ostras. 
Teve dois objetivos: (i) Construir o panorama do funcionamento da 
linha de cuidado da RAPS, buscando traçar, dentro do território no 
qual ela se insere, o conjunto de atores, serviços e equipamentos da rede 
interna e externa, que se articula na produção do cuidado integral à 
saúde; (ii) disparar processo de articulação dos trabalhadores da RAPS, 
construindo um espaço de análise do próprio processo de trabalho.

1 Proposto por Campos (2005), o apoio é um método de intervenção que incide sobre 
as relações de poder e de saber presentes nas instituições, visando um coletivo crítico 
que possa produzir análises sobre essas relações e assumir compromissos conjuntos. 
o compromisso do apoio é com a dimensão instituinte das instituições de saúde, um 
método de cuidado das condições de produção do trabalho em saúde. A pesquisa-in-
tervenção participativa se transforma em pesquisa-apoio no campo da saúde, quando 
a intervenção no processo de trabalho em saúde se desdobra na criação de um coletivo 
cogestivo capaz de produzir conhecimento sobre sua prática de saúde. A pesquisa-apoio 
apoia os coletivos de trabalhadores por meio da ativação do caráter de produção de 
conhecimento do trabalho em saúde (MACERATA; SoARES; oLIVEIRA, 2019).
2 São nomeados os trabalhadores que participaram em mais de 75% dos encontros.
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A pesquisa-apoio teve quatro etapas: 1- entrevistas com profis-
sionais-referências3 dos serviços4, seguindo um roteiro-guia5, pactua-
das e realizadas no último trimestre de 2016; 2- análise e consolidação 
dos dados produzidos, realizada durante o ano de 2017 (essas duas 
primeiras etapas contaram com o auxílio de uma equipe de pesquisa-
dores do grupo Enativos); 3- Devolutiva inicial dos resultados ao co-
letivo de profissionais da RAPS que aceitaram participar da pesquisa, 
realizada em maio de 2018; 4- Apoio institucional visando à produ-
ção, validação e consolidação do documento técnico que se constitui 
como panorama do funcionamento, problemas e potencialidades da 
RAPS de Rio das ostras no período de 2016-2019; esta fase da pes-
quisa-apoio durou de 2018 a 2019.

o início do traçado da linha de cuidado partiu do CAPS, que 
indicou os serviços e profissionais de referência da RAPS. Em duplas, 
pesquisadores foram aos equipamentos realizar as entrevistas. Estas 
foram pautadas por seis dimensões da RAPS, indicadas abaixo. Em 
cada encontro foi feita uma memória. Na fase de análise e consoli-
dação dos dados, cada memória foi lida e discutida pelo grupo de 
pesquisa, e foram levantadas linhas de análise. Com base na relatoria 
do debate analítico foram analisados os seis aspectos pré-definidos, 
atentando ao que se repetia e ao que aparecia como diferença. Ao 
final, verificou-se que era necessário acrescentar um sétimo parâmetro 
analítico: concepção e manejo da crise.

Com esse processo, foi organizado um texto e uma apresentação 
de devolutiva para os profissionais da RAPS. Na devolutiva, foi dispa-
rado um espaço de troca entre os diferentes representantes dos serviços, 
com base na leitura conjunta do texto preparado pela equipe de pes-
quisadores. o coletivo dos trabalhadores dos diversos serviços da RAPS 
manifestou interesse em continuar os encontros, afirmando a potência 

3 os profissionais-referências representam as diferentes equipes que constituem o 
programa municipal de saúde mental, sendo referências dentro do programa para as 
equipes, com vistas à construção de uma gestão compartilhada do cuidado em saúde.
4 Ambulatório de saúde mental (composto das equipes de crianças e adolescentes, de 
álcool e outras drogas, e de adultos e idosos); CAPS; Equipe de Desinstitucionaliza-
ção; Residência Terapêutica (RT); Emergência (Hospital e Pronto-Socorro); Equipe 
de Matriciamento.
5 Anexo neste documento.
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da reflexão coletiva que fora mobilizada. Pactuamos uma proposta que 
tinha como norte a construção de um documento técnico, construído 
coletivamente, e que apontasse situações-problemas e desafios da RAPS 
de Rio das ostras. Assim, foi criado o espaço do apoio composto de 
cinco pesquisadores da universidade e pelos trabalhadores da RAPS, 
que se reuniam mensalmente no CAPS para ler, discutir e fazer altera-
ções no texto apresentado na devolutiva.

Nesses encontros, os trabalhadores validavam o texto ou propu-
nham supressões e alterações, baseadas na discussão do grupo, mane-
jada pelos pesquisadores-apoiadores. Participaram mais diretamente 
de todo o processo: a coordenação de saúde mental à época, 2 assis-
tentes sociais, 1 técnico de enfermagem socorrista, 1 terapeuta ocupa-
cional, 3 profissionais de psicologia. A equipe do CAPS II, onde eram 
realizados os encontros, participou mais diretamente dos grupos de 
discussão propostos pela quarta fase de apoio institucional.

Ao final desse processo, construiu-se o documento técnico, fruto 
da análise das entrevistas iniciais e da experiência dos trabalhadores da 
RAPS de Rio das ostras. Este documento é um panorama do funciona-
mento da RAPS entre os anos de 2016 e 2019, na perspectiva dos seus 
trabalhadores apoiados pela universidade. Tem um caráter técnico, com 
vistas a servir de referência para a gestão da RAPS e a gestão da clínica 
na RAPS e seus serviços. 

o documento é organizado em dois eixos: 1- Descrição do pano-
rama no período compreendido, subdividido em dimensões presentes 
na linha de cuidado de qualquer Rede de Atenção Psicossocial, sendo 
eles: Integralidade do cuidado e a rede de saúde; organização da Porta 
de Entrada; Constituição da referência; Montagem do projeto terapêu-
tico; oficinas e outras atividades; Relação com a rede social; Atenção à 
crise em Saúde Mental (SM); 2- Análise e indicações para o fortaleci-
mento da RAPS em Rio das ostras.

Este é um trabalho de diagnóstico e de apontamento de cami-
nhos para melhorar o funcionamento da RAPS por meio do que os 
trabalhadores e gestores da rede podem fazer. Trata-se aqui de focar os 
problemas, mais do que aquilo que funcionou bem, no sentido de qua-
lificar o funcionamento da atenção psicossocial no município.
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0.2. Apresentação e Histórico da RAPS de Rio das Ostras
Segundo a portaria nº. 4.279 /2010 do Ministério da Saúde, as 

Redes de Atenção à Saúde (RAS) “são arranjos organizativos de ações 
e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas que, integra-
das por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão bus-
cam garantir a integralidade do cuidado”. Assim, as RAS podem ser 
compreendidas como traçados das linhas de cuidado, sustentados pela 
continuidade e integralidade do cuidado, pactuação de fluxos coletivos 
e sistema de corresponsabilidade. o estabelecimento da rede de saúde 
se dá em duas dimensões: rede como conexão interna, isto é, dentro de 
cada serviço de saúde, e rede como conexão externa, que acontece entre 
os diferentes serviços. 

Com o começo da vida administrativa do município em janei-
ro de 1993, iniciou-se a implantação dos programas de atenção bási-
ca e, em 1997, a habilitação do município no Sistema único de Saú-
de (SUS). o ofício-circular nº. 118/ASM/97 de 18 de novembro de 
1997, da Assessoria de Saúde Mental da Secretaria Estadual de Saúde 
(SES) para a Secretaria Municipal de Saúde de Rio das ostras dá orien-
tações sobre a criação/organização do Programa de Saúde Mental no 
município. Em 1998, após a realização do primeiro concurso público 
de Rio das ostras, deu-se início à implantação do Programa de Saúde 
Mental no município.

o Centro Municipal de Reabilitação, inaugurado em 1996, passa 
a contar com as especialidades da psicologia, psiquiatria, fonoaudio-
logia, terapia ocupacional, fisioterapia e serviço social. Mais tarde, o 
trabalho da saúde mental foi separado da reabilitação, embora perma-
necendo no mesmo espaço físico. Foram criadas as equipes de referência 
para o atendimento a crianças e adolescentes, adultos e idosos, e para 
uso abusivo de álcool e outras drogas. 

Em 2001, ano seguinte à inauguração do novo Pronto-Socorro 
Municipal (PS), houve a criação nesse equipamento do sobreaviso psi-
quiátrico e plantões alcançáveis nos fins de semana; em 2003, houve a 
inauguração do Centro de Reabilitação de Rocha Leão e a aprovação 
do Plano quadrianual de Saúde Mental (2003-2006) pelo Conse-
lho Municipal de Saúde, que incluía, entre outros itens, a criação 
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do CAPS I, CAPS AD, Conselho Municipal Anti-Drogas (Comad) 
e Residência Terapêutica; em 2004, é inaugurado o Hospital Geral 
Municipal (HG); em 2005, é criada a comissão de desinstitucionali-
zação; em 2006, é implantada a enfermaria psiquiátrica no PS, com 
dois leitos; em 2007, é implantado o Centro de Atenção Psicossocial 
(CAPS) do tipo I (posteriormente reclassificado para CAPS II); em 
2008, é criado o projeto de matriciamento em Saúde Mental na Aten-
ção Básica (SMAB) e tem início o plantão psiquiátrico de 24 horas no 
Pronto-Socorro Municipal.

o plano para implantação da RAPS no Ministério da Saúde 
(2012-2016) tinha o seguinte desenho: implantar uma equipe de 
Consultório na Rua, uma Unidade de Acolhimento Infantil (UAI) 
microrregional (Rio das ostras, Casimiro de Abreu e São Pedro da Al-
deia), duas Residências Terapêuticas tipo II, realização de assembleias 
com profissionais e usuários do CAPS para construir um projeto de 
trabalho e renda, implantar quatro leitos no Hospital Municipal, re-
classificar CAPS do tipo I para o tipo II. Em 2016, foi implantada 
a Residência Terapêutica do tipo II; em 2015, a reclassificação do 
CAPS; em 2017, a partir do um processo de judicialização, o municí-
pio implementa leitos psiquiátricos no Pronto-Socorro.

Na avaliação dos trabalhadores da saúde mental, houve uma 
estagnação e mesmo um retrocesso na Saúde Mental do município 
entre os anos de 2015 e 2017. Não houve cumprimento das pac-
tuações propostas no processo de implantação da RAPS em Rio das 
ostras. Neste mesmo período, a região da baixada litorânea, na qual 
se inclui o município, passou a não contar mais com internações em 
hospitais psiquiátricos a partir de setembro de 2015, o que trouxe 
mais desafios para o município, considerando que este não avançou 
na ampliação da RAPS.

Em novembro de 2018, a proposta de plantão psiquiátrico, a 
presença de profissionais de psicologia no Pronto-Socorro, bem como 
os leitos de saúde mental, deixaram de existir e foram substituídos 
apenas por visitas de psiquiatras em alguns dias da semana. o projeto 
Saúde Mental na Atenção Básica foi extinto. As equipes do CAPS e 
ambulatório foram reduzidas desde dezembro de 2016, quando hou-
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ve o término dos contratos temporários de trabalhadores. A Saúde 
Mental no Centro de Reabilitação de Rocha Leão atualmente é inexis-
tente. Não há Serviço de Atendimento Móvel de Emergência (Samu), 
nem leitos de retaguarda 24 horas para o atendimento à crise.

1. Descrição do funcionamento da Rede de 
Atenção Psicossocial de Rio das Ostras – 2016-2019

1.1. Integralidade do cuidado e rede de saúde
A integralidade do cuidado diz respeito à capacidade da aten-

ção psicossocial entender e responder a complexidade dos casos, o 
que requer a articulação de certa diversidade de atores da RAPS e de 
outras redes de políticas públicas e comunitárias, bem como requer 
a continuidade do acompanhamento do processo dos casos, também 
por meio das várias fases pelas quais um caso pode passar: surgimento 
da demanda, crise, estabilização, tratamento, alta.

Havia, até 2016, diferentes espaços de interlocução na RAPS e 
na rede intersetorial, como o Núcleo de Atendimento à Violência In-
fantil (Navi), a Rede de Enfrentamento à Violência e a supervisão da 
RAPS, que reunia e articulava os diferentes serviços. Estes espaços fa-
voreciam a construção de uma rede de saúde ampliada no município. 
Contudo, no início de 2017, intensifica-se um movimento de des-
monte da RAPS, com corte de contratações e de profissionais, além 
do desvio de funções, que, no processo de precarização do trabalho, 
também faz parte do projeto de desmonte advindo de uma crise am-
pla no Brasil e intensificada no município principalmente pela crise 
do petróleo, com a queda na arrecadação de royalties.

o fluxo de ações para a integralidade envolve, em grande medi-
da, o engajamento dos profissionais, o que no município era potencia-
lizado pelo espaço de supervisão da RAPS, que tinha tempo determi-
nado de duração, considerando tratar-se de um processo com repasse 
do governo federal, de acordo com edital do Ministério da Saúde. Com 
seu término, não houve mais espaço para a construção e pactuação co-
letiva de cuidado dos serviços. Até a virada de 2017, havia fluxos in-
traequipe instituídos, porém, desde a metade de 2018, foi necessário 
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rever pactuações devido à diminuição das equipes. A rotatividade na 
gestão municipal influenciou negativamente nos processos de pactua-
ção de fluxos e protocolos, dificultando o atendimento da demanda 
para saúde mental, agravada pela diminuição tanto do quantitativo de 
trabalhadores quanto, consequentemente, da articulação intersetorial. 
Tal dificuldade dos serviços de saúde impõe articulações de âmbito 
pessoal interna e externamente, o que garante o funcionamento míni-
mo dos serviços, mas dificulta a construção de uma rede integral. No 
fim de 2018, a Ação Navi foi despotencializada, não houve mais ações 
de matriciamento nem reunião de articuladores, bem como a Rede de 
Enfrentamento à Violência e do Fórum de álcool e outras Drogas. A 
fragilidade das conexões produziu uma situação que colaborou com a 
cronificação dos processos de adoecimento das pessoas acompanhadas 
pelas equipes de saúde mental do município, a fragilização dos víncu-
los terapêuticos e o adoecimento dos trabalhadores, por causa da falta 
de respaldo e incentivo às redes de atuação e às políticas públicas, não 
apenas no âmbito da saúde mental.

o CAPS II apresentou, nesse período estudado, dificuldade em 
“sair de seus muros”, realizando mais atendimentos e encaminhamen-
tos internos devido à fragilização da construção de um fluxo contínuo 
de cuidado em rede. Tal situação de isolamento externo e também in-
terno, pela sobrecarga e falta de profissionais, intensificava a tendência 
a reduzir o cuidado à prescrição medicamentosa. Tal reducionismo foi 
combatido pela equipe do CAPS II. Muitos casos atendidos, em razão 
desse contexto de isolamento e da grande demanda, ficaram reduzidos 
à prescrição. Porém, mesmo com a precariedade da rede, foi feito um 
trabalho por meio de ações coletivas relacionadas ao espaço de convi-
vência dentro do espaço do CAPS, com oficinas, atendimentos, con-
tato com as famílias e outras tecnologias, eficaz na maioria dos casos.

A baixa cobertura da Estratégia de Saúde da Família no muni-
cípio6, a baixa densidade de serviços e a ausência de espaços de articu-
lação colaboravam para a manutenção das extensas filas de espera nos 
ambulatórios e a sobrecarga de trabalho no CAPS. No período estu-

6 Em janeiro de 2018, a cobertura de ESF era de 29,34%. Fonte: https://egestorab.
saude.gov.br/paginas/acessoPublico/relatorios/relHistoricoCoberturaAB.xhtml;jses-
sionid=4ACtz+zUtgu5ozurivTLtzHh. 

https://egestorab.saude.gov.br/paginas/acessoPublico/relatorios/relHistoricoCoberturaAB.xhtml%25253Bjsessionid=4ACtz+zUtgu5ozurivTLtzHh
https://egestorab.saude.gov.br/paginas/acessoPublico/relatorios/relHistoricoCoberturaAB.xhtml%25253Bjsessionid=4ACtz+zUtgu5ozurivTLtzHh
https://egestorab.saude.gov.br/paginas/acessoPublico/relatorios/relHistoricoCoberturaAB.xhtml%25253Bjsessionid=4ACtz+zUtgu5ozurivTLtzHh
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dado, verificou-se que a integralidade na RAPS de Rio das ostras é 
frágil em vários sentidos: entre a RAPS e as demais redes e serviços de 
saúde, entre a saúde e outras políticas públicas (educação, assistência 
social, cultura, esporte e lazer, trabalho e renda). é o efeito do que se 
identificou como vetor de fragmentação ou solidão, que desmobiliza 
ações que consigam responder à complexidade das situações e à inte-
gralidade das necessidades de saúde e direitos de cidadania.

1.2. Organização da porta de entrada e perfil 
dos usuários

A porta de entrada da rede são os pontos por meio dos quais a 
população se torna usuária dos serviços, os pontos pelos quais a popu-
lação pode acessar a RAPS. Sua organização tem implicações tanto para 
uma distribuição correta da demanda quanto para evitar a sobrecarga 
de determinado serviço e para encaminhar a integralidade e a longitu-
dinalidade do cuidado. A porta de entrada mais usual para a RAPS foi 
feita por meio do CAPS, do Ambulatório e do Pronto-Socorro.

1.2.1. CAPs
A porta de entrada do CAPS esteve sempre aberta, permitindo 

uma fácil inserção do usuário no serviço, dada a demanda espontânea 
diária. o acolhimento da demanda – tanto espontânea quanto refe-
renciada – era feita pelo técnico do dia, em qualquer dos dois turnos, 
em dias da semana, acontecendo de diferentes maneiras e variando 
em razão do técnico que estava fazendo a recepção do usuário. Devido 
às demandas de atendimento em outros horários, para além dos dois 
turnos (manhã e tarde), foi solicitada a requalificação de CAPS II 
para CAPS III. Tal processo não foi atendido dentro do período que 
compreende este documento.

o portão do CAPS, em seu sentido concreto, tornou-se um 
analisador da ação do serviço no território. Ele mantinha-se fechado, 
funcionando pelo interfone, o que era justificado pela necessidade de 
evitar que usuários se perdessem na cidade, principalmente os usuá-
rios em crise. o portão do serviço esteve relacionado ao manejo e 
controle da crise, o que supostamente protegeria o usuário e a cida-
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de. Esse arranjo arquitetônico devia-se não somente ao manejo na 
atenção, mas estava ligado diretamente à escassez de trabalhadores, 
serviços e redes, o que culminou em uma diminuição de alternativas 
para a equipe, e impelia a uma atenção pautada pela tutela do usuário, 
fragilizando a conexão do cuidado com o território.

A localização geográfica do serviço fez com que se reforçasse o 
isolamento. Anteriormente, o CAPS se localizava no centro de Rio das 
ostras. o acesso e a circulação dos usuários na cidade e da população 
no serviço eram maiores por diversos motivos: proximidade do centro 
e da praia, muros baixos e portões vazados permitiam à população 
visualizar o prédio, o que por vezes provocava curiosidade em tran-
seuntes e trazia uma relação de proximidade com a população, bem 
como facilidade e maior segurança local – devido à movimentação 
constante nos arredores. Atualmente localizado no bairro residencial 
Jardim Mariléia, o serviço conta com muros altos e portões maciços e 
fechados que não permitem boa visibilidade do local. o Jardim Ma-
riléia é um bairro de pouca circulação de pessoas devido a sua loca-
lização periférica em relação ao centro da cidade, ao grande número 
de casas e à violência urbana. Além disso, eram escassos os espaços de 
convivência e interação com o entorno do serviço. o espaço da UFF, 
próximo ao CAPS, por vezes foi frequentado por alguns usuários em 
atividades propostas por estagiários de psicologia. Havia dificuldades 
no acesso ao transporte público, o que também se mostrava um em-
pecilho no deslocamento e acesso dos usuários ao dispositivo. Havia 
também a necessidade de serviços territoriais com que o dispositivo 
pudesse de fato contar.

o perfil geral dos usuários do CAPS era de pessoas com idade 
superior a 18 anos, com graves problemas mentais, psicóticos com 
histórico de internações, crises e com vínculos familiares e comunitá-
rios frágeis. o contexto amplo do caso definia quem ficava no CAPS: 
psicóticos mais graves (tidos como menos socioeconomicamente fun-
cionais) e/ou com vínculos sociais, comunitários e familiares mais frá-
geis. o CAPS também atendia usuários que não correspondiam ao 
perfil preestabelecido, como aqueles que apresentavam algum risco 
em momentos de crise e usuários que surtavam em razão do uso de 
drogas. Não eram perfil do CAPS: menores de 18 anos, pessoas com 
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transtornos mentais leves ou com deficiência mental, neuróticos gra-
ves, usuários de drogas e “psicóticos funcionais”. Para estes usuários, 
os serviços de referências eram os ambulatórios. A maioria dos consi-
derados neuróticos eram encaminhados para Ambulatório de Adultos 
e Idosos, e a maioria dos considerados psicóticos, para o CAPS.

Houve dificuldades em estabelecer a referência e contrarrefe-
rência entre CAPS e ambulatórios: no passado recente, a quantidade 
maior de funcionários permitia a escolha do caso segundo o diagnósti-
co, por parte do ambulatório, o que poderia ter reforçado “especialis-
mos”. Mais recentemente, dada a precarização do serviço e redução de 
funcionários, o atendimento se dava de acordo com a gravidade dos 
casos, priorizando os mais graves. o contexto histórico flexibilizou o 
ordenamento dos dispositivos, que fez com que os serviços mudassem 
sua forma diante da realidade de desmantelamento da saúde pública.

1.2.2. Ambulatórios
o acesso ao Ambulatório de Adultos e Idosos era por livre 

demanda ou por referenciação por outras equipes. Porém, além de 
uma enorme fila de espera para os atendimentos, o acolhimento 
acontecia em alguns dias da semana específicos. Neste ambulatório, 
os critérios para a absorção dos usuários eram feitos, por algum tem-
po, em razão de determinada temática ou sintomatologia clínica. 
Além de reforçar “especialismos”, tal organização pode ter compro-
metido a integralidade do cuidado e fomentado a fragmentação no 
acolhimento e na atenção. 

Historicamente, o “especialismo” do Ambulatório de Saúde 
Mental ocorreu devido a orientações da Gerência de Saúde Mental 
da Secretaria Estadual de Saúde (SES) de que os municípios que não 
tivessem CAPS, CAPS AD e CAPSi deveriam criar equipes de refe-
rência nos ambulatórios para acolher essas demandas. Assim foi feito 
durante a gestão do Programa de Saúde Mental, entre 2005 e 2010. 
quando o CAPS foi inaugurado em 2007, parte da equipe de Adultos 
e Idosos, que já atendia os pacientes mais graves, foi para o CAPS, e 
a configuração das equipes se manteve até que fossem inaugurados os 
outros dispositivos no município (CAPS AD e CAPSi), o que ainda 
não aconteceu.
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No Ambulatório de Crianças e Adolescentes, a porta de entrada 
era feita por uma equipe multidisciplinar, com grupos de recepção de 
acordo com a demanda, por meio de encaminhamentos e de recepção 
de familiares. o Ambulatório de álcool e outras Drogas (Ambula-
tório AD), diferentemente de outros serviços, operava com a “porta 
aberta”. Isso teve um efeito positivo na ampliação do acolhimento de 
um público que encontra poucos lugares na rede de políticas públicas, 
mas que, devido à falta de profissionais e até mesmo, em determinado 
momento, de espaço físico, houve um funcionamento do tipo “porta 
giratória”: o usuário entrava no serviço e logo saía, permanecendo 
pouco no tratamento, e a equipe não conseguia ir até o usuário de-
vido à sobrecarga de demanda, o que gerava baixa longitudinalidade 
e resolutividade do tratamento. Por sua abertura, o serviço recebia 
encaminhamentos dos diversos dispositivos, operando segundo uma 
gama variada de problemáticas no que concerne ao uso de substâncias 
lícitas (como o álcool) ou ilícitas: não só a chamada dependência quí-
mica, mas também problemas familiares, laborais, comunitários, afe-
tivos e sociais veiculados à questão do uso da substância. Sua atuação 
tinha como diretriz considerar o desejo do usuário no momento de 
surgimento da demanda, visto que tal demanda seria perpassada pelo 
imaginário social acerca do “viciado”, ocultando uma série de outras 
demandas: sociais, individuais e territoriais. Havia acolhimento de 
novos casos em qualquer dia da semana e de qualquer usuário que 
tivesse uma relação com o complexo droga (produção-comércio-uso). 
Embora a abertura fosse necessária a este tipo de problemática, havia, 
além da lógica do “apagar incêndio”, também a dificuldade de promo-
ver programas de prevenção devido à estigmatização da temática na 
cidade, caracterizada por um conservadorismo e, ao mesmo tempo, 
por um tráfico de drogas intenso e violento.

1.2.3. Pronto-socorro
A porta de entrada no Pronto-Socorro se dava de forma aberta. 

Apesar de o Pronto-Socorro ser um dispositivo que funcionava com 
as portas abertas 24 horas, observou-se alguns desafios, como a falta 
de capacitação em saúde mental e o centramento de suas práticas em 
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um modelo hospitalocêntrico e excessivamente biomédico. Verificou-
se a segregação dos usuários/as da saúde mental, a dificuldade de os 
trabalhadores do serviço identificarem e lidarem com as situações que 
envolviam o manejo do sofrimento mental e das crises em decorrên-
cia de transtorno mental, especialmente os casos associados ao uso 
de substâncias ilícitas. Além disso, a precariedade de estrutura para o 
acolhimento e recebimento de pacientes em crise ficava evidente ao 
ser verificada, por exemplo, a utilização frequente dos leitos psiquiá-
tricos para outros fins. o protocolo de atendimento de saúde mental 
acabava por ficar restrito ao CAPS, sendo negligenciado no Pronto-
Socorro, onde uma maioria de profissionais parecia não se sentir res-
ponsável por pacientes com transtorno mental. Na falta do acolhi-
mento estruturado a essa demanda, muitas vezes a equipe do CAPS 
manejava grande quantidade de emergências de saúde mental, mesmo 
sem ter os recursos necessários para isso. 

1.2.4. Residência Terapêutica
Na Residência Terapêutica o portão físico inicialmente perma-

necia fechado e, posteriormente, era trancado apenas no turno da 
noite, por motivos de segurança. Alguns moradores frequentavam o 
CAPS, apesar da distância geográfica entre os dois locais. os mora-
dores vieram de hospitais psiquiátricos de longa internação, em um 
processo de desinstitucionalização e implementação da Residência Te-
rapêutica, que se deu às pressas, via ação do Ministério Público. Foi 
constatada certa indefinição quanto à especificidade do trabalho da 
Residência Terapêutica. Era um dispositivo de tratamento? Foi detec-
tada ainda a necessidade de uma maior integração entre CAPS e RT.

1.2.5. Atenção básica
À cobertura ínfima da ESF e à troca de gestão em 2018, soma-

ram-se o corte de funcionários e da Equipe de Matriciamento, culmi-
nando na quase ausência da cobertura da saúde mental no território, 
fazendo com que bairros populosos, distantes e/ou rurais ficassem 
sem acesso a este tipo de atenção.
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1.3. Constituição da Referência
A referência é entendida em três sentidos: 1) o técnico de re-

ferência do caso (referência para a equipe, usuários e familiares); 2) 
Equipe ou serviço de referência (para os equipamentos das redes de 
políticas públicas e para a comunidade); 3) Referência para regulação 
da rede (referência de serviço para cada demanda ou situação de saúde 
mental específica).

o Pronto-Socorro (PS) era referência para a regulação da rede 
para situações de crise. os problemas em seu funcionamento como 
emergência em saúde mental acarretavam uma dinâmica em que a 
alta não era feita em articulação com outros serviços. A referência não 
era acionada ou construída, deixando sua ação restrita ao momento 
da crise e isolada na rede de cuidado. No PS, a equipe não sabia con-
tornar problemas relacionados às demandas de saúde mental, ficando 
desestabilizada quando precisava lidar com situações de crise. quem 
cuidava da articulação externa era a psicóloga e o estagiário do PS, 
funções inexistentes a partir de 2017. Posteriormente, o serviço social 
foi uma ponte possível para as relações entre o PS e a RAPS.

A falta de diálogo e principalmente a fragilidade da pactuação 
das referências para regulação da rede entre os dispositivos acabava re-
sultando na sobrecarga da Coordenação de Saúde Mental, que ficava 
com a função de fazer a comunicação constante entre os serviços da 
RAPS também com o restante da rede, enfrentando dificuldade de 
encaminhamentos e reafirmando a lógica da pessoalidade dentro dos 
serviços. Na prática, o ordenador da rede era a Coordenação de Saúde 
Mental, ficando imbuída de funções que deveriam ser do CAPS, en-
quanto o CAPS ocupava um lugar de recepção e de encaminhamento. 
A Coordenação de Saúde Mental ocupava também a função de coor-
denadora técnica dos dispositivos CAPS e ambulatório. A falta de 
diálogo entre a rede é apontada como fator de dispersão e atribuição 
de atividades extraordinárias à Coordenação de Saúde Mental.

quando os serviços se tornavam referência para o acolhimento 
a determinado tipo de diagnóstico, criava-se uma lógica de especia-
lidade, que não havia sido formulada na constituição da RAPS. Por 
exemplo, na maioria das vezes, o CAPS se tornou o equipamento de 
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cuidado para psicóticos, e o ambulatório, para neuróticos. quando a 
divisão é feita pelo diagnóstico, pode-se não estar levando em consi-
deração a demanda do caso: se pontual, intensiva ou extensiva. outro 
caso era o de usuários que tinham alguma relação com uso de drogas, 
que eram referenciados para o Ambulatório AD, embora não neces-
sariamente o uso de drogas fosse um elemento relevante para o caso. 
Houve algumas tentativas de diálogo entre os serviços, para que fosse 
possível uma construção mais conjunta da referência. Contudo, essa 
tentativa ainda não havia se mostrado suficiente. o diálogo entre os 
serviços, no que diz respeito à construção da referência, ainda se man-
tinha sustentado no voluntarismo do trabalhador, o que fazia com 
que, se um trabalhador saísse do serviço, o fluxo tendia a se perder.

Havia casos de atendimento não intensivos que permaneciam 
no CAPS. A justificativa para esses usuários não serem encaminhados 
ao ambulatório ou à atenção básica era o vínculo que tinham com o 
psiquiatra. Havia, ainda, usuários no CAPS que tinham como profis-
sional de referência somente o psiquiatra. Devido ao fato de que a car-
ga horária da psiquiatria no CAPS era muito menor do que a deman-
da exigia, o único tratamento desses pacientes era o medicamentoso.

o profissional de referência no CAPS se definia por quem fazia 
o acolhimento do usuário na porta de entrada. o usuário que vinha 
pontualmente para o psiquiatra não passava pelo acolhimento. o pro-
blema desse modo de organizar era a não avaliação da efetividade da 
referência e a perda da referência caso o profissional se ausentasse ou 
saísse do serviço. Essa situação tinha como consequência a ausência 
de referência para muitos usuários: alguém que pudesse articular a 
construção do cuidado. Muitos casos não passavam por um acompa-
nhamento mais de perto pela equipe, fazendo com que este só “apa-
recesse” para a equipe quando em crise. A equipe, como coletivo, re-
conhecia a necessidade de uma ampliação de cuidado para o usuário. 
Devido à alta demanda no CAPS, o profissional de referência muitas 
vezes ficava como o único profissional a trabalhar o caso.

Para alguns tipos de demanda, a referência de regulação da rede 
era incerta: usuários de saúde mental com agravos orgânicos, neuró-
ticos graves em contexto social vulnerável e psicóticos estáveis. Estes 
casos pareciam não ter lugar claro na rede. o hospital foi, por um 
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tempo e pelo menos oficialmente, o serviço de referência de regulação 
da rede para os casos de internação. Nesse serviço, o psiquiatra era o 
profissional de referência para os casos de saúde mental. Contudo, 
parecia haver pouca relação e trabalho conjunto entre o hospital e os 
demais serviços da RAPS.

A construção dos laços entre os serviços da RAPS foi prejudi-
cada, além do já descrito como precariedade da rede, pelo fato de os 
trabalhadores não terem espaço em suas agendas para a construção de 
rede – as equipes estavam muito atarefadas e não conseguiam incluir e 
pensar suas relações de trabalho durante o processo de trabalho.

1.4. Montagem do Projeto Terapêutico Singular (PTS)
o Projeto Terapêutico Singular (PTS) é uma estratégia para o 

cuidado que reúne e articula em uma direção comum saberes, técnicas 
e dispositivos, condutas terapêuticas articuladas e recursos além do 
campo da saúde. Ele é construído por meio da discussão coletiva de 
uma equipe multidisciplinar com usuários e outros agentes envolvi-
dos no caso em questão. Busca a integralidade do cuidado e a amplia-
ção da clínica, bem como a singularidade como elemento central de 
articulação das condutas terapêuticas (BRASIL, 2009).

Na RAPS de Rio das ostras, a fragmentação intraequipe (em 
menor grau no CAPS) e entre os serviços da rede e dos atores do terri-
tório comprometeu, muitas vezes, a construção de PTS. Durante um 
período, a elaboração dos PTS dos usuários da Residência Terapêutica 
(RT) se dava juntamente com o processo de desinstitucionalização. 
Algumas articulações institucionais, no âmbito da desinstitucionali-
zação, como a relação Clínica Ego7-CAPS-RT, construíram um PTS 
conjuntamente. o PTS dos moradores da RT, em geral, não era cons-
truído pelo CAPS, e muitos desses moradores não conheciam o servi-
ço. Nas reuniões de equipe do CAPS, os casos dos moradores da RT 
muitas vezes ficaram de fora.

Em geral, detectou-se uma dificuldade na RAPS em desenvolver 
o PTS de forma singular e participativa, o que fazia deste, muitas vezes, 
mero instrumento no prontuário, ou planejamento individual do pro-

7 Clínica Ego Psiquiatria, entidade privada localizada no município de Tanguá, RJ. 
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fissional de referência. os recursos reduzidos oferecidos pelo município 
(recursos terapêuticos/culturais/sociais/comunitários) faziam com que 
as equipes utilizassem apenas aquilo que havia no próprio serviço ou 
no campo de ação do profissional. os exemplos mais eloquentes eram 
o CAPS e o Ambulatório AD, que estiveram sobrecarregados, o que 
comprometeu e limitou a construção de PTS.

1.5. Oficinas e outras atividades
As oficinas Terapêuticas são recursos de atenção psicossocial 

que devem ser prestados aos usuários do CAPS. Segundo o Ministério 
da Saúde (BRASIL, 2004), na cartilha sobre CAPS, as oficinas são 
uma das principais formas de tratamento oferecido nesse serviço, e 
um importante recurso da Reforma Psiquiátrica. os dispositivos das 
oficinas podem desenvolver laços coletivos (grupais, comunitários) 
que fomentam a autonomia, bem como introduzem nas técnicas e 
nos saberes utilizados na atenção psicossocial outros saberes não espe-
cializados que fortalecem a integralidade do cuidado.

Enquanto existiu, a equipe de Matriciamento realizou o Grupo 
de Terapia Comunitária com a ESF do Âncora, uma das poucas ações 
entre Saúde Mental e Atenção Básica. o Ambulatório AD realizava o 
projeto Saúde na Escola, trabalho pedagógico com professores e alu-
nos sobre o uso de substâncias psicoativas. Ações estas que deixaram 
de ser executadas. Posteriormente, a Terapia Comunitária foi reali-
zada pelo Ambulatório de Adultos e Idosos. Já no Ambulatório AD, 
havia o grupo de familiares, realizado até 2018, mas não foi possível 
mantê-lo, restando apenas o grupo de usuários. o grupo de usuários 
realizado pela equipe de álcool e outras drogas, nunca deixou de acon-
tecer ao longo dos anos, mesmo quando a equipe era composta apenas 
de uma profissional, avaliado pelos profissionais como extremamente 
potente. o CAPS realizava uma série de oficinas que foram extintas: 
as assembleias gerais, oficinas de música, de criação livre, pintura de 
tecido, horta comunitária; Bazar; Acompanhamento Terapêutico in-
dividual. Mantiveram-se, até o final desta pesquisa, a oficina de Arte-
sanato, oficina de Rádio, a oficina de Higiene e Beleza, o Grupo de 
Gestão Autônoma da Medicação e a oficina de Expressão Corporal. 
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No hospital acontecia a Roda de Conversa “Cuidando de quem cui-
da”, espaço de cuidado dos profissionais, onde estes compartilhavam 
sentimentos e pensamentos de modos de cuidado ampliado, o que 
também deixou de ocorrer.

Avaliou-se que muitas oficinas foram criadas com base nas 
ideias dos profissionais, porém pouco em composição com os usuá-
rios. ou seja, muitas vezes o desenho, tema e a proposta das oficinas 
vinham prontos, não eram pensados com base em uma análise com 
participação dos usuários, sendo reguladas pelo caráter prescritivo da 
saúde mental. os profissionais propuseram oficinas, mas não raro elas 
tinham baixa adesão por parte dos usuários. Havia também um gran-
de problema de falta de materiais e profissionais para a realização das 
oficinas. A oferta de oficinas ficava única e exclusivamente na depen-
dência da decisão e iniciativa individual do trabalhador. Ainda assim, 
muitas atividades conseguiram produzir efeitos no tratamento e con-
sequências terapêuticas no cuidado. Muitas vezes, a oficina funcionou 
como espaço que permitiu à equipe discutir os efeitos de cuidado 
da própria vinda dos usuários ao CAPS, promovendo autonomia e 
contribuindo para seu cuidado. o CAPS realizou, por um período, 
seminários internos, que foram importantes e disparadores de muitos 
questionamentos e direcionamento do processo coletivo de trabalho. 

Em geral, as oficinas e atividades tiveram articulação frágil com 
o território e com a rede social. Havia dificuldade em produzir espa-
ços em comum com a comunidade. Em momentos pontuais, as ofici-
nas e atividades viabilizavam o encontro da RAPS com a comunidade. 
Além da falta de profissionais e recursos materiais, a rotatividade dos 
trabalhadores, devido à fragilidade dos vínculos de contrato, também 
fragilizaram a invenção e a continuidade das oficinas.

1.6. Relação com a rede social
A atenção psicossocial da Reforma Psiquiátrica se caracteriza 

por uma aposta na abertura dos espaços do cuidado e uma deslocaliza-
ção da psiquiatria e do manicômio como centros de saber e poder para 
a saúde mental. A deslocalização diz respeito à crítica ao lugar onde 
se vê, se fala, e no qual se produz o saber sobre a loucura: tradicional-
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mente, o hospital psiquiátrico. Com base nessa crítica, há uma aber-
tura do cuidado para a comunidade e o território. o lugar de tratar 
não está mais localizado no hospício, o saber não está mais somente 
no psiquiatra, mas se direciona a todos os espaços, numa descentrali-
zação da rede de saúde, ao buscar se aproximar da perspectiva daquele 
que busca tratamento (FURTADo, PASSoS, 2012). Assim, a relação 
com a rede social, que engloba mais atores que a rede de saúde, é fun-
damental para a construção da integralidade do cuidado, a promoção 
da autonomia e da cidadania: ela ajuda a ampliar a diversidade de 
agentes envolvidos no cuidado.

A relação do CAPS com a comunidade era mais próxima quan-
do ele se localizava no centro da cidade e havia mais recursos e pro-
fissionais. Um exemplo disso era o Bazar, onde eram vendidas à co-
munidade artesanatos e produções feitas pelos usuários. A assembleia 
do CAPS também foi um dispositivo aberto à comunidade, contudo, 
pouco frequentado por ela. Houve também todos os anos atividades 
e rodas de conversas na Semana Antimanicomial, que aconteceram 
na Unidade Básica de Saúde e no Centro de Referência de Assistência 
Social (CRAS). As atividades do 18 de maio, que além de ser o dia da 
Luta Antimanicomial é também o aniversário do CAPS, ocorriam em 
uma das principais praças do centro da cidade, um espaço potente de 
integração da saúde mental com a comunidade. Durante esse período, 
houve uma relação próxima do CAPS com a UFF, com participações 
na Semana de Psicologia, na Semana da Luta Antimanicomial e por 
meio de estágios. o CAPS também participou do quiosque de econo-
mia solidária, onde o material da oficina de artesanato era colocado 
à venda, contudo, essa ação deixou de existir. Uma vez ao mês, acon-
teciam as reuniões de familiares no CAPS, que posteriormente passa-
ram a ser semanais. Foram criadas algumas articulações e encontros 
com o Ministério Público e com os CRAS da cidade, para discussão 
de casos e situações.

Como já relatado, verificou-se grande dificuldade de as ações 
da RAPS saírem dos muros dos serviços, em atividades no território, 
assim como alcançar os casos que não eram considerados graves e 
que não chegavam à RAPS. A prioridade do CAPS, no período de 
turbulência pela falta de profissionais e recursos, foi ficar dentro do 
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serviço, para garantir um mínimo de atenção aos usuários. Posterior-
mente, foi possível retomar as visitas domiciliares devido à disponibi-
lização de um veículo, que eventualmente podia ser usado pelo CAPS, 
e também a novas contratações. Contudo, condições de trabalho (re-
cursos e profissionais) ainda dificultam uma atuação mais ampla com a 
rede social, com exceção do trabalho com os familiares que se engajam 
mais no tratamento.

No Ambulatório AD, o trabalho grupal com familiares se man-
teve. No Ambulatório de Crianças e Adolescentes, havia uma relação 
próxima com os familiares, onde se realizava o trabalho de orientação, e, 
quando os familiares apresentavam demandas terapêuticas, eram enca-
minhados para a rede de saúde. Já no Ambulatório de Adultos e Idosos 
não existia espaço de escuta para os familiares dos usuários, o que ne-
cessariamente fazia com que cada familiar precisasse tornar-se paciente 
para ser ouvido.

Relatou-se a presença importante das igrejas no trabalho da 
RAPS. A igreja é o destino de muitos usuários considerados neuróticos 
que não entram no Ambulatório de Adultos e Idosos. Poucas articula-
ções foram relatadas com as Igrejas.

Embora houvesse alguma relação dos serviços com a rede social 
e comunitária, ainda se fazia presente, no geral da RAPS, um cuidado 
demasiadamente individual, fragmentado, especializado, de baixa arti-
culação em rede. Muitas atividades que faziam a relação com a comu-
nidade diminuíram no período que este documento compreende. As 
articulações com a rede social pareciam depender exclusivamente do 
esforço individual do profissional, tendo pouco apoio institucional.

1.7. Atenção à crise em Saúde Mental

A atenção à crise tem sido apontada como um dos desafios da 
Reforma Psiquiátrica (RP) e um dos principais analisadores da atenção 
psicossocial. A atenção à crise passa por espaços específicos para esse 
tipo de situação, que sejam suficientemente acolhedores, resolutivos e 
que permitam articulação com outros serviços da rede, para produzir 
continuidade e integralidade do cuidado. Contudo, a atenção à crise 
passa também por sua prevenção, com uma rede que consiga trabalhar 
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longitudinalmente e no cotidiano do usuário. E ainda passa diretamen-
te por um manejo que se faz nos diversos serviços, que dependem da 
segurança das equipes, sustentada por sua vez em articulações sólidas 
intra e extra equipe, recursos (humanos e materiais), pactuações de flu-
xos de rede, referências de regulação de rede etc.

os problemas da atenção à crise na RAPS de Rio das ostras é 
similar aos de outras RAPS. Foi possível perceber que a experiência da 
crise era vivida como um grande estressor por parte dos trabalhado-
res, havendo, em alguns equipamentos, dificuldades no manejo desta. 
Como já dito, isso se devia em grande parte à falta de lugar para tal 
experiência na rede: tanto na crise dos usuários como também nas crises 
institucionais das equipes e serviços.

Identificou-se, como já dito, desconhecimento do uso de medi-
cações e manejo da crise por parte das equipes hospitalares. Além disso, 
verificou-se que os profissionais da RAPS se sentem inseguros quanto 
a contar com os leitos psiquiátricos no hospital e com o atendimento 
no PS. Este é um grande estressor do trabalhador. A baixa capacidade 
da RAPS na atenção à crise acaba por reforçar vetores manicomiais de 
hipermedicalização, ou de simples exclusão. Em uma rede com poucas 
conexões, a experiência da crise dificilmente pode ser bem acolhida, 
pois leva os próprios serviços e trabalhadores a situações críticas.

A lógica emergencial pareceu ser uma tônica na atenção à crise 
na RAPS de Rio das ostras. Modelo que reforçou processos e con-
dutas de medicalização e refletiu, ao mesmo tempo, a fragilidade na 
territorialização do cuidado, na relação com a Atenção Básica. Esta 
lógica, chamada de “apagar incêndio”, associou atenção à crise à sim-
ples contenção – química e mecânica –, sendo analisadora do funcio-
namento fragmentado e frágil da rede: dificuldade de relação com a 
AB; fragilidade na continuidade dos cuidados e na produção da inte-
gralidade. os relatos indicaram que não havia coletivos de comparti-
lhamento do cuidado (potencial de constituição de uma rede quen-
te), mas trabalhadores engajados, que, com baixo grau de articulação 
e compartilhamento, não podiam construir uma atenção à crise mais 
distribuída e consistente.
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2. Análise e recomendações para o fortalecimento 
da RAPS em Rio das Ostras

2.1. Análise
Temos alguns analisadores que permitem traçar problemáticas 

transversais às diversas dimensões da linha de cuidado da RAPS de 
Rio das ostras (Ro). o analisador é quem realiza a análise: eventos, 
elementos que evidenciam o modo de funcionamento de determinada 
realidade institucional (BARRoS; BARRoS, 2013). Aos pesquisa-
dores da linha de cuidado na RAPS de Ro coube a identificação de 
analisadores. Na RAPS de Rio das ostras destacaram-se: o modo de 
utilização do PTS, a atenção à crise, os portões fechados do CAPS e 
da RT, a fragilidade dos fluxos de rede construídos entre os equipa-
mentos da RAPS.

A análise aqui proposta tem como ponto central a articulação 
da RAPS em seus vários espaços, tendo como evento relevante a ex-
tinção do espaço de supervisão da RAPS, que foi finalizado em 2016. 
Essa finalização se deu pela não renovação do incentivo do governo 
federal e a não contratação por parte da prefeitura para essa função.

o problema transversal que esses analisadores demonstram diz 
respeito à fragilidade da rede, em seu sentido amplo: (i) Rede externa 
a cada serviço, que compreende os outros serviços da RAPS, a rede 
de saúde mais ampla, a rede intersetorial de políticas públicas no 
território do município, mas também a rede de outras instituições 
não governamentais e, ainda, as redes informais e comunitárias, de 
atores e recursos da cidade, que compreendem famílias e comunida-
des, e espaços públicos; (ii) Rede interna ao serviço, que compreende 
os atores implicados no cuidado, os profissionais das mais variadas 
categorias técnicas e não técnicas, os recursos de cada serviço, mas 
também os usuários, que, além de público-alvo, também podem ser 
agentes do cuidado.

A baixa transversalidade da RAPS de Ro, tanto no que diz res-
peito à gestão quanto à atenção, é o vetor de fragmentação que o 
grupo de trabalhadores que construiu esse documento designou de 
solidão ou isolamento.
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Rede é um modo de funcionamento do sistema de saúde que 
necessita de laços e de mútuo apoio. Com o vetor de fragmentação, 
isolamento ou solidão, os serviços e trabalhadores acabam funcionan-
do como fragmentos que, mesmo com toda a competência técnica, 
são insuficientes para lidar com a demanda sanitária, tendo por efeito 
uma sobrecarga do trabalhador. Certamente, o problema da RAPS de 
Ro é efeito do baixo investimento em recursos para o trabalho. Esta 
é a primeira dimensão dos problemas da RAPS que tem baixo grau 
de participação na gestão em saúde. Há também outra dimensão do 
problema, que diz respeito ao modo de organização dos serviços em 
rede. Embora esses problemas não estejam separados, é nesta segunda 
via que este documento visa discorrer.

os pontos da RAPS de Ro experimentaram, no período de 
tempo analisado, uma sensação de solidão, que compareceu no 
modo de fazer o PTS de maneira individual e solitária por parte do 
profissional de referência. Tal isolamento: acaba por fazer do PTS 
um mero instrumento burocrático, e não um dispositivo agregador 
de diversos olhares para: a construção conjunta do planejamento do 
cuidado; o fato de muitos usuários terem como tratamento somente 
a medicação; a atenção à crise, que deixa, muitas vezes, o CAPS 
sozinho para lidar com situações críticas, ou a ação do PS ficando 
destacada do processo de cuidado longitudinal; a pouca comuni-
cação dos serviços com a comunidade e a baixa inserção de suas 
ações no território de vida dos usuários; o isolamento dos serviços 
na RAPS, o baixo grau de comunicação e trabalho conjunto entre 
os serviços da RAPS.

A sustentação das atividades e oficinas na decisão voluntária do 
trabalhador expressa uma dimensão necessária ao trabalho: o desejo 
e o engajamento. Contudo, o processo de trabalho em saúde não 
pode estar sustentado na pessoalidade. Isso se reflete de alguma for-
ma na construção dos fluxos da rede. é preciso que as ações da RAPS 
estejam sustentadas em uma estrutura e uma memória institucional 
não reduzida à pessoa do trabalhador. o grau de rotatividade e a 
precariedade dos contratos de trabalho enfraquecem muito a insti-
tucionalização dos fluxos e atividades quando o sistema de referên-
cia entre os equipamentos da RAPS fica dependente da memória de 
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um trabalhador, e não da função de articuladores contratados pela 
coordenação de SM. é importante que a articulação da rede ganhe 
sentido institucional e coletivo.

A questão da porta de entrada dos serviços também diz res-
peito a uma organização que precisa ser pactuada e acompanhada 
coletivamente, pois tem implicações tanto para a distribuição cor-
reta da demanda quanto para evitar a sobrecarga de determinado 
serviço, e, ainda, para encaminhar a integralidade e a longitudina-
lidade do cuidado.

A rede é composta de pontos conectados. Contudo, quando 
não existe um espaço para visualização coletiva da rede, suas poten-
cialidades e a articulação dos pontos existentes tendem a se perder. 
ocorre um apagamento das conexões, o que intensifica a solidão. os 
pontos da rede não são a rede. A rede se faz criando nós: pontos de 
conexão que traçam fluxos e que permitem a construção de um sujei-
to coletivo. é o sujeito coletivo da rede que viabiliza pactuações, mas 
também a institucionalização desses fluxos, sua permanência como 
recurso, por meio de uma memória coletiva.

Na construção dos nós da rede devem estar envolvidos os di-
versos atores do cuidado, em suas diferentes posições, técnicas e não 
técnicas. A longitudinalidade e a integralidade do cuidado passa pela 
construção de um espaço comum entre a diversidade de atores, da 
medicina à cozinha, do profissional de saúde mental ao vizinho de de-
terminado usuário. A relação com a rede social, que engloba mais ato-
res que a rede de saúde, é fundamental para a construção da integra-
lidade do cuidado, a promoção da autonomia e da cidadania: amplia 
o número de agentes envolvidos no cuidado. A história das reformas 
sanitária e psiquiátrica nos mostra que tais articulações sustentam a 
institucionalização, e não o contrário, e que tal articulação permite 
produzir uma pressão maior sobre as gestões de governo no sentido 
de garantir as condições de trabalho. o que estamos definindo como 
solidão tem efeitos diretos na integralidade, longitudinalidade, reso-
lutividade do cuidado, e também na corresponsabilização distribuída 
dos diferentes atores envolvidos em uma situação de saúde mental, e, 
consequentemente, na saúde do trabalhador, que ao estar isolado ou 
somente contando com sua equipe, acaba tendo de operar na lógica 
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emergencial do apagar incêndio, por solitariamente enfrentar a de-
manda crescente em saúde mental.

Se o técnico de referência lidar sozinho com o caso, reduz-se a 
referência em um trabalhador, podendo desimplicar o serviço e dimi-
nuir o grau de integralidade da atenção. A complexidade da demanda 
tende a ficar reduzida a um aspecto que a totaliza, o que frequente-
mente torna-se a função do diagnóstico. A clínica, assim, é reduzida. 
Um exemplo é o dos usuários sem referência que são atendidos so-
mente pelo psiquiatra.

o isolamento do profissional ou da equipe pode induzir à exa-
cerbação do uso do dispositivo do medicamento, tanto no sentido de 
deixar o usuário muito medicado quanto no sentido de este ser o úni-
co dispositivo de tratamento, não sendo articulado a outros recursos 
terapêuticos e comunitários. o tratamento medicamentoso tende a 
trazer a ideia de que o usuário está em tratamento, contudo, na gran-
de maioria dos casos, quando o único tratamento é o medicamentoso, 
há uma tendência a silenciar os problemas, deixando reprimida a de-
manda por outros dispositivos do cuidado.

o isolamento dos serviços e dos profissionais torna a atenção 
demasiadamente individualizada, enfraquecendo a dimensão comu-
nitária do cuidado, envolvendo a rede de saúde e a rede social. Na 
RAPS de Ro, existem, embora poucas, ações coletivas para o cuida-
do, o que compromete a diretriz comunitária da atenção psicosso-
cial no Brasil.

A solidão do serviço em lidar com a crise traz prejuízos para 
uma ação que está além de estabilizar a crise. Corre-se o risco de não 
conseguir manejá-la. Há um avanço na RAPS quando o CAPS conse-
gue desenvolver formas internas de lidar com a crise de seus usuários. 
Contudo, não basta o CAPS isoladamente manejar a crise, é preciso 
de retaguarda na RAPS.

Se o isolamento e a fragmentação comprometem a atenção, 
não é diferente com a gestão, já que gestão e atenção são práti-
cas distintas, mas inseparáveis. quando as ações dos profissionais e 
serviços estão isoladas, há uma dificuldade de analisar e planejar a 
RAPS e organizar os fluxos de rede, indicadores e demanda. Isso tem 
por efeito distribuir de maneira desproporcional as ações e produz 
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concretamente falta de tempo e espaço para lidar com a demanda, bem 
como ações que não estejam atendendo às necessidades concretas do 
público. Não se consegue analisar os casos e não se coloca a atenção em 
análise: não se tem o tempo e o espaço para avaliar e repensar as ações 
com quem participa diretamente delas: os trabalhadores e usuários.

A fragmentação presente na atenção e gestão da RAPS – que cer-
tamente não é total – produz algumas tendências: ambulatorização do 
CAPS, oficinas sem efetividade, PTS burocráticos, reuniões com pouco 
espaço para análise e mudança dos processos de trabalho, pessoalização 
das ações e iniciativas, distância do território de vida do usuário, frag-
mentação das equipes, superlotação dos ambulatórios, ineficiência da 
rede hospitalar e de emergência, baixa articulação com Atenção Básica 
em Saúde e rede intersetorial, hiperprotagonismo de alguns trabalha-
dores em detrimento da equipe, porta de entrada com baixo grau de 
regulação da rede, pouco espaço de construção conjunta com usuários 
e familiares, distribuição da demanda pelo diagnóstico e não pelo caso 
considerado em sua singularidade.

2.2. Recomendações para o fortalecimento da RAPS 
em Rio das Ostras

Ao apontar a fragmentação e suas consequências como chave de 
leitura para os problemas na RAPS, não se está afirmando que a RAPS 
funciona totalmente desta maneira, e menos ainda que isso seria um 
problema técnico dos trabalhadores. os problemas apontados dizem 
respeito ao desafio de construir uma lógica de rede que está além da efi-
ciência técnica dos profissionais de saúde. Estas são questões de gestão 
em seu sentido amplo, incluindo gestores municipais de nível central, 
coordenadores dos equipamentos e também os trabalhadores em seu 
compromisso cogestivo.

Entendemos que o ponto central diz respeito à rede, em termos 
de sua estrutura – serviços de saúde, recursos humanos e materiais, po-
líticas públicas intersetoriais, baixo investimento na política de saúde 
mental por parte dos governos federal, estadual e municipal –, e tam-
bém de fluxos e dispositivos de gestão da rede e da atenção. No que diz 
respeito à estrutura da rede, cremos que as indicações estão colocadas 
pelas normativas do SUS e das políticas de Seguridade Social, Educa-
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ção, Cultura, Trabalho etc., para municípios com as características de 
Rio das ostras. Portanto, nos atemos aqui a recomendações no que diz 
respeito aos fluxos e dispositivos de gestão internos à RAPS.

Em termos gerais, a RAPS pode ser qualificada com base na pro-
liferação de espaços de articulação – intrasserviços e extrasserviços. A 
consolidação de espaços de análise e tomada de decisão dentro dos ser-
viços se faz por meio de dispositivos de reunião de equipe, assembleias, 
reuniões para construção de PTS e, ainda, de articulação com usuários, 
familiares e comunidade.

Esses espaços intraequipe permitem transformar o modelo de 
responsabilidade no sentido da diretriz da cogestão, espaço de compar-
tilhamento da angústia e revisão dos processos de trabalho. A melhor 
maneira de cuidar do trabalhador é cuidar de seu processo de traba-
lho, para que ele esteja mais adequado ao que cada trabalhador pode 
oferecer e onde as responsabilidades estejam distribuídas e comparti-
lhadas. A articulação com a comunidade permite fortalecer a direção 
do cuidado no sentido da produção de autonomia, envolvendo outros 
atores, avaliando, constantemente, quais recursos a cidade oferece e 
pode oferecer ao cuidado dos usuários. Ampliar a capacidade de análise 
dos grupos envolvidos no trabalho tem a função de constantemente 
colocar em análise o modelo de atenção, sem que isto implique em 
pessoalização ou culpabilização, e incluir a avaliação como parte do 
trabalho em saúde.

Um passo seguinte e central é construir um espaço de articulação 
da própria RAPS, ampliando as referências, trazendo os diversos ser-
viços a tomarem parte na responsabilidade do funcionamento. Isso se 
faz com o dispositivo de supervisão da RAPS, em encontros periódicos 
com todos os serviços. Espaço este que possa pactuar as referências, evi-
tando que cada serviço diga “sozinho” o que vai fazer em cada situação. 
é importante que todas as equipes que constituem essa rede estejam a 
par dessas pactuações. A construção do profissional de referência tam-
bém deve ser o mais coletiva possível, advindo da elaboração do PTS. A 
construção do PTS coletivamente – tanto entre diferentes trabalhadores 
quanto entre diferentes serviços – exige a inserção de espaços coletivos 
de gestão do cuidado em meio ao trabalho cotidiano das equipes. A pac-
tuação participativa na rede das referências para cada situação contribui 
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para a continuidade do cuidado e para a efetivação da integralidade. 
Para essa gestão, entendemos que é necessário pensar as referências em 
seus três sentidos – serviço, profissional, regulação da rede – com base 
em dois aspectos: espaço/lugar (onde?) e tempo/situação (quando?).

outra necessidade é estabelecer espaços de articulação e pactua-
ção de fluxos entre os serviços de saúde e com as políticas públicas e 
atores da sociedade civil. Neste sentido, é possível deslocar profissionais 
de Saúde Mental para o trabalho de rede com a Atenção Básica e a rede 
de urgência e emergência, com a construção de espaços periódicos de 
encontro e pactuação. A ferramenta do apoio matricial permite enfren-
tar o fenômeno da ambulatorização nos serviços.

 é preciso construir ações com a Atenção Básica existente no 
município. Isso pode ser feito por meio do deslocamento de determi-
nada carga horária de um profissional para isso, que por sua vez estará 
presente na reunião da RAPS, fazendo a ponte entre Atenção Básica e 
serviços de Saúde Mental. é preciso retomar as ações nas escolas e ins-
titucionalizar as ações com a Assistência Social.

 Como reforçar os movimentos de abertura comunicacional 
entre os trabalhadores e entre os serviços? Como intensificar o com-
partilhamento da responsabilidade do cuidado entre os diferentes dis-
positivos de saúde e intersetorial do município? Como potencializar 
o trabalho terapêutico de inserção social no território, na construção 
efetiva do cuidado integrado na rede de saúde mental?

Abrir espaços de gestão na agenda de todos os trabalhadores, in-
clusive da chamada equipe de apoio no CAPS (vigilância, pessoal da 
cozinha, do administrativo) é vital para construir espaços de articula-
ção. Tal espaço terá impacto no atendimento da demanda, pode permi-
tir otimização da atenção, diminuição no sofrimento do trabalhador, 
maior integralidade no cuidado, distribuição mais equânime nas res-
ponsabilidades, ou seja, incluir o espaço de análise e tomada de decisão 
na agenda de todos os trabalhadores. Com o fortalecimento dos espaços 
de reflexão e articulação do trabalho da RAPS, é possível construir um 
coletivo que possa criar as condições estruturais da rede garantidas pelas 
normativas das políticas públicas.
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2.2.1. síntese das recomendações que o processo de 
pesquisa aponta:
•	 Instituição e fortalecimento dos espaços coletivos de discus-

são intraequipes de análise e pactuação de fluxos de trabalho 
e construção de Projetos Terapêuticos Singulares (PTS) em 
cada serviço da RAPS: reunião de equipe, estudo de caso, 
seminários internos. 

•	 Instituição e fortalecimento dos espaços coletivos de escuta, 
discussão e pactuação com usuários, familiares e comunida-
de: assembleias, grupo de familiares onde a discussão tenha 
por temática, além dos casos, a relação entre serviço, família, 
comunidade.

•	 Instituição de espaços coletivos de discussão, análise e pac-
tuação dos fluxos internos da RAPS, envolvendo todos os 
serviços. Este espaço deve ser preferencialmente o espaço de 
supervisão da RAPS, que deve ser retomado, pactuado, e deve 
contar com a participação de todos os trabalhadores ou pelo 
menos um representante de cada serviço. No caso do uso de 
representantes, as reuniões de equipe em cada serviço devem 
estar funcionando plenamente. A supervisão deve ser feita 
por um ator externo à rede.

•	 Instituição e fortalecimento de espaço de articulação e pac-
tuação de fluxos entre RAPS e outros serviços da rede de saú-
de, que pode ser feita pela coordenação da Saúde Mental, ou 
por outro ator destacado.

•	 Instituição e fortalecimento de espaço de articulação da RAPS 
com outras políticas públicas e atores da sociedade civil, que 
pode ser feito pela coordenação de Saúde Mental ou por ou-
tro ator destacado.

•	 Destacamento de um profissional que possa atuar como 
apoiador matricial e estar em relação com serviços de atenção 
básica e outras políticas públicas para fomentar a perspectiva 
da saúde mental nestas redes.

•	 Para todas as recomendações acima, abrir espaços de gestão 
(com base em cada especificidade) na agenda de todos os tra-
balhadores, inclusive das chamadas equipes de apoio (segu-
ranças, limpeza, cozinha etc.).
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roteiro de oBServação dialogada 
da linha de cuidado da rede de atenção 

pSicoSSocial de rio daS oStraS-rJ

Acompanhar a linha de cuidado de uma unidade significa tra-
çar, dentro do território no qual ela se insere, o conjunto de atores, 
serviços e equipamentos da rede interna e externa, que se articula na 
produção do cuidado integral à saúde. Interessa-nos conversar com 
trabalhadores e usuários sobre o modo como cada um deles com-
preende as articulações que podem ser feitas na trajetória dessa linha, 
entendendo que a pluralidade de sentidos que podem surgir são pos-
sibilidades de percurso dentro dessa linha. Seguem as questões que 
nortearão essa observação:

1. Organização da porta de entrada do CAPS: Como se organiza a porta 
de entrada? que profissionais fazem a primeira escuta do usuário ao 
chegar ao CAPS? quais casos são encaminhados para atendimento 
no CAPS? quais casos não são atendidos? o que é feito com os 
usuários que não são atendidos? Após a primeira escuta, para onde 
são encaminhados os usuários atendidos pelo CAPS?

2. Constituição da referência/mapeamento das referências técnicas consti-
tuídas: quem determina a referência? Como determina? A referên-
cia é pessoal ou se trabalha com equipe de referência? Como é con-
siderada a vinculação do usuário? Como se distribuem os usuários 
por referência? A referência é referência para o quê?

3. Montagem do projeto terapêutico: Há projeto terapêutico singular? 
Como é feita a montagem do projeto terapêutico? que profissionais 
participam dessa montagem? Como é feita a distribuição de respon-
sabilidades entre a equipe? Como é considerada a participação do 
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usuário e familiares na construção do projeto terapêutico?
4. Observar as oficinas em suas funções ocupacional e terapêutica: quais 

oficinas acontecem no CAPS? Como são feitos os encaminhamen-
tos dos usuários que participam delas? Como é a participação dos 
usuários nas oficinas? (qual frequência? Permanecem até o fim ou 
não?) que outras atividades há, além das oficinas? os usuários que 
não participam das oficinas do dia, fazem o quê?

5. Integralidade do cuidado e a rede de saúde: qual a relação do CAPS 
com outros serviços da rede de saúde? quais são os equipamentos 
da rede? Como se dá a relação do CAPS com outros equipamen-
tos? que equipamentos exteriores à rede de saúde são acionados 
nas práticas de cuidado do CAPS? Há parcerias com outros se-
tores? Como ela se desenvolve? Há experiência de interconsulta? 
qual é a relação com a atenção básica? quais equipamentos são 
incluídos no projeto terapêutico dos usuários? que usuários aces-
sam esses equipamentos? qual(ais) é(são) o(s) trabalhador(es) de 
referência desses outros equipamentos para o CAPS? quando eles 
funcionam? que dia da semana é melhor para acessá-los? quais os 
lugares para internação?
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