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À minha eterna princesa, Luciana Coimbra (in memoriam)  

 

Mãe, você que me mostrou o começo dando-me a oportunidade de viver 

essa vida, que hoje graças ao amor misericordioso e infinito do nosso bom Deus, 

posso me alegrar. Também mostrou-me o que a princípio representou o fim, 

seguido de um extenso rasto de dor. Não foi fácil e ainda não é viver os dias aqui 

sem você, principalmente, quando me remonto aos nossos projetos de vida, as 

lembranças de que enfrentaríamos a maior idade juntos, nossas viagens, meus 

filhos que iria conhecer. Foram tantos planos, mas foram.  

Recordando essas lembranças e olhando para o presente, mas ciente de 

que é loucura ousar compreender os planos de Deus, apenas me conforta 

acreditar que este era o destino, afinal, dificilmente estaria na enfermagem hoje, 

se não fosse pelo fato de tê-la buscado para cuidar de você naquela época. Mas, 

pra mim, nada adiantou por algum tempo: tanta coisa sem você, o sentido se foi 

e eu fiquei tentando coexistir, na vida, como órfão e, na vida, como enfermeiro. 

Mas as missões que você deixou me convocaram à vida novamente e, 

embora com o coração contrito, todo o medo se foi e com fé no Criador e toda 

sorte de coincidências e ajudas da vida, tenho conseguido vencer a cada dia.  
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De todo o amor que eu tenho 

Metade foi tu que me deu 

Salvando minh'alma da vida 

Sorrindo e fazendo o meu eu 

Se queres partir ir embora 

Me olha da onde estiver 

Que eu vou te mostrar que eu tô pronta 

Me colha madura do pé 

Salve, salve essa nega 

Que axé ela tem 

Te carrego no colo e te dou minha mão 

Minha vida depende só do teu encanto 

Cila pode ir tranquila 

Teu rebanho tá pronto 

Teu olho que brilha e não para 

Tuas mãos de fazer tudo e até 

A vida que chamo de minha 

Neguinha, te encontro na fé 

Me mostre um caminho agora 

Um jeito de estar sem você 

O apego não quer ir embora 

Diaxo, ele tem que querer 

Ó meu pai do céu, limpe tudo aí 

Vai chegar a rainha 

Precisando dormir 

Quando ela chegar 

Tu me faça um favor 

Dê um banto a ela, que ela me benze aonde eu for 

O fardo pesado que levas 

Deságua na força que tens 

Teu lar é no reino divino 

Limpinho cheirando alecrim 
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RESUMO 

 

COIMBRA-OLIVEIRA, Ernani. Contato e desenvolvimento da presença na 

interação com usuários de serviços psiquiátricos: contextualização e 

construção discursiva. Niterói, 2019. 115f. Tese de Doutorado (Doutorado em 

Linguagem) – Instituto de Letras, Universidade Federal Fluminense, 2019.  

 
Esta pesquisa é uma microanálise sociointeracional do discurso terapêutico em 
contextos de atenção a usuários de serviços psiquiátricos com apoio da análise 
etnometodologica da conversa. Cabe o ressalte de que a Análise 
Etnometodologica da Conversa funciona como auxiliar da sociolinguística 
interacional, que está elencada nessa estratégia metodológica pelo fato do 
estudo em tela não estar interessado somente na estrutura dos eventos de fala 
analisados, mas na sua interpretação e compreensão para os falantes, que 
constituem e são mutuamente constituídos pela interação, por serem sujeitos 
dinâmicos da interação.  A pesquisa objetiva: descrever a construção discursiva 
da fala-em-interação na condição face a face entre múltiplos participantes 
conviventes em um serviço psiquiátrico;  analisar nessas interações os recursos 
linguísticos e discursivos utilizados pelos participantes em uma situação de 
comunicação em contextos naturais; identificar nas experiências interacionais 
vivenciadas pelos participantes implicações para consubstanciar a produção de 
habilidades voltadas à construção e, por conseguinte, manutenção de 
comportamentos para o desenvolvimento de relacionamento terapêutico positivo 
em serviços psiquiátricos. Um dispositivo de saúde mental de um município de 
Minas Gerais foi o cenário deste estudo. Compõem a amostra do estudo, a 
saber: uma equipe de saúde formada por dois enfermeiros, dois psicólogos, um 
médico, um farmacêutico, um pedagogo, uma profissional do serviço social, uma 
terapeuta ocupacional, uma profissional de educação física, quatro 
trabalhadores de nível médio incluindo técnicos e serviços gerais, três 
estagiários do curso técnico de enfermagem e três usuários desse serviço. 
Também foram seguidos os princípios da Análise da Conversa 
Etnometodológica, com rigor ao modelo de transcrição de Sacks, Schegloff e 
Jefferson. No âmbito dos eventos interacionais analisados foi possível constatar 
que embora em entrevistas clínicas tais como estas que serviram de contexto 
para as análises do estudo em tela, exista um eixo de informações básicas 
comuns ao interesse de cada profissional de saúde representado na cena 
interacional, há ainda assim uma necessária diferença em razão da variedade 
de formações, experiências e perspectivas para o tratamento e porque não 
assim dizer que seriam definidoras das posições que esses interagentes 
assumiram em diversos momentos descritos desse contato clínico.. 
 
Palavras – chave: Transtornos Mentais; Relacionamento interpessoal; 

Comunicação em saúde; Interação face a face; Enquadres Interacionais. 
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ABSTRACT 

 

COIMBRA-OLIVEIRA, Ernani. CONTACT AND DEVELOPMENT OF 

PRESENCE IN INTERACTION WITH USERS OF PSYCHIATRIC SERVICES: 

contextualization and discursive construction. Niteroi, 2019. 115f. Doutorado 

Qualification Exam (Doctorate in Language) - Institute of Letters, Fluminense 

Federal University, 2019. 

 

This research is a sociointerational microanalysis of the therapeutic discourse in 
contexts of attention to patients in psychiatric services with the support of the 
ethnomethodological analysis of the conversation. It is worth emphasizing that 
the Ethnomethodological Analysis of the Conversation functioned as an auxiliary 
of the interactional sociolinguistics, which is listed in this methodological strategy 
because the study on screen was not only interested in the structure of the 
analyzed speech events, but in its interpretation and understanding for the 
speakers , which constitute and are mutually constituted by interaction, because 
they are dynamic subjects of interaction. Objective research: To describe the 
discursive construction of speech-in-interaction in the face-to-face condition 
among multiple participants living in a psychiatric service; To analyze in these 
interactions the linguistic and discursive resources used by the participants in a 
situation of natural communication in context; Identify in the interactions 
experiences experienced by the participants implications to substantiate the 
production of skills aimed at the construction and, therefore, maintenance of 
behaviors for the development of positive therapeutic relationship in psychiatric 
services. A mental health device of a municipality of Minas Gerais was the 
scenario of this study. The sample consists of a health team of two nurses, two 
psychologists, a doctor, a pharmacist, a pedagogue, a social work professional, 
an occupational therapist, a physical education professional, eight level workers 
including technicians and general services, seven trainees of the nursing 
technical course and four users of this service. The principles of 
Ethnomethodological Conversation Analysis were also followed, with rigor to the 
transcription model of Sacks, Schegloff and Jefferson. In the context of the 
interactional events analyzed, it was found that although in clinical interviews 
such as these that served as context for the analysis of the study in question, 
there is an axis of basic information common to the interest of each health 
professional represented in the interactional scene, there is still thus a necessary 
difference due to the variety of training, experiences and perspectives for 
treatment and why not to say that they would define the positions that these 
interactors assumed at various described moments of this clinical contact. 
 
Keywords: Mental Disorders; Interpersonal relationship; Communication in 

health; Interaction face to face; Interactive Frames 

 

LISTA DE QUADROS 



 

12 

 

 

Quadro 1 - Convenções Jefferson de transcrição ........................................ 78 

Quadro 2 - Excerto ilustrativo de convenções Jefferson de transcrição ....... 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 

 

LISTA DE EXCERTOS 

 

Excerto 1 - Segmento da conversa ocorrida entre múltiplos participantes 

(médico, usuário I e enfermeiro) durante uma entrevista inicial de saúde mental, 

ilustrativo do enquadre de descontraído, 2019. ............................................ 100 

Excerto 2 - Segmento da conversa ocorrida entre múltiplos participantes 

(médico, usuário III e assistente social) durante uma entrevista inicial de saúde 

mental, ilustrativo do enquadre de paranoico, 2019. .................................... 103 

Excerto 3 - Segmento da conversa ocorrida entre múltiplos participantes 

(usuário I, enfermeiro e psicólogo) durante uma entrevista inicial de saúde 

mental, ilustrativo do enquadre de arrependido, 2019. ................................. 106 

Excerto 4 - Segmento da conversa ocorrida entre múltiplos participantes 

(médico, psicólogo e usuário II) durante uma entrevista inicial de saúde mental, 

ilustrativo do enquadre de arrogante, 2019. ................................................. 110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 - Distribuição da frequência da produção identificada com a estratégia 

de busca nas Bases de dados das Universidades Federais, 2017. .............. 58 

Tabela 2 - Distribuição sumaria dos objetos de estudo do campo da Enfermagem 

que fazem interface com as proposições teóricas e metodológicas de análise do 

campo dos Estudos de Linguagem, 2017. ................................................... 65 

Tabela 3 - Caracterização dos participantes do estudo, 2019.. .................... 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 – Organização dos participantes no espaço físico da entrevista e 

observações, 2019. ...................................................................................... 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

ACE - Análise da Conversa Etnometodológica 

CAPS – Centros de Atenção Psicossocial 

CAPS AD - Centro de Atenção Psicossocial em Álcool e Outras Drogas 

CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico  

DCN - Diretrizes Curriculares Nacionais 

EPTNME - Educação Profissional Técnica de Nível Médio na Enfermagem  

EX – Exemplo 

PNH - Política Nacional de Humanização 

POSLING - Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagem 

PTS - Projeto Terapêutico Singular 

MP3 - Moving Picture Experts Group 1 (MPEG) Audio Layer 3 

MPF - Ministério Público Federal  

SI - Sociolinguística Interacional 

SUS - Sistema Único de Saúde  

UCTs - Unidades de Construção de Turno 

UFF - Universidade Federal Fluminense 

UPA - Unidade de Pronto Atendimento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 

 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO .......................................................................................... 19 

1.1 Em minha trajetória acadêmico-profissional, as motivações para o tema

..................................................................................................................... 24 

1.2 Objetivos do estudo ............................................................................. 33 

1.3 Justificativa e relevância do estudo ................................................... 35 

2 REFERENCIAL TEÓRICO ....................................................................... 41 

2.1 Sociolinguística Interacional: apresentação das categorias de análise 

usadas para explorar os eventos de fala descritos pelo estudo. ........... 41 

2.1.1. Seminalidade da sociolinguística. .................................................. 41 

2.1.2. Apresentação das categorias de análise usadas para explorar os 

eventos de fala descritos pelo estudo. ..................................................... 46 

2.1.2.1 As noções de sequencialidade, adjacência e preferência........... 46 

2.1.2.2 A organização da tomada de turnos. ............................................ 47 

2.1.2.3 As convenções de contextualização............................................. 48 

2.1.2.4 Os enquadres interativos. ............................................................. 49 

2.1.2.5 Footing. ........................................................................................... 49 

2.2 Comunicação em saúde com usuários de serviços psiquiátricos: fio 

condutor do relacionamento terapêutico ................................................. 51 

2.3 Análise da Conversa Etnometodológica – ACE: imersão e aplicabilidade 

em pesquisas na Enfermagem .................................................................. 56 

3. CAMINHO METODOLÓGICO ................................................................. 68 

3.1 Tipo de Estudo ..................................................................................... 68 

3.2.O Cenário de Estudo ............................................................................ 70 

3.3.Definindo os sujeitos do estudo ......................................................... 73 



 

18 

 

3.4.Planejamento da coleta e geração de dados ..................................... 74 

3.5 Usando o sistema de Transcrição de Sacks, Schegloff e Jefferson.. 77 

3.6 Aspectos Éticos da Pesquisa .............................................................. 80 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO ................................................................ 82 

4.1 Caracterizando os participantes do estudo ....................................... 82 

4.2. Tendo dificuldades na comunicação com o usuário de serviços 

psiquiátricos ............................................................................................... 86 

4.3. Deparando-me com desafios para uma presença empática na 

comunicação com o usuário de serviços psiquiátricos.......................... 89 

4. 4 Os múltiplos enquadres e realinhamentos dos participantes ......... 95 

4. 4. 1 Desvelando o enquadre de descontraído ...................................... 98 

4. 4. 2 Desvelando o enquadre de paranoico ........................................... 103 

4. 4. 4 Desvelando o enquadre de arrependido ....................................... 106 

4. 4. 5 Desvelando o enquadre de arrogante ............................................ 108 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO ESTUDO ................................................ 114 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................ 116 

APÊNDICES ................................................................................................ 124 

A.(A) Carta de Solicitação de Cenário para o Estudo .............................. 125 

A.(B) Termo de Consentimento Livre e Esclarecido da Equipe .............. 127 

A.(C) Termo de Consentimento Livre e Esclarecido do 

Usuário/Responsável pelo Usuário .......................................................... 130 

A.(D) Instrumento para Coleta de Dados .................................................. 132 

A.(E) Instrumento para Coleta de Dados .................................................. 133 

A.(F) Instrumento para Coleta de Dados .................................................. 134 

A.(G) Termo de Confidencialidade ............................................................ 135 



 

19 

 

A.(H) Cronograma da Pesquisa................................................................. 136 

A.(I) Orçamento da Pesquisa .................................................................... 137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 

 

1 

1. INTRODUÇÃO  

 

Os manicômios brasileiros do século XX não apenas descredenciaram 

socialmente, sob a inscrição da loucura, pessoas que por eles passaram, mas 

também construíram experiências que na atualidade ainda influenciam 

negativamente nas formas com as quais os corpos dos sujeitos cuidados se 

relacionam com suas demandas nos espaços dos novos serviços psiquiátricos 

substitutivos ao manicômio. 

É como se a desinstitucionalização inspirada pela reforma psiquiátrica 

brasileira em meados da década de oitenta tivesse acontecido exclusivamente 

pela saída das pessoas dos antigos espaços de cerceamento e suplício, não 

produzindo as desejadas mudanças sociais que alterassem a forma de ver e se 

relacionar com as pessoas com transtornos mentais, desvelando assim a 

manutenção da institucionalização social da loucura, que insiste em regular e 

disciplinar esses corpos, mas de forma silenciada e hiperespecializada.  

Por vezes, essa concepção também está presente naqueles autorizados 

a investir cuidados e produzirem bens e serviços em saúde, desencadeando 

efeitos que precisam ser melhor elucidados, especialmente no que diz respeito 

a comunicação com os sujeitos do cuidado.   

Oliveira e Gonçalves (2014), dizem haver uma crítica sobre a forma como 

a medicina moderna sob influência do imperativo tecnológico tem precarizado 

sua tarefa clínica, quando ignoram ou não possuem um manejo adequado para 

as demandas relacionais de seus pacientes, especialmente no que se refere a 

comunicação no relacionamento clínico. 

A comunicação deve ser compreendida como uma ferramenta essencial 

do cuidado, uma vez que será acionada em diversas ações dispensadas ao 

usuário de serviços de saúde mental, na perspectiva de orientar; informar; 

apoiar; confortar; entrevistar; compreender, além de outras diversas 

necessidades importantes demandadas nas relações de cuidado.  

 
1 Trabalho aprovado pelo comitê de ética em pesquisa com seres humanos do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais.  
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Contudo, a verticalidade na comunicação nas práticas nos mais variados 

cenários de assistência à saúde tem produzido além de desentendimentos e 

problemas de comunicação uma fragilidade dos vínculos que contribui para o 

divórcio entre o desejo de relatar de si mesmo aos profissionais de saúde e a 

esperança de receber um tratamento adequado.  

Um modelo horizontal de comunicação vem sendo ensaiado de forma 

tímida pelos agentes que atuam no campo da saúde mental, inspirados pela 

Política Nacional de Humanização - PNH2, tarefa que vendo sendo considerada 

desafiadora, uma vez que somos herdeiros de uma forte experiência do modelo 

tecnicista do complexo médico-industrial e das influências da ditadura militar.  

Ademais, não se sabia até ontem que a comunicação na área da saúde 

deveria ser melhorada. Essa problemática vem a luz, recentemente, quando 

estudos revelam por meio de narrativas de pacientes um conjunto de 

insatisfações e prejuízos em suas relações de busca por cuidado em saúde 

(SANTOS FILHO, et. al, 2009; ESPIRITO SANTO, et al, 2016; MONTEIRO, 

2018).  

Esta pesquisa é uma microanálise sociointeracional do discurso 

terapêutico em contextos de atenção a pacientes em serviços psiquiátricos com 

apoio da análise etnometodológica da conversa. Cabe o ressalte de que a 

Análise da Conversa Etnometodologica - ACE funcionou como auxiliar da 

sociolinguística interacional, que está elencada nessa estratégia metodológica 

pelo fato do estudo em tela não estar interessado somente na estrutura dos 

eventos de fala analisados, mas na sua interpretação e compreensão para os 

falantes, que constituem e são mutuamente constituídos pela interação, por 

serem sujeitos dinâmicos.  

A pesquisa objetiva: descrever a construção discursiva da fala-em-

interação na condição face a face entre múltiplos participantes conviventes em 

um serviço psiquiátrico; analisar nessas interações os recursos linguísticos e 

discursivos utilizados pelos participantes em uma situação de comunicação em 

 
2 Lançada em 2003, a Política Nacional de Humanização (PNH) busca pôr em prática os princípios do SUS 

no cotidiano dos serviços de saúde, produzindo mudanças nos modos de gerir e cuidar. A PNH estimula a 

comunicação entre gestores, trabalhadores e usuários para construir processos coletivos de enfrentamento 

de relações de poder, trabalho e afeto que muitas vezes produzem atitudes e práticas desumanizadoras que 

inibem a autonomia e a corresponsabilidade dos profissionais de saúde em seu trabalho e dos usuários no 

cuidado de si (BRASIL, 2014, p.53).  
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contexto naturais; identificar nas experiências interacionais vivenciadas pelos 

participantes implicações para consubstanciar a produção de habilidades 

voltadas à construção e, por conseguinte, manutenção de comportamentos para 

o desenvolvimento de relacionamento terapêutico positivo em serviços 

psiquiátricos e; por fim, propor recomendações para constituição de modelos de 

interação e ensino - aprendizagem teórica e prática da comunicação.  

Com base nesses supracitados objetivos, focalizou-se o jogo de 

enquadres entre os sujeitos interagentes, tendo como questões norteadoras 

dessa investigação: 1) Considerando um contexto institucional específico, que 

são as consultas iniciais em saúde mental, quais são as pistas de 

contextualização empregadas pelos profissionais e pelos usuários do serviço 

psiquiátrico em questão? 2) Como se engajam na produção conjunta da 

interação e da discursividade? 3) Como as pistas subjacentes atuam no 

estabelecimento dos enquadres e nos constantes realinhamentos assumidos 

nos eventos naturais de fala pelos interagentes? 4) De que forma os 

reenquadres estabelecidos e os realinhamentos dos falantes e ouvintes refletem 

a mutabilidade dinâmica do contexto em questão? 

Um dispositivo de saúde mental de um município de Minas Gerais foi o 

cenário deste estudo. Compõem a amostra do estudo, a saber: uma equipe de 

saúde formada por uma enfermeira, um psicólogo, um médico, um farmacêutico, 

uma profissional do serviço social, o pesquisador e três usuários desse serviço.  

Foram seguidos os princípios da Análise da Conversa Etnometodológica, 

com rigor ao modelo de transcrição de Sacks, Schegloff e Jefferson. 

Organizamos esse trabalho com essa parte introdutória que acabamos de 

apresentar, composta pela apresentação e contextualização do objeto de estudo, 

desvelando as inscrições do autor em trajetória íntima com o objeto de estudo 

em tela. 

No capítulo seguinte, apresentamos uma fundamentação teórica dividida 

em três partes para explicar a abordagem dos aspectos linguísticos e 

interacionais que estão envolvidos nesse estudo, tanto como processo, quanto 

como resultado integrados à sociolinguística interacional, cujo desenvolvimento 

foi alimentado por importantes teóricos ligados a abordagem da sociolinguística 

interacional. Por vezes, recorremos também a autores da saúde mental, quando 

se mostrou enriquecedor para as discussões ocorridas.  
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A primeira parte da fundamentação teórica foi dedicada a tecer 

considerações sobre as preocupações, impactos e possibilidades da análise dos 

fenômenos no campo da saúde mental com apoio da Sociolinguística 

Interacional –SI. Focalizamos assim nesta parte da pesquisa importantes 

conceitos de Erving Goffman.  

A comunicação em saúde com usuários de serviços psiquiátricos, 

compreendida como fio condutor do relacionamento terapêutico, foi examinada 

e problematizada na segunda parte da fundamentação teórica. 

Na terceira parte, panoramizamos nacionalmente por meios de amostra 

de estudos e, por conseguinte, discorremos sobre a imersão e aplicabilidade em 

pesquisas na Enfermagem com Análise da Conversa Etnometodológica – ACE.  

No capítulo 3, apresentamos uma descrição sumária do caminho 

metodológico percorrido por esse estudo. Já a análise propriamente dita foi 

acolhida no capítulo 4 intitulado resultados e discussão, seguido das conclusões 

que chegou-se com o estudo em tela.  
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1.1 Em minha trajetória acadêmico-profissional, as motivações para o tema 

 

Esta pesquisa, realizada no Programa de Pós-Graduação em Estudos de 

Linguagem da Universidade Federal Fluminense, na linha de pesquisa Teorias 

do Texto, do Discurso e da Interação, sob a orientação do Prof. Dr. José Carlos 

Gonçalves, está vinculada aos projetos do orientador3 e também vincula-se à 

atividade extensionista do autor, intitulada: Laboratório de Treino de Habilidades 

Sociais – LABTHS4.  

De início, entre 2015 até o final do ano de 2016, a proposta de pesquisa 

para o doutoramento esteve relacionada a um trabalho inferencial complexo de 

caracterizar as dificuldades para construção do relacionamento terapêutico entre 

estudantes do curso técnico de enfermagem e usuários de serviços psiquiátricos. 

Logo, a aderência a linha supracitada se daria exclusivamente pelo aporte 

metodológico que seria utilizado na produção e tratamento de dados, pois não 

possuo a trajetória acadêmica de um estudioso do discurso, por essa razão, 

ainda incipiente na compreensão dos fundamentos ontológicos importantes para 

produzir indagações e enquadramentos de objetos mais substanciais do campo 

da linguística.  

Na experiência descrita, buscou-se com ajuda de ferramentas da 

sociolinguística interacional5 realizar uma análise da conversa de diversos 

eventos comunicacionais ocorridos em contextos naturais para obter enquadres 

interpretativos dessa realidade, construída pela relação do aluno de enfermagem 

com os usuários de serviços psiquiátricos na perspectiva de uma aprendizagem, 

problema este que havia sido constatado na vivência de uma importante 

atividade docente obrigatória para os currículos da Educação Profissional 

 
3 Assim consta em seu currículo lattes: 2014, Atual - A presença na interação em práticas profissionais de 

saúde - implicações para a formação profissional. Descrição: o presente projeto de pesquisa apresenta 

inicialmente o contexto da formação da identidade e os paradigmas da formação médica. Discutem-se os 

paradigmas flexneriano e o paradigma da integralidade e os seus efeitos para a qualidade do atendimento 

ao paciente. Postula-se a necessidade da presença na interação em contextos de saúde e discutem-se 

implicações para a formação profissional. Apresentam-se as questões de pesquisa e relacionam-se os 

objetivos do estágio pós-doutoral, sua relevância e justificativa, bem como a metodologia semi-etnográfica 

para a sua execução. Finalmente, delineiam-se as atividades/produtos e o cronograma do plano de execução 

durante e após o estágio, além da bibliografia utilizada. 
4 Dentre os objetivos do projeto estão: realizar avaliações de habilidades socais nos alunos da educação 

profissional técnica de nível médio na enfermagem e; a partir desse diagnóstico e; desenvolver intervenções 

comportamentais com vistas ao ensino de habilidades sociais. 
5 A macroárea interdisciplinar, cujas vertentes mais conhecidas da disciplina são: variacionistas, etnográfica 

e interacionista (BORTONI-RICARDO, 2014).  
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Técnica de Nível Médio na Enfermagem - EPTNME: o estágio curricular 

supervisionado. Atividade desenvolvida exclusivamente num contexto de 

assistência à pessoas com problemas psiquiátricos. 

O início dessa experiência de entrada no campo da saúde mental para o 

estudante de enfermagem e profissionais iniciantes é quase sempre marcado 

por um mix de assombro e desconforto, revelando este ensejo, por vezes, como 

algo traumático em razão da excessiva preocupação sobre a possibilidade da 

ocorrência de eventos tais como a crise psiquiátrica, agressividade e hostilidade 

e, por conseguinte, tornando a vivência indesejável. Contudo, além de a 

experiência ser obrigatória e pré - requisito para outras disciplinas do curso, 

configura-se como algo extremamente indispensável ao perfil do profissional de 

enfermagem que terá sua formação beneficiada com habilidades, cujo uso não 

se restringe aos serviços psiquiátricos (COIMBRA-OLIVEIRA, 2013). 

Estudos que analisaram instituições de ensino médico também 

destacaram problemas e desafios relacionados ao modelo atual de ensino, que 

no entendimento destes “não é suficiente para dar conta do que se passa na 

prática médica. No momento em que o aluno é exposto à complexidade do 

momento assistencial, o modo singular de cada paciente adoecer e a maneira 

singular com que cada profissional realiza a sua prática se impõem” (BASTOS; 

PROENÇA, 2000, p. 395).  

Ainda para Bastos e Proença (2000, p. 396):  
 

A consequência deste processo de formação é diagnosticada na 
falência do modelo pedagógico/assistencial que se revela, 
dentre outros sintomas, na ideologia de frieza e distanciamento 
que perpassa a prática médica, queixa frequente da clientela 
não apenas brasileira mas de todo o mundo, integrando o que 
hoje se denomina "crise da assistência médica". 
 

Desde 2012, a atividade de estágio curricular supervisionado obrigatório 

tem sido ofertado para os alunos regularmente matriculados nas disciplinas de 

estágio curricular supervisionado I e II6. Ao longo desses cinco anos, de forma 

recorrente e expressivamente, docentes do curso técnico de enfermagem 

deparam-se com evidente resistência por parte dos discentes à construção de 

um relacionamento interpessoal positivo com os usuários dos serviços 

 
66 O currículo da educação profissional técnica de nível médio na enfermagem é composto por quatro 

períodos, sendo a disciplina estágio curricular I e II ofertada a partir do 3º período do curso.  
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psiquiátricos que conformam nosso cenário7 levando-se a crer também existir, 

nesse sentido, surpreendentes e importantes contradições na postura dos 

profissionais que constituem as equipes desses serviços, especialmente aquelas 

produzidas por problemas de comunicação, cujo argumento se encontra 

composto nas discussões com os resultados que produzimos nessa tese e 

mostraremos mais adiante.  

É digno de nota ainda em relação à já mencionada pesquisa realizada 

durante o ano de 2016 e, em 2018, que seus resultados foram compartilhados 

por meio da contribuição de um capítulo intitulado “O contato e a interação na 

relação terapêutica em serviços psiquiátricos: uma análise dos elementos do 

comportamento face a face” no livro “Os desafios da interdisciplinaridade nos 

ciclos da vida humana” (COIMBRA-OLIVEIRA; GONÇALVES e SCHIAVON, 

2018). 

Notadamente, as implicações mais comuns com as quais nos deparamos 

como resultados nessa experiência foram um preocupante prejuízo na 

construção do relacionamento terapêutico entre discentes da Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio na Enfermagem e usuários de serviços 

psiquiátricos, que consistiam numa tímida e disfuncional interação, revelando, 

por vezes, diversos problemas de comunicação, como por exemplo, como 

emissão de mensagens verbais e não verbais, compreensão dos tipos de 

respostas dos pacientes, dentre outros, além de uma presença não empática e 

carência de atitudes humanizadas, contribuindo naquele momento para o 

questionamento “o que estaria acontecendo aqui e agora?” (COIMBRA-

OLIVEIRA et al.; 2018).  

O posicionamento crítico em relação à realidade supracitada era de que 

tais posições desveladas nessa cena do cuidado, nos comprometeria enquanto 

instituição de ensino a uma revisão profunda da nossa prática educativa, pois 

presumir haver prejuízos na condição de uma pessoa humana nesses 

estudantes nos preocupava e porque não pensar também a existência desses 

problemas nas relações entre usuários e equipes dos serviços de saúde mental? 

Minha impressão era de que havia algum aspecto mais complexo envolvido 

 
7 O cenário de estágio do campo da saúde mental é composto pelos serviços: Centro de Convivência Arte 

Feliz; Centro de Atenção Psicossocial III – CAPS III; Centro de Atenção Psicossocial em Álcool e Outras 

Drogas – CAPS AD.  
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nesse resultado ou desfecho, mas que de alguma forma nos atravessava 

enquanto educadores agentes de transformação.  

O ser humano é essencialmente um ser relacional. Para ocorrência do 

processo de socialização, ao qual passam todos os seres humanos, é exigida a 

presença do outro, portanto seria improcedente pensar todas as dimensões do 

cuidado à pessoa usuária de serviços psiquiátricos sem considerar a qualidade 

do contato estabelecido nessa relação “ser- que cuida” “ser- cuidado”.  

Contudo, não é uma perspectiva contemporânea a humanização 

enquanto atributo das relações interpessoais, tampouco a ausência da condição 

humana para implementar essa possibilidade de existência da pessoa-

profissional de saúde. 

Quando não se evidencia um conjunto de habilidades necessárias ou se 

verificam interações sociais satisfatórias, torna-se preocupante, pois como 

poderíamos sustentar a perspectiva terapêutica das ações envolvidas no 

cuidado de um modo geral? Que prejuízos concretos estariam postos para o 

tratamento desse usuário de serviços psiquiátricos perante essa possível 

condição imanente do profissional de saúde? A ocorrência das respostas para 

essas e outras diversas questões nos despertou e faz desvelar um horizonte de 

preocupações relacionadas à formação de futuros profissionais de enfermagem.  

Foi exatamente nesse aspecto que refletiu-se sobre o rumo da proposta 

inicial da pesquisa de doutorado, ou seja, toda condição inicial que foi fenômeno 

de atenção e conduziu o pesquisador a tê-la como objeto de estudo era 

secundário a algo muito mais complexo que se direcionava ao processo 

formativo do sujeito que iria atuar na profissão de Enfermagem, especialmente, 

no campo da saúde mental e na lógica comunitária de atenção8. Antes de tudo 

era preciso (re) conhecê-lo empiricamente, daí o foco na relação entre os 

usuários e equipes de serviços psiquiátricos.  

Também cabe o ressalte de que ao longo dessa caminhada de estudos, 

influências do orientador dessa tese deram embasamento à proposta de estudo, 

sobretudo quando trazia questionamentos que levavam a um comprometimento 

teórico-reflexivo das experiências práticas do autor como docente no campo da 

 
8 Diz respeito ao planejamento, desenvolvimento e implementação por parte de formuladores de políticas 

públicas, profissionais de saúde e organização de usuários e familiares de serviços de saúde da atenção 

básica próximos as residências (GRAHAM, 2010). 
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saúde mental.  

O campo da saúde mental na perspectiva de sua ação, esteve por um 

longo tempo calcado em um modelo de atenção tradicional médico e hospitalar, 

que produzia o protagonismo de um sujeito-profissional subordinado à 

organização parcelada do trabalho institucional, originária da divisão técnica do 

trabalhador médico que:   

[...] coerentemente, afirmava a cura ou adaptabilidade social 
como finalidade do processo de trabalho, a doença como seu 
objeto de intervenção e a concepção do projeto terapêutico de 
competência privativa do agente médico, subsidiado 
preferencialmente pelo trabalho dos demais agentes de saúde 
de nível superior, secundarizando a percepção e o saber do 
portador de sofrimento psíquico, sinalizadores de um projeto 
singularizado e que faz sentido na sua particular experiência de 
adoecimento (ARANHA, et. al.; 2000, p.65). 

 

Por essa razão, atualmente, a saúde mental representa um campo plural 

de saberes e práticas em intensa mudança, que conta com o protagonismo de 

agentes das diversas áreas do conhecimento humano, distribuídos em distintas 

categorias profissionais para atuação em um conjunto de serviços conhecidos 

como extra hospitalares, criados a partir do processo de desinstitucionalização 

da loucura (ALVERGA, DIMENSTEIN, 2006).  

Essas intervenções foram e ainda são motivadas pelos princípios que 

fundamentam um importante e inconcluso movimento histórico, político e 

filosófico denominado reforma psiquiátrica9, movimento este que não esteve 

desvencilhado das prerrogativas apresentadas na implantação e consolidação 

do Sistema Único de Saúde – SUS (AMARANTE, 1994). 

Por consequência, mudanças, ainda que tímidas, também ocorreram no 

campo do ensino nas áreas da saúde trazendo desdobramentos importantes 

para a psiquiatria, onde o foco do cuidado, que anteriormente consistia na 

doença psiquiátrica e em seu clássico conjunto de sintomas, passou a ser 

centrado no sujeito em toda sua subjetividade.  

Tais vicissitudes inspiraram na saúde reformas curriculares 

 
9 A reforma psiquiátrica é um processo histórico político e filosófico, que no Brasil se iniciou no final da 

década de 1970, no contexto político de luta pela democratização, inspirando antimodelos, portanto, 

contrapondo-se aos tradicionais “a instituição manicomial” e tendo como protagonista o Movimento dos 

Trabalhadores em Saúde Mental (AMARANTE, 1994). 
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comprometidas com uma formação que subsidiasse seus egressos na 

elaboração e expansão de seu repertório de habilidades e competências e, 

assim, conseguissem acolher as demandas dos usuários de saúde mental, 

mudança esta, que apontou novos desafios para as instituições de ensino, tais 

como o enfrentamento das burocracias institucionais para o efetivo alinhamento 

do programa de ensino às necessidades formativas. 

Tomar consciência dessa necessidade foi determinante para que, em 

2013, tornássemos partícipes de um serviço de saúde mental de um município 

da zona das vertentes em Minas Gerais, voltado para atendimento de sujeitos 

usuários de serviços psiquiátricos com transtornos graves em situação de 

instabilidade, por meio de um programa de integração docente assistencial10.  

Essa experiência foi pioneira em nossa instituição de ensino, sendo uma 

estratégia que permitiu assumir a contrapartida desse serviço, o qual sedia 

nossas atividades de estágio curricular supervisionado na Enfermagem há cinco 

anos.  

Na perspectiva dessa parceria entre o ensino e o serviço, tínhamos o 

compromisso de capacitar a equipe de Enfermagem que já atuava no dispositivo 

(enfermeiros, técnicos e auxiliares de Enfermagem), organizando o processo de 

trabalho desse serviço.  

Nesse caminho, também incluímos no processo uma revisão criteriosa da 

relação “ser-que-cuida” e “ser-cuidado”, com vistas à reestruturação da 

assistência para essa clientela a partir do reordenamento de estratégias que 

envolviam as múltiplas dimensões das práticas de cuidado e do fazer profissional 

do campo da saúde mental.  

Dessa forma, tínhamos por objetivo criar um ambiente que 

potencializasse nossa missão de superar a proposta tradicional de ensino onde 

se apresentavam as patologias psíquicas tão distantes da vida e do viver de 

pessoas em sofrimento, sobretudo, com o ensino da Enfermagem em saúde 

mental e psiquiátrica, até então baseado na organização do ambiente de 

cuidado, da disciplina e da medicação.  

 
10 O contato de um docente com essa dimensão prática da sua inscrição de ensino e pesquisa, quase sempre 

é revigorante por proporcionar ao mesmo aprimoramentos e ao mesmo tempo favorecer contribuições as 

instituições envolvidas. O Programa de Integração Docente-Assistencial, um dos recursos utilizados pelo 

governo federal para aproximar o ensino e os serviços, tem sido apresentado como uma proposta de 

planejamento de saúde e educação para ajustar necessidades sociais e tecnológicas (BRASIL, 2014). 
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Foi nesse contexto, que observou-se na transição teórico-prática dos 

objetos do campo da saúde mental, que as relações interpessoais tem se 

destacado como arcabouço estrutural de todos os processos envolvidos nessa 

desafiadora e obscurecida conformação de habilidades e competências, no qual 

a comunicação parece se estabelecer como essência para essa nova forma de 

cuidar da clientela de serviços psiquiátricos. 

Mas cabe o ressalte de que embora o relacionamento terapêutico ainda 

suscite questões importantes para a assistência em saúde mental na 

contemporaneidade, o conceito de relação terapêutica médico-paciente é antigo. 

Foi cunhado em 1952, por Hildegarde Peplau11, teórica e clínica da enfermagem, 

que muito contribuiu para as bases atuais da enfermagem, sobretudo na 

perspectiva da comunicação terapêutica.  

Estudos também tem apontado o relacionamento terapêutico como 

estrutura central da prática de diversas profissões do campo da saúde, contudo, 

reforçando um caráter de complexidade em sua aprendizagem, dada sua multi-

teórica concepção, o que traz subsídios para discutir a ampliação de sua 

perspectiva funcional e, por conseguinte, sua usabilidade para além de uma 

simples troca de mensagens entre interagentes (PONTES, et al. 2008; 

VIDEBECK, 2012; GONCALVES, et. al. 2013; GONCALVES, SCHIAVON, 2017; 

).  

Rogers (1977), teórico e nome científico seminal do tema central desta 

pesquisa cujas ideias prevalecem dentro das profissões de saúde mental, 

ressalta que a busca para a proposição de uma presença terapêutica precisa 

considerar uma absoluta coerência interna do terapeuta (sujeito que cuida), ao 

contrário poderia impor uma noção de assujeitamentos de práticas descoladas 

das reais necessidades do usuário (sujeito cuidado) implicado na relação de 

cuidado.  

Nesse caso, a autenticidade passaria a representar para Rogers (2009) 

um papel instrumental nessa relação com os usuários de serviços psiquiátricos, 

em que a empatia se constituiria na habilidade principal do funcionamento dessa 

relação e se ajustada nesses moldes, poderíamos sim chama-la de: terapêutica. 

Daí, o interesse por uma descrever a construção discursiva da fala-em-

 
11 Hildegard Peplau (1909-1999) teórica e clínica de enfermagem, baseou-se nas teorias interpessoais de 

Sullivan e também via o papel do enfermeiro como um observador participante (VIDEBECK, p.64 2013).  



 

31 

 

interação na condição face a face entre múltiplos participantes conviventes em 

um serviço psiquiátrico, uma vez que, pela análise da postura desses 

participantes, implicitamente guiados pela pergunta “O que está acontecendo 

aqui e agora?"12, poderiam derivar pistas que nos levassem a uma melhor 

compreensão dos problemas de comunicação que acabam, por vezes, 

fomentando importantes rupturas no cuidado, tendo aqui o relacionamento 

terapêutico ineficaz, desfecho comum dessas relações que ocorrem em 

contextos naturais de interação face a face, o foco de investigação do estudo.  

Diante do exposto, e considerando que boas práticas de relações 

interpessoais mediadas pela comunicação entre os interagentes (equipe-

usuário) no contexto de cuidado da saúde mental poderiam se constituir num 

instrumento para um cuidado efetivo, resolutivo, humano e ético foi que resolveu-

se realizar este estudo. 

 

1.2 Objetivos do estudo 

Os objetivos do estudo em tela foram:  

 

1.Descrever a construção discursiva da fala-em-interação na condição 

face a face entre múltiplos participantes conviventes em um serviço psiquiátrico 

em situação de admissibilidade em um serviço psiquiátrico;  

 

2. Analisar nessas interações os recursos linguísticos e discursivos 

utilizados pelos participantes em uma situação de comunicação em contexto 

naturais de fala-em-interação;  

 

3.Identificar nas experiências interacionais vivenciadas pelos 

participantes, implicações para consubstanciar a produção de habilidades 

voltadas à construção e, por conseguinte, manutenção de comportamentos para 

o desenvolvimento de relacionamento terapêutico positivo em serviços 

psiquiátricos;  

 
 

 
12 Em Ribeiro & Garcez (1998, p. 08), observamos que "O que está acontecendo aqui e agora?" essa questão 

norteadora é proposta para as pesquisas na área da sociolinguística interacional, na qual a interação face a 

face torna-se o cenário de significado social com o objetivo de se estudar o uso da língua em interação. 
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1.3 Justificativa e relevância do estudo 

 

Certamente o autor não teria se envolvido com um assunto/tema tão 

complexo se não tivesse sido levado a isso por toda a lógica que iluminou seu 

trabalho docente/assistencial nesses últimos tempos.  

Um certo estado de potência da angústia surge e o toma ao constatar de 

início que em nenhum dos relatórios de pesquisas nas áreas correlacionadas 

que buscou-se e por conseguinte, analisou-se para a pesquisa bibliográfica em  

contexto nacional e utilizada com vistas a fundamentar esse estado da arte, não 

se encontrou evidências da interação face a face usuário-equipe de serviços 

psiquiátricos, com descrições dos seus estágios sucessivos e distintos das 

vivências de outros contextos de cuidado da saúde.  

Daí a importância do estudo em tela e o interesse pela fala-em-interação, 

uma vez que resultados da pesquisa da interação médico paciente, sugerem que 

“a qualidade da interação que se estabelece entre os participantes é de 

importância primordial, pois ela é parte substancial do processo de restauração 

e promoção da saúde” (GONÇALVES, 1992; GONÇALVES, 2013; 

GONÇALVES; SCHIAVON, 2017, p.77). 

É importante, nesse contexto, que se reconheça a interação e a 

comunicação como fenômeno de interesse da Enfermagem em saúde mental e 

psiquiátrica, embora nosso extenso catálogo nacional organizado pelo Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq, não faça 

menção direta ao tema, mas aponta claras vinculações com objetos de interesse 

do campo da saúde envolvendo outros atores.  

Durante o período da formação do autor como educador, seu 

posicionamento crítico em relação ao ensino da assistência de enfermagem ao 

usuário de serviços psiquiátricos, que já conhecia até então do ponto de vista 

profissional, pelos três anos de prática como enfermeiro do campo, ia se 

tornando cada vez mais controverso, além de convicto de que ainda distante 

estava de uma competência teórico-reflexiva mais profunda para segurar as 

pontas soltas das recorrentes situações de incômodo advindas dessas vivências 

com a prática, com vistas a uma possível intervenção.  
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Observava posturas de enfermeiros e instituições vinculadas ao cuidado 

de usuário de serviços psiquiátricos com as quais não podia concordar, dentre 

as quais destaco um contexto fortemente marcado por relações pautadas nas 

necessidades de organização, disciplina e higiene, marcadas por esvaziadas 

situações de interação, afetividade e respeito. A impressão era de que se 

encontravam distantes, quando não divergentes dos princípios que 

fundamentavam o novo fazer nesses cenários de cuidado.  

Importantes autores do campo da saúde mental acompanham com crítica 

o que se assemelha ao que foi descrito ter identificado durante a experiência do 

autor na assistência de enfermagem ao usuário de serviços psiquiátricos, 

portanto um problema ainda presente e de dimensões consideráveis (FURLAN 

e RIBEIRO, 2011; WETZEL e SCHNEIDER, 2012; BRUM, et al, 2013; SILVA, et 

al, 2013; WILLRICH, et al, 2014;). 

O pensamento é de que como qualquer outro profissional de saúde 

mental, tenha-se aprendido bastante por meio de experiências difíceis e 

frustradoras, sobretudo nos anos iniciais da profissão, portanto também seria 

injusto dizer que estes problemas relatados, em algum momento não tenham 

feito parte das próprias vivências do autor, senão de quase todos os 

empreendimentos humanos, o que não quer dizer que devam permanecer e 

implicar tão negativamente na vida daqueles que cuidamos.  

Se os sujeitos descritos estavam enfrentando em suas práticas 

necessárias transformações em outros contextos de cuidado na saúde e já 

apresentavam concretos resultados, porque no campo da saúde mental isso 

ainda se mostrava diferente, quando não distante, como descrevi já tê-lo 

percebido em algumas experiências como enfermeiro assistencial? Na rapidez 

com que tudo se transformou e se transforma, nosso fazer não ficou intocável, 

guardadas as devidas proporções de cada processo, mas, porquê na assistência 

psiquiátrica e em saúde mental essas mudanças ainda esbarram em resistentes 

concepções de corpo, tempo e espaço?  

Contudo, se a relação equipe-paciente nesses tempos tem se mostrado 

regulada e qualificada pela exigência do direito do usuário ao conhecimento da 

sua própria saúde e de outras importantes condições determinantes à 

construção social do seu lugar nas relações de cuidado, na saúde mental o que 
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se percebe é que esses resultados de transformações históricas e filosóficas se 

mostraram menos incorporados (SPADINI; SOUZA, 2006).  

Não que se esteja novamente diante de uma instituição total1314 e sua 

doxa15 como se configurou o manicômio nas características mais centrais desse 

conceito, a saber da segregação, normatização e apagamento das identidades 

dos sujeitos institucionalizados; ou impostos a um modelo médico e de 

hospitalização de pessoas com problemas mentais como se viu na história de 

muitas instituições psiquiátricas brasileiras, sobretudo antes da reforma 

psiquiátrica; mas se discernindo, especialmente, no que diz respeito ao 

protagonismo que usuários de distintos campos da saúde conseguem 

desempenhar para efetivação dos seus direitos em razão da existência de 

formas de classificação e desclassificação presentes em maiores ou menores 

proporções entre campos diferentes de cuidado em saúde. 

Não obstante, torna-se necessário reconhecer que as formas de 

classificação16, “expressão de Durkheim” ainda estão presentes e engendram, 

quando não, fundamentam nossas condutas e constroem nossos discursos, 

fomentando dolorosas estereotipagens rituais que influenciam 

sobremaneiramente a distribuição dos direitos e deveres do sujeito-paciente. 

Uma coercitividade silenciada pelo que Foucault (2016) chamou de 

procedimentos técnicos de poder, cujas estruturas inconsciente do dominador 

operam no controle detalhado, minucioso do corpo-gestos, atitudes, 

comportamentos, hábitos, discursos. 

 
13 Goffman (1987, p.11) define a instituição total “como um local de residência e de trabalho onde um 

grande número de indivíduos com situação semelhante, separados da sociedade mais ampla por um período 

considerável de tempo, levam uma vida fechada e formalmente administrada”. 
14  De acordo com Benelli (2014, p.24-25), as instituições totais podem ser enumeradas em cinco categorias:  

a) as criadas para cuidar de pessoas que são consideradas incapazes e inofensivas, tais como as casas de 

cegos, asilos para idosos, órfãos e indigentes; b) locais estabelecidos para cuidar de pessoas consideradas 

incapazes de cuidar de si mesmas e que são também uma ameaça não intencional para a comunidade, como 

sanatórios para tuberculosos, hospitais para doentes mentais e leprosários; c) as criadas para proteger a 

comunidade contra ameaças e perigos intencionais, sem se importar muito com o bem-estar das pessoas 

segregadas, onde se inserem as cadeias, penitenciárias, campos de prisioneiros de guerra e campos de 

concentração; d) as erigidas com a intenção de realizar de um modo mais adequado alguma tarefa 

instrumental, tais como: quartéis, navios, escolas internas, campos de trabalho, colônias; e) os 

estabelecimentos destinados a servir de refúgio do mundo, que também podem servir como locais de 

instrução para religiosos, tais como: abadias, mosteiros, conventos e outros claustros. 
15 Sistema ou conjunto de juízos que uma sociedade elabora em um determinado momento histórico 

supondo tratar-se de uma verdade óbvia ou evidência natural, mas que para a filosofia não passa de crença 

ingênua, a ser superada para a obtenção do verdadeiro conhecimento (PRIBERAN, 2018). 
16Violento, sujo, hostil, agressivo, imprevisíveis, preguiçosos, dentre outros. 
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Na condição de falante ou ouvinte, por exemplo, especialmente em 

situações de comunicação em contextos naturais de interação face a face entre 

paciente-equipe de serviços psiquiátricos, aspectos tais como a distribuição dos 

direitos e deveres do sujeito-paciente, parecem influenciados por sua doença 

mental que sustenta de forma real e virtualmente símbolos de estigma, ou seja, 

o que Goffman (2013) descreveu como signos que são especialmente efetivos 

para despertar a atenção sobre uma degradante discrepância de identidade que 

quebra o que poderia, de outra forma, ser um retrato global coerente que imputa 

uma redução consequente em nossa valorização do sujeito.  

Obviamente que esses signos que trazem a informação social do sujeito 

também estão presentes em outros contextos de interação face a face nas 

situações naturais de contato na saúde. 

Contudo, em menor proporção e distantes da qualidade diferencial 

manifesta que consiste no seu defeito permanente, ou seja seu status de doente 

mental, que carrega e informa para o agente do cuidado que existem aí razões 

para atitudes cuidadosas, uma vez que há também uma concepção de que 

perigosos estão presentes e, portanto a situação de contato pode se tornar 

tensa, incerta e ambígua para todos os participantes.  

As manipulações das tensões que são geradas durante esses contatos 

sociais são promotoras de assimetrias no discurso, que podem ser verificadas 

numa perspectiva interacional, discursiva e linguística, articuladas de maneiras 

variadas e que são indispensáveis ao estudo que foi proposto.  

Há de se considerar ainda que tais situações são indutoras de uma ordem 

imensurável de problemas de comunicação. Desde a frustração pela não 

contemplação de seus anseios e necessidades, à incompreensão das 

orientações repassadas com uso e abuso de informações rebuscadas com ajuda 

de jargão técnico profissional, com linguagem discrepante da linguagem usual 

dos pacientes. 

Por entender que a fala-em-interação é intersubjetivamente construída, 

não podemos esperar transpor esses problemas sem antes encontrar uma 

estratégia que só poderá ser elaborada a partir do conhecimento dos tecidos 

mais sensíveis dessa realidade aqui já um pouco problematizada. Esta é a razão 

esse estudo.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1 Sociolinguística Interacional: apresentação das categorias de análise 

usadas para explorar os eventos de fala descritos pelo estudo.  

 

2.1.1. Seminalidade da sociolinguística  

 

Inicialmente, torna-se importante esclarecer que este tópico, em seu 

desenvolvimento, esteve distante do objetivo de descrever estágios formativos e 

tampouco apresentar um denso e satisfatório estado da arte dessa macroárea 

interdisciplinar, que é a sociolinguística, uma vez que organizar esse texto em 

torno dessa perspectiva não contribuiria para o direcionamento exímio das 

questões e conceitos em uso, relacionadas ao objeto de estudo e que merecem 

e carecem, portanto, desse aparecimento.  

A tradição e progresso da sociolinguística remonta aos meados do século 

20, fundamentando-se nos intensivos trabalhos de análise de importantes 

linguistas que já incluíam as concepções de contexto sociocultural, ou seja, 

contexto de produção da fala e de comunidade de fala em suas pesquisas, 

constructos da vertente interacional17 (BORTONI-RICARDO, 2014). 

Pode-se dizer que cada autor em seu tempo agregou novas concepções 

para a disciplina, como, por exemplo, os aspectos analíticos de micro e macro 

análises, tão importantes para a compreensão do escopo de preocupações do 

campo e suas vinculações temáticas. 

A variabilidade linguística talvez seja o constructo teórico elementar da 

sociolinguística, entendida em sua conceitualização como múltiplas formas de 

se dizer alguma coisa, por dizer, estamos nos referindo ao processo de 

comunicação e interação humana, pelo qual se debruçarão a partir da década 

de 60, importantes nomes da sociologia com a premissa da elucubração 

empírica que derivará relevantes contribuições seculares.  

Por sua interface, antropológica, sociológica e linguística, a 

Sociolinguística Interacional se relaciona com seus campos de interesse (cultura, 

sociedade e linguagem) e pela interação humana, busca como foco analítico a 

 
17 Também fazem parte da disciplina sociolinguística as vertentes variacionistas e etnográficas.  
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produção e a interpretação de enunciados socialmente situados, tendo Erving 

Goffman18 [1922-1982] como magnificente nome representante de uma 

produção teórica e metodológica que trouxe grandes contribuições para o campo 

da saúde e inovações para a pesquisa etnográfica nos estudos 

socioantropológicos, vindo a ser conhecido mais tardiamente como etnógrafo do 

self, como reflexo do seu itinerário intelectual.  

Sustentando-se em um referencial ancorado claramente nas ideias de 

Mead, Goffman pressupõe a universalidade dos símbolos, posto que nada dito 

ou manifesto deva ser encarado como absolutamente particular. O homem é 

visto como produto da linguagem e de suas relações, na medida em que as 

expressões dos indivíduos por meio de tais símbolos universais são orgânicas 

quanto à constituição psíquica dos próprios sujeitos. Mais do que mera função 

comunicativa, a linguagem é vista como o principal mecanismo pelo qual se 

desenvolve a humanidade do humano (PICCOLO; MENDES, 2012). 

Poder-se-á dizer que Goffman por meio de seu principal foco de estudo, 

a saber, a dimensão simbólica nas interações, instituiu os fundamentos 

ontológicos da sociologia da saúde, proporcionando-nos alguns conceitos que 

se tornaram fundamentais para os estudos sociológicos da doença e do 

paciente, como carreira do paciente, instituição total, interação estratégica e 

organizações formais instrumentais (NUNES, 2008). 

Por essa razão, os estudos de Goffman foram e são particularmente 

importantes para a saúde, especialmente para a psiquiatria. Ao conceituar as 

instituições totais a partir das observações in loco nos hospitais psiquiátricos, a 

noção de estigma e o conceito de carreira de paciente, o autor propõe bases 

para a reorientação de um sistema que até então estava baseado na doença, 

portanto, distante da dimensão subjetiva que inscrevia o paciente como sujeito 

do seu processo. 

 
18 Erving Goffman nasceu em Mannville, Alberta (Canadá) em 11 de junho de 1922, filho de imigrantes 

judeus russos. Aos 14 anos, em 1938, ingressa na St. John’s Technical High School, em Winnipeg. Em 

1943, entra em contato com o National Film Board, que lhe enseja a aprendizagem de cinema, que será 

importante em sua formação intelectual. Seguem-se as suas primeiras experiências no campo da sociologia 

e da antropologia com Charles William Norton Hart, Ray Birdwhistell (1918-1994), e contato com 

estudantes de cinema, em especial, com uma estudante de psicologia e interessada em antropologia, 

Elizabeth Bott e que escreveria um livro, em 1957, que se tornaria referência na antropologia (Familiy and 

social networks). Em 1945 recebeu seu grau de bacharel da Universidade de Toronto, mas opta por estudar 

sociologia e antropologia nos Estados Unidos, na Universidade de Chicago, onde obtém os títulos de mestre 

e doutor, respectivamente, em 1949 e 1953, apresentando a dissertação de mestrado intitulada Some 

characteristics of response to depicted experience (NUNES, 2008 p. 175).  
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Na obra “Ritual de interação-Ensaios sobre o comportamento face a face” 

Goffman (1967), do campo da sociologia, faz inferências valorosas que dizem 

respeito ao comportamento na interação, sobretudo, da perspectiva do seu 

funcionamento no sistema interacional. Deixa claro que não há restrição ao 

modo como esta interação revela as intenções do indivíduo em suas plurais 

manifestações ou aspectos da sua personalidade, pela fala, pelos gestos, 

aspectos exteriores, posições e até mesmo a postura dos interagentes, além de 

outros consideráveis aspectos interacionais. 

Assim, Goffman (1974) figura como um pilar de sustentação 

epistemológica para a sociolinguística interacional e suas contribuições auxiliam 

na compreensão do fenômeno da interação (verbal e não verbal).  

Grande parte das suas obras revelam um conjunto de proposições que 

abarcam conceitos e perspectivas de observações que foram assimiladas a 

vertentes epistemológicas tais como: Sociolinguística interacional; Linguística 

pragmática; dentre outras.  

Para Goffman (1974) as ocorrências interativas só se dão na presença 

conjunta, ou seja, na co-presença, daí infinitas interações acontecerão a partir 

desta, mas cabe destacar que sua análise não pode ser resumida a uma tímida 

abordagem das trocas imediatas entre os interlocutores.  

Embora caiba o ressalte de que a interação não deva ter seu escopo de 

compreensão reduzido ao processo de comunicação no plano da 

interpessoalidade, pois tratar-se de um fenômeno genuinamente social numa 

lógica etológica, que nos possibilita compreender os consequentes rituais das 

relações sociais.  

Ainda segundo Goffman (1959, p.11): 

A informação a respeito do indivíduo na vida cotidiana, serve 
para definir a situação, tornando os outros capazes de conhecer 
antecipadamente o que ele espera deles e o que dele podem 
esperar. Assim, informados, saberão qual a melhor maneira de 
agir para obter uma resposta desejada.  

 

Se o indivíduo lhes for desconhecido, os observadores podem obter, a 

partir de sua conduta e aparência, indicações que lhes permitam utilizar a 

experiência anterior que tenha tido com indivíduos aproximadamente parecidos 

com este que está diante deles ou, o que é mais importante, aplicar-lhes 

estereótipos não comprovados (GOFFMAN, 1992). 
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Quando busca explicar as interações cotidianas pela metáfora 

dramatúrgica, Goffman (1974) esclarece que toda vez que se propuser uma 

interação verbal em qualquer que seja esta sociedade entrará em questão um 

amplo sistema de práticas (rituais), de convenções e de regras de procedimentos 

que além de orientá-las organizará o fluxo das mensagens emitidas nessas 

interações. 

Para o autor (GOFFMAN, 2002 p.15):  

 
A conversa é socialmente organizada, não apenas em termos 
de quem fala para quem em que língua, mas também como um 
pequeno sistema de ações face a face que são mutuamente 
ratificadas e ritualmente governadas, em suma, um encontro 
social. Uma vez que um estado de conversa tenha sido 
ratificado, é preciso haver pistas à disposição para requisitar a 
palavra e cedê-la, para informar o falante quanto à estabilidade 
do foco de atenção que está recebendo. Uma colaboração 
íntima deve ser mantida para assegurar que um turno de fala 
nem se sobreponha ao anterior em demasia, nem careça de um 
acréscimo conversacional supérfluo, já que o turno de alguém 
deve estar sempre e exclusivamente em andamento. Se há 
pessoas presentes à situação social, mas não ratificadas como 
participantes no encontro, então o nível de som e o 
espaçamento físico terão que ser administrados para 
demonstrar respeito por esses outros indivíduos que estão à 
volta sem, contudo, demonstrar desconfiança em relação a eles.  

 

Mediante essa breve interlocução com a imensurável produção de 

Goffman e a seus esquemas de explicação que se utilizam dos fenômenos da 

linguagem, cresce a convicção de sua importância no estudo em tela para o 

exercício da análise e outras possibilidades que já se contempla aqui. 

 

 

2.1.2. Apresentação das categorias de análise usadas para explorar os 

eventos de fala descritos pelo estudo 

Garcez (2008), define a conversa como sendo a organização fundamental 

da fala-em-interação, por essa razão nos apresenta importantes características 

que revelam sua organicidade e funcionamento. 

Na pesquisa em tela, revisitamos conceitos articulados pelos estudiosos 

Goffman (2012), Gumperz e Tannen & Wallat (1997), com os quais se abordará 

os dados produzidos a partir da exploração de eventos naturais de fala-em-

interação, com vistas à compreensão do processo interacional que envolve os 
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protagonistas do campo da saúde mental, ou seja, profissionais da equipe e 

usuários de serviços psiquiátricos. 

 

2.1.2.1 As noções de sequencialidade, adjacência e preferência 

O entendimento sobre as noções de sequencialidade, adjacência e 

preferência é de fundamental importância para o engajamento compreensivo das 

demais categorias de análise usadas para explorar os eventos de fala descritos 

nesse estudo, que veremos a diante. No entanto as discussões acontecerão 

somente nos capítulos seguintes com as análises dos excertos extraídos de 

dados desse estudo.  

Inicialmente, cabe o ressalte de que a interseccionalidade existente entre 

essas noções, ou seja, o inter-relacionamento das três noções em questão, as 

tornam um importante elemento constitutivo da organização da fala-em-

interação que opera de forma sinérgica e dinamicamente (LODER, JUNG, 2008).  

Para Loder e Jung, (2008, p.40-41): 

 [...] a noção de sequência refere-se ao fato de que as ações 
constituídas pelo uso da linguagem em interação social são 
organizadas em sequências de elocuções produzidas por 
diferentes participantes. Cada participante, ao produzir sua 
elocução, não o faz de forma desordenada, mas sempre leva em 
consideração o que o outro disse previamente. [...] tendo em seu 
cerne dois elementos: (1) elocuções produzidas sucessivamente 
e (2) alternância (ordenada) dos participantes na vez de tomar a 
palavra.  
 

Já a noção de adjacência pode ser compreendida mais sucintamente pela 

lógica de pergunta e resposta, ou seja, as elocuções organizam pares na 

conversa, sendo o ordenamento sequencial que as organizam, sua principal 

característica (LODER, JUNG, 2008).  

Enquanto que a noção de preferência é caracterizada pela não 

equivalência entre as elocuções de primeiras e segundas partes de pares, ou 

seja, em ambas partes a condição de aceito e rejeitado são passíveis de 

acontecimento, condições essas produtoras de eventos de fala tais como 

abandono da conversa, truncamentos e incompreensões. 

 

2.1.2.2 A organização da tomada de turnos 

A natureza sequencial da interação é umas das noções fundamentais 

discutidas por Schegloff, Jefferson e Sacks (1977). Ao considerar que outros 
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interagentes podem e, portanto, envolvem-se num mesmo evento 

comunicacional real ou virtual criando sucessivas falas, evidencia-se algumas 

questões no que diz respeito a sistemática dessas sucessões de elocuções e 

sobretudo sua organização, o que fez com que fossem desenvolvidas duas 

organizações elementares que regulam o uso da linguagem: a de organização 

da tomada de turnos e a de organização de reparo (SACKS, SCHEGLOFF e 

JEFFERSON, 1974; SCHEGLOFF, JEFFERSON e SACKS, 1977; LODER, 

2008). 

No que diz respeito à alocação das oportunidades de fala, a sistemática 

de tomada de turnos descreve e ordena regras importantes para melhor 

compreensão dessa regulação. Constituída pelos componentes: composição 

dos turnos e a alocação de turnos; a tomada de turnos “é apresentada como um 

modo de operação básico para a conversa por ser invariável em relação aos 

participantes” (LORDER, 2008, p.61). 

Contudo, antes torna-se importante se ater ao conceito de turno, que no 

entendimento de Ribeiro (2008, p. 23) são: “sequências de fala de um 

participante da conversa ou segmentos construídos a partir de Unidades de 

Construção de Turno (UCTs) e podem corresponder a unidades, como 

sentenças, orações, palavras isoladas, locuções frasais ou recursos prosódicos”. 

Para Freitas e Machado (2008, p.61) a organização da tomada de turnos:  

[...] é um tipo de organização para a fala-em-interação social em 
que pode variar o que as pessoas dizem (o conteúdo do turno), 
como o dizem (a forma do turno) e o tempo que levam dizendo 
o que dizem dessa forma (a duração ou o tamanho do turno), 
preservando a permeabilidade de organização de seu 
funcionamento face à multiplicidade de situações de conversa.   

 

Alguns aspectos relacionados às Unidades de Construção de Turno, tais 

como suas características, regras e sua sistemática (ex: organização do reparo, 

sobreposição de falas, etc...), serão tomados no estudo de forma aplicada, 

portanto, diretamente envolvidos com nossos dados compostos na sessão de 

resultados desse estudo.  

 

2.1.2.3 As convenções ou pistas de contextualização 
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Pistas ou convenções de contextualização não se resumem ao significado 

da palavra em uso nas interações verbais e não verbais, mas sobretudo a 

maneira como são ditas.  

Para Gumperz (2002), convenções de contextualização são pistas de 

natureza sociolinguística que utilizamos com vistas a sinalizar nossas intenções 

de comunicar ou inferir nas intenções dos outros interagentes participantes do 

evento de fala-em-interação.  

As convenções ou pistas de contextualização podem ser de natureza 

linguística, paralinguística, tais como pausas, hesitações, tom de voz, prosódica, 

como ênfase e não verbais. 

 

2.1.2.4 Os enquadres e esquemas interativos  

Esquemas e enquadres são tipos de estruturas de expectativas, sendo 

que o primeiro determina o segundo, embora operem simultaneamente na 

interação face a face, definindo assim o que estaria acontecendo alí. Enquadres 

são classificados em interativos e, simultâneos e conflitantes (TANNEN; 

WALLAT, 1987).  

Se esquemas de conhecimento traduzem nossas expectativas em relação 

a outras pessoas, incluindo também pré informações que obtemos sobre elas ou 

da semelhança das outras relações que trazemos da nossa experiência 

mundana e diversas outras coisas que as envolvem, os enquadres são os 

alinhamentos e realinhamentos que fazemos na dinamicidade da interação. 

 

2.1.2.5 Footing 

Ao realizar uma mudança de alinhamento, participantes (falante e ouvinte) 

assumem para eles mesmos e para os demais presentes no evento 

comunicacional uma maneira de conduzir a produção ou a recepção de uma 

elocução. Compreendemos esse evento como footing, termo que Goffman 

cunhou para uma descrição dos enquadres que um participante assume durante 

um evento de interação.  

O que fundamenta a noção de footing são mudanças durante o evento 

comunicacional entre os interagentes falante e ouvinte que podem ser da ordem 

do alinhamento, porte, posicionamento, postura ou projeção pessoal elaborada 

pelos participantes (TELLES, 1998). 
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Para Telles (1998, p.75) uma mudança de footing implica: 

[...] uma mudança no alinhamento que assumimos para nós 
mesmos e para os outros presentes, expressa na forma em que 
conduzimos a produção ou a recepção de uma elocução. Uma 
mudança em nosso footing é uma outra forma de falar de uma 
mudança em nosso enquadre dos eventos. 

 

Desta forma, torna-se evidente o quanto é fundamental o conhecimento 

desses conceitos para a compreensão de determinadas características 

constitutivas das atividades de fala-em-interação.  

 

 

2.2 Comunicação em saúde com usuários de serviços psiquiátricos: fio 

condutor do relacionamento terapêutico  

 

Todo cuidado implica em uma relação entre alguém que cuida e alguém 

que é cuidado. Cuidar significa evitar o mal ou minimizá-lo, ajudar, promover o 

bem-estar de alguém ou de um grupo, como o familiar, por exemplo. Cuidado 

exige que a comunicação funcione e pode ser resumido como uma ação que 

pressupõe o reconhecimento das necessidades de quem é cuidado; o 

atendimento à essas necessidades nos diferentes níveis de complexidade e 

categorias, sejam elas biológicas, psicológicas, culturais ou sociais; e atenção 

(SILVA, 2018). 

Não se pode ignorar que desde os remotos tempos a comunicação tenha 

se constituído num marco civilizatório da história do homem. A esse respeito a 

história da filosofia antiga pode ilustrar imensuráveis indicações da sua influência 

no funcionamento e desenvolvimento da Pólis19 especialmente fundamentando 

os campos da política, ética e jurídico.  

Na história da saúde, o que se identifica inicialmente sobre a comunicação 

é sua importância por estar vinculada diretamente às atividades administrativas 

 
19 A pólis (πόλις) - plural: poleis (πόλεις) - era o modelo das antigas cidades gregas, desde o período arcaico 

até o período clássico, vindo a perder importância a partir do domínio romano. Devido às suas 

características, o termo pode ser usado como sinônimo de cidade-Estado. As poleis, definindo um modo de 

vida urbano que seria a base da civilização ocidental, mostraram-se um elemento fundamental na 

constituição da cultura grega, a ponto de se dizer que o homem é um "animal politico". Essa comunidade 

organizada, é formada pelos cidadãos (no grego “πολίτικοι”, "polítikoi"), isto é, pelos homens nascidos no 

solo da Cidade, livres e iguais (MALACO, 2002, p.14). 



 

44 

 

do hospital, perpassando todas as fases do processo administrativo, se 

constituindo também no elemento central da relação enfermeiro-paciente e 

enfermeiro-médico (MARQUIS, HUSTON, 2017). 

Embora não seja possível determinar com informações advindas de 

estudos diretos de um sistema que ainda está em funcionamento no Brasil, o 

que é possível afirmar a respeito da comunicação nas práticas de saúde é que 

desde o contexto de implantação do SUS, essas o fortaleceram e se tornaram 

fundamentais para compreensão da cultura e da linguagem dos usuários, bem 

como a crítica às relações de poder habitualmente estabelecidas nesses 

serviços, superando, guardadas as devidas proporções, sua concepção restrita 

e regulada de mera transmissora de informações de um polo emissor a um polo 

receptor. (AGUIAR, et. al. 2014). 

Desde 2001, ocasião em que se publicaram as Diretrizes Curriculares 

Nacionais (DCN)20 estabelecidas pelo Ministério da Educação para cursos de 

graduação em saúde, a Comunicação foi definida neste documento como uma 

das competências gerais a serem desenvolvidas nos perfis de egressos 

(AGUIAR, et. al. 2014). 

Sobre a construção do relacionamento terapêutico, Peplau (1965) 

considerou quatro indissociáveis fases, cuja ocorrência se dava no trânsito do 

tratamento de clientes de hospitais psiquiátricos, a saber: orientação, 

identificação, exploração e resolução. 

Nessa concepção, a fase de orientação esteve vinculada a um 

protagonismo da enfermagem em que a oferta de explicações sobre o 

tratamento e os possíveis questionamentos do paciente a esse respeito eram 

acolhidas e dirimidas.  

Na identificação, era esperada uma manifestação do paciente, tornando-

se interdependente na relação com a enfermagem, exibindo autoconfiança e 

comprometimento com o tratamento, mas é na fase de exploração que ele se 

integra completamente a instituição, chegando à fase de resolução 

 
20 Art. 4º A formação do enfermeiro tem por objetivo dotar o profissional dos conhecimentos requeridos 

para o exercício das seguintes competências e habilidades gerais: III - Comunicação: os profissionais de 

saúde devem ser acessíveis e devem manter a confidencialidade das informações a eles confiadas, na 

interação com outros profissionais de saúde e o público em geral. A comunicação envolve comunicação 

verbal, não-verbal e habilidades de escrita e leitura; o domínio de, pelo menos, uma língua estrangeira e de 

tecnologias de comunicação e informação (CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2001); 
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independente, portanto, demonstrando não precisar mais dos serviços 

profissionais.  

Papéis do enfermeiro na relação terapêutica também foram descritos por 

Peplau, sendo os principais: o de estranho; de pessoa de recursos, de professor; 

líder; substituto e, de conselheiro.  

Embora Órgãos disciplinadores do exercício e do ensino da Profissão de 

Enfermagem, como o Conselho Federal de Enfermagem – COFEN e Associação 

Brasileira de Enfermagem - ABEN deliberem incisivamente sobre a importância 

de se praticar um currículo consonante com as atuais políticas públicas de saúde 

existentes no país, ainda é comum identificar instituições de ensino que se 

esquivam da sua responsabilidade de ofertar a disciplina de Enfermagem em 

saúde mental e psiquiátrica, tampouco, conteúdos relacionados a esta. No que 

se refere à obrigatoriedade do estágio nos cenários do campo da saúde mental, 

o índice de omissão é verificado como algo expressivo (COIMBRA-OLIVEIRA, 

2013).  

Antecipando sentimentos a respeito do que os alunos esperam dessa 

experiência de estágio com indivíduos usuários de serviços de saúde mental, 

frequentemente, testemunhamos um discurso permeado de estigma, revelando 

expectativas hostis e negativas, no intuito dessa interação por parte dos 

estudantes da educação profissional técnica em nível médio em Enfermagem. 

A esse respeito, Videbeck (2012, p.26) acrescenta que:  

Ao se deparar com pessoas em sofrimento mental, estudantes 

de enfermagem e enfermeiros experimentam uma diversidade 

de emoções e sentimentos e, consequentemente, podem ter 

atitudes que variam entre aproximação, curiosidade ou 

afastamento e indiferença. Estas atitudes dos estudantes ou 

profissionais podem-se relacionar a mecanismos intrapsíquicos 

de autoproteção e defesa; e/ou representações culturais sobre 

a doença mental presentes em nossa cultura; e/ou dificuldade 

para compreender o que o paciente expressa e integrar essa 

expressão no planejamento da assistência. 

 

A disciplina Enfermagem em saúde mental e psiquiátrica também é 

percebida pelos estudantes como “muito diferente de todas as experiências 
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anteriores, por isso, com frequência, surge uma serie de preocupações” 

(VIDEBECK, 2012, p.25). 

Considerando o exposto, é possível inferir que a persistência dessas 

percepções poderia impactar a qualidade da assistência que se oferece no 

ambiente de cuidado em saúde mental, durante as atividades de estágio 

curricular supervisionado, quando não, justificar a própria resistência e 

desmotivação dos estudantes para com estas.  

Um estudo realizado por Barreto e Ferreira (2014) destaca que a 

insatisfação/desmotivação com o estágio na saúde mental está relacionada em 

diversos casos analisados ao fato da distinção que o estudante faz das situações 

de aprendizagem vivenciadas nesse contexto, daquelas que conheceu quando 

passou pelo ambiente da clínica médica e cirúrgica no contexto do hospital.  

De fato, se tratarmos cada realidade de maneira analítica 

comparativamente, perceberemos que estas se mostrarão diferentes. Há um 

número inferior de atividades relacionadas ao cuidado físico ou com testes 

diagnósticos, além de procedimentos invasivos (MARCOLAN; CASTRO, 2013), 

porém num nível de complexidade representativamente elevado, requerendo 

novas competências e habilidades para o cuidar em saúde mental.  

Também cabe destacar que tomamos conhecimento, recentemente, de 

que nosso foco não era mais a doença, fomos aos poucos nos retirando das 

confinantes salas de medicações e abandonando gradativamente nossa vida 

institucional fechada do ponto de vista das interações formalmente 

administrativas, para nos aproximar dos usuários desses serviços. 

Portanto, é compreensível que o estudante seja atormentado por mitos e 

lendas de uma Enfermagem que ao longo da história da loucura e da psiquiatria, 

continha, disciplinava e violentava em nome da ordem. Alguns estudantes tem o 

entendimento equivocado de que será nesse referido contexto onde ocorrerá o 

primeiro contato com um indivíduo portador de sofrimento psíquico, daí talvez a 

compreensão para as diversas manifestações que testemunhamos 

cotidianamente durante a supervisão do estágio.  

Os meios de comunicação também contribuem sobremaneiramente para 

a manutenção do estigma sobre a loucura, disseminando constantemente a 

cobertura de casos de pessoas em sofrimento psíquico que cometem crimes, 

dando a impressão de que a maioria desses indivíduos é violenta. 
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Assim, finalizamos este capítulo reforçando o caráter de 

indispensabilidade da comunicação em toda atividade humana, não podendo ser 

preterida na formação em saúde em razão das competências técnicas.  

 

 

2.3 Análise da Conversa Etnometodológica – ACE: imersão e aplicabilidade 

em pesquisas na Enfermagem  

 

O interesse em conhecer as vivências e experiências da Enfermagem em 

pesquisas científicas com abordagem da ACE surgiu durante o módulo da linha 

três “teorias do texto, do discurso e da interação” da disciplina do PPG em 

Estudos de Liguagem da UFF, ocasião em que se abordou diversas teorias e 

métodos de análise utilizados nos estudos da linguagem.  

Pensar o objeto da perspectiva de pesquisa do projeto de tese sob o 

prisma de alguma dessas metodologias apresentadas nas disciplinas do curso 

de doutorado, levou-me a considerar uma necessária aproximação, em especial, 

com a ACE, uma vez que, essa tem sido expressivamente utilizada no mote de 

pesquisa do meu orientador, que tem seu horizonte de preocupações na fala-

em-interação em contextos da saúde e educação além de outros espaços 

socialmente organizados. Daí a estratégia de oportunizar esse ensejo com a 

tarefa preliminar de conhecer o objetivo central de pesquisas que se utiliza da 

ACE. 

A interface proposta leva-me a considerar a ACE como possibilidade nos 

polos teóricos e metodológicos da tese. Contudo, uma grande interrogação se 

ergueu a propósito do seu uso: seria adequada aos objetivos que buscamos? O 

que evidentemente se confirmou pelo pela experiência de campo.   

Ao abordar perspectivamente a ACE no uso da linguagem em interação 

social, Garcez (2007) nos conduz a uma leitura essencial para compreensão de 

alguns dos seus importantes fundamentos, nas palavras do autor “algumas das 

principais características dessa perspectiva teórica”. 

De tradição anglo-norte-americana, a ACE foi transportada ao terreno de 

uma vertente epistemológica da sociologia, que é a etnometodologia em meados 

dos anos 60, tendo como um dos seus propositores seminais Harold Garfinkel, 

onde fortaleceu-se por esta disciplina, construindo fronteiras analíticas mais 
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precisas e por ter se favorecido de uma abordagem fortemente empírica no 

estudo da ação social humana e interações concretas e específicas que revelou 

uma imensa variedade dos fenômenos de ação.  

Em pleno período Chomskyano em que também havia a concepção de 

que o falante estava fadado à impossibilidade de adaptar sua fala ao lugar, ao 

tempo e ao interlocutor, o objeto da ACE já não se restringia apenas à conversa 

cotidiana, mas se estendia à fala-em-interação em geral, fenômeno que 

Ostermann et. al. (2009) chamou de contrariedade intelectual.  

Garcez (2007), sinaliza também algumas controvérsias a respeito da 

expansão da ACE nas pesquisas, dentre as quais destaca as dificuldades de 

compreensão dos propósitos, conceitos e procedimentos analíticos que foram 

cunhados na tradição da teoria pelos analistas, muitos destes ligados à análise 

da conversação, porque havia a necessidade de empreender a tarefa de 

contextualizá-los, ou seja, as análises não chegariam a contemplar a 

compreensão dos efeitos simbólicos da linguagem em suas capacidades 

geradoras ilimitadas, se não considerasse o contexto histórico, político e social 

dos agentes envolvidos numa conversa cotidiana. 

Embora nos parágrafos anteriores tenha introduzido o tema da ACE e 

discutido sucintamente com os autores, cabe no estudo em tela discorrer sobre 

os resultados da sua utilização em estudos da área da Enfermagem, movimento 

feito nas sessões seguintes.  

Nesta sessão, apresentamos o resultado do mapeamento que desvendou 

e examinou a utilização da ACE em pesquisas da Enfermagem nas 

Universidades sumarizadas por meio da Tabela 1.  
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Tabela 1. Distribuição da frequência da produção identificada com a 

estratégia de busca nas Bases de dados das Universidades Federais, 2017.  

 

Universidades Descritores/Palavra-chave População Amostra 

 

UFRJ 

Enfermagem; Análise da 

conversa Etnometodológica; 

Metodologias de pesquisa 

12 0 

 

USP 

Enfermagem; Análise da 

conversa Etnometodológica; 

Metodologias de pesquisa 

6 0 

 

URGS 

Enfermagem; Análise da 

conversa Etnometodológica; 

Metodologias de pesquisa 

8 0 

 

UFSC 

Enfermagem; Análise da 

conversa Etnometodológica; 

Metodologias de pesquisa 

4 0 

 

UFMG 

 

 

Enfermagem; Análise da 

conversa etnometodológica; 

Metodologias de pesquisa 

2 0 

Total 32 0 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

Embora tenhamos alcançado inicialmente uma população de 32 obras 

(entre teses e dissertações), após submetidos aos critérios de elegibilidade 

apresentados na sessão anterior, todos os estudos foram descartados, 

especialmente aqueles que se tratavam de resumos, e será sobre essa 

experiência de análise de cada obra que se discorre seguir.  

A primeira evidência foi de ter a palavra-chave análise da conversa 

aparecendo em quase todas as pesquisas de teses e dissertações aqui 

consideradas, mas o que se descobriu foi que sua expressão era um mero 

indicativo de movimento autoral de interação no texto com fragmentos de 
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entrevistas, geralmente, ilustrativos de uma categoria ou de um conjunto de 

resultados apresentados por sessão, mas sem um nexo com a proposição 

teórica e metodológica da ACE. 

Contudo, cabe-nos destacar que foi possível identificar diversos 

procedimentos de produção de dados comuns à ACE, tais como observação 

participante, registrados no diário de campo ou memorandos, entrevistas 

individuais semiestruturadas, geralmente versando sobre questões específicas 

ao estudo.  

Notou-se também uma maciça utilização de aparelhos eletrônicos para 

gravação de som e imagem tais como MP3, câmeras, dentre outros. Outra 

semelhança diz respeito ao sistema de tratamento de dados, que utilizava a 

transcrição literal sem e com intervenções, classificação e categorização, porém 

frequentemente segundo o método da análise de conteúdo de Bardin (2013).  

Outra semelhança encontrada nesses estudos analisados, diz respeito à 

presença de variantes e correntes filosóficas cuja origem, assim como a ACE se 

liga à sociologia como disciplina, dentre as quais destacam-se o interacionismo 

simbólico, o existencialismo, o marxismo e a fenomenologia de Alfred Schütz.  

Das metodologias utilizadas por esses autores, a Grounded Theory foi a 

mais utilizadas: quase 10 teses e 5 dissertações. A Grounded Theory ou em 

português “Teoria Fundamentada em Dados - TFD”, originalmente foi 

desenvolvida por Barney Glasser e Anselm Strauss, dois sociólogos americanos 

logo no início da década de 60 (STRAUSS, CORBIN, 2008).  

Atualmente, tem sido reconhecida como uma das principais abordagens 

qualitativas com elevado poder interpretativo e, por isso, tornou-se 

imprescindível para explorar os fenômenos existentes no campo da 

Enfermagem, nos servindo neste estudo de fio condutor (COIMBRA-OLIVEIRA, 

2012). 

Seu uso em associação com o Interacionismo Simbólico foi outra 

realidade detectada nos 15 estudos que utilizaram os procedimentos da TFD. 

De acordo com Coimbra-Oliveira (2012), essa tem sido com frequência uma 

estratégia de pesquisa utilizada, tendo em vista que permite ao mesmo tempo o 

estudo do comportamento e a interação humana, favorecendo a construção de 

teorias explicativas da experiência ou do fenômeno abordado. 



 

51 

 

Um ponto de fusão entre a ACE e a TFD está no que Strauss e Corbin, 

(2008, p. 112) dizem ser o cerne da metodologia: “técnicas sistemáticas e 

processos de análise que capacitem o investigador a desenvolver a teoria 

substantiva que vá ao encontro de critérios de boa ciência: significância, 

compatibilidade entre teoria e observação, generalidade, reprodutividade, 

precisão, rigor e verificação”. 

Ao considerarmos que o objetivo central de pesquisas em Análise da 

Conversa é a descrição e a explicação das competências que os falantes 

comuns usam e de que se valem para participar de interações inteligíveis e 

socialmente organizadas, pensar os objetos de estudo emblemados nas teses e 

dissertações nessa utilização seria preterir a indução de explicar e interpretar a 

visão de mundo, significados, símbolos e experiência de vida dos participantes 

dessas pesquisas. 

Mas se considerada como complementar, sua utilização poderia ser 

difundida amplamente em estudos semelhantes à natureza dos aqui analisados, 

obviamente, em detrimento dos objetivos de pesquisa tão diversos e complexos.  

Tal realidade foi constatada na experiência de participação de enfermeiros 

como alunos em outros programas de pós-graduações stricto sensu nas áreas 

das ciências sociais, comunicação, psicologia e tantos outros que possuíam 

caráter interdisciplinar, portanto recebiam alunos de diversas áreas do 

conhecimento. Nesses programas, foi possível evidenciar pesquisas da 

enfermagem utilizando-se da ACE.  

Grande parte desses estudos abordava algum fenômeno no contexto 

organizacional da Enfermagem e a ACE se mostrou nesses casos, uma nova 

forma de possibilitar a compreensão dessa complexidade, tornando-se, portanto, 

uma valiosa ferramenta para analisar sistematicamente a conversa cotidiana 

produzida em situações diárias da interação humana no processo denominado 

de fala-em-interação, realidade muito constante e dinâmica do ambiente 

hospitalar.  

A título de conhecimento, a conversa cotidiana é compreendida como 

pedra fundamental da socialidade. Garcez (2007, p.20) ratifica isso quando nos 

diz que “Essa conversa cotidiana é uma noção central da tradição da ACE”. 
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Para Vieira (2015), a conversa cotidiana é aquela em que dois ou mais 

falantes se expressam numa atitude dialógica, num jogo mútuo de palavras e 

ações coordenadas.  

Schegloff e Jefferson (1974) num estudo seminal para a tradição da ACE 

intitulado “A simplest systematics for the organization of turn-taking for 

conversation”, fazem observações importantes sobre sua perspectiva analítica, 

quais sejam: a troca de falante se repete, ou pelo menos ocorre; Na grande 

maioria dos casos, fala um de cada vez; ocorrências de mais de um falante por 

vez são comuns, mas breves; transições (de um turno para o próximo) sem 

intervalos e sem sobreposições são comuns. Junto com as transições 

caracterizadas por breves intervalos ou ligeiras sobreposições, elas perfazem a 

grande maioria das transições; a ordem dos turnos não é fixa, mas variável; o 

tamanho dos turnos não é fixo, mas variável; a extensão da conversa não é 

previamente especificada; o que cada um diz não é previamente especificado; a 

distribuição relativa dos turnos não é previamente especificada e; o número de 

participantes pode variar. 

Ao assinalarem sobre esse contexto de interação inteligível socialmente 

organizada, remete-se à condição de interesse expressivo descrito por Pierre 

Bourdieu em economia das trocas linguísticas. O que ele diz sobre isso? 

 

Que todo ato de fala e ação, de um modo geral, é uma 
conjuntura, um encontro de séries causais independentes, ou 
seja, as disposições, socialmente modeladas, do habitus 
linguístico, que implicam uma certa propensão a falar e a dizer 
coisas determinadas, definida ao mesmo tempo como 
capacidade linguística de engendramento infinito de discursos, 
gramaticalmente conforme e como capacidade social que 
permite utilizar adequadamente essa competência numa 
situação determinada (BOURDIEU, 2008. P.8 ). 

 
Considera-se essa assertiva porque nessa mesma citação em que 

Heritage e Atkinson (1984) falam desse contexto de interação inteligível 

socialmente organizada para definir os propósitos teóricos e analíticos da ACE, 

eles também sinalizam que faz parte desse horizonte de preocupações das 

pesquisas em ACE a descrição de procedimentos usados por quem conversa 

para produzir o próprio comportamento e para entender e lidar com o 

comportamento dos outros.  
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Ou simplesmente, o autor se refere a outras considerações da natureza 

da relação dos sujeitos na fala-em-interação, por exemplo, como o grau de 

intimidade, a empolgação diante dos temas abordados, o entendimento mútuo, 

compartilhado, co-construído.  

Outra noção central da ACE que buscou-se conhecer foi a de tomada de 

turnos, que de acordo com Freitas e Machado (2008), se constitui por dois 

componentes: a composição dos turnos e a alocação de turnos. Os turnos são 

sequências de fala de um participante da conversa ou segmentos construídos a 

partir de Unidades de Construção de Turno (UCTs) e podem corresponder a 

unidades, como sentenças, orações, palavras isoladas, locuções frasais ou 

recursos prosódicos.  

Retomando a experiência de mapeamento que desvendou e examinou a 

utilização da ACE em pesquisas da Enfermagem nas Universidades, e 

considerando o panorama demonstrado pela tabela 1, também cabe o ressalte 

de que algumas condições são determinantes para a cultura ou não da utilidade 

de uma análise como a ACE, dentre as quais destaca-se as atividades de 

Cooperação Internacional. 

As Escolas de Enfermagem de Ribeirão Preto e Escola Anna Nery da 

UFRJ, elevaram a qualidade e competência de seus programas abrindo suas 

portas nesses últimos anos, para a colaboração internacional de pesquisadores 

na modalidade professor convidado. Isso representou a difusão de novas 

metodologias ainda incipientemente conhecidas no campo da Enfermagem. 

A sociologia, antropologia, filosofia e história são áreas mais 

representadas na citada iniciativa. O cabedal de conhecimento existente na 

formação desses professores tem contribuído para o ensejo de proposições 

analíticas como a ACE e proporcionado espaços para utilização da 

Sociolinguística Interacional nas pesquisas da Enfermagem.  

Por sua interface, antropológica, sociológica e linguística, a 

Sociolinguística Interacional se relaciona com seus campos de interesse (cultura, 

sociedade e linguagem) e pela interação humana, busca como foco analítico a 

produção e a interpretação de enunciados socialmente situados. Desta forma, 

fundamenta-se no discurso cotidiano, interacional e intencional e não a partir de 

uma sentença gramaticalmente correta (RODRIGUES; SANTOS, 2009). 
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É evidente que a sociolinguística interacional em muito poderia contribuir 

para os estudos que buscam analisar os fenômenos humanos na saúde, 

ademais o que tem se objetivado atualmente é fugir à redução desses 

fenômenos a substratos biológicos. 

A esse respeito, somos corroborados em Bruyne (1990, p.10) ao afirmar 

que: “para que a análise em termos de sistemas seja utilizável, basta que se 

possa estabelecer uma analogia formal entre o funcionamento de uma entidade 

física complexa e o de uma unidade de comportamento, ou de uma unidade de 

interação social”. 

Embora não tenha nos mostrado nenhuma experiência da Enfermagem 

em pesquisa com a ACE, esse estado da arte ratificou a importância de 

acompanhar o desenvolvimento, as transformações e inovações que buscam 

tornar os campos da enfermagem e seus profissionais cada vez mais envolvidos 

com a temática do cuidar e do educar, além de seus anseios contemporâneos 

de pesquisa. 

Por isso, foi possível mapear os objetos de estudo da enfermagem que 

fazem uma interface direta com os estudos de linguagem, sobretudo aqueles 

que necessitam dialogar com referenciais dos polos teóricos e metodológicos da 

pesquisa cientifica na enfermagem. Esses objetos estão sumarizados na Tabela 

2, divididos pelos dois contextos de práticas que surgiram nas evidências que 

este estado da arte proporcionou.  

 

Tabela 2. Distribuição sumária dos objetos de estudo do campo da 

Enfermagem que fazem interface com as proposições teóricas e 

metodológicas de análise do campo dos Estudos de Linguagem, 2017.  

 

Contexto do cuidado de 

Enfermagem 

Contexto do ensino em 

Enfermagem 

Comunicação com o idoso Interação em sala de aula 

Interação com o idoso Interação em espaços midiáticos  

Comunicação com pacientes 

hospitalizados em setores complexos  

Ensino da comunicação 

como competência/habilidade 
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Comunicação não verbal Escrita médica e registro 

de enfermagem 

Imagem da enfermagem na mídia  Identidade discursiva do 

professor 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

A tabela acima resumidamente condensa o universo de preocupações 

contemporâneas que foram abordados pelos 32 estudos que constituíram a 

amostra desse estado da arte. A análise do discurso francesa foi a única utilizada 

restritivamente e com equívocos metodológicos em dois destes estudos que 

tecnicamente se apoiaram em outra metodologia e a nominaram como análise 

da conversa etnometodológica. Tal realidade demonstra o quão importante é a 

aproximação com tais referenciais. 

Que não se entenda aqui que exista uma defesa ou uma renúncia 

completa do que já se construiu nesse campo, mas justifica-se que ao utilizar a 

linguagem em sistema e sentido, especialmente com a intenção de uma 

aproximação com esquemas de explicação para captar o que há de mais 

característicos e central nesses fenômenos, características estas tão essenciais 

no cuidado e no ensino da enfermagem, tomamos consciência da sua notável 

importância para a produção de conhecimentos.  

O estado da arte possibilitou nossa proposição com esse trabalho, que foi 

o de elaborar um índice que auxiliará as pesquisas posteriores a identificarem 

de forma rápida, clara e rigorosa os objetos de estudo do campo da Enfermagem 

que fazem interface com as proposições teóricas e metodológicas de análise do 

campo dos Estudos de Linguagem.  

Os resultados não devem ser entendidos como um estimulo à renúncia 

completa do que já se construiu em nosso campo, mas justifica-se que ao 

utilizarmos a linguagem em sistema e sentido uma aproximação com esquemas 

de explicação para captar o que há de mais característico e central nesses 

fenômenos, tomamos consciência de que esses aspectos são essenciais no 

cuidado e no ensino da enfermagem.  

Nesse sentido, também conclui-se que é evidente que a sociolinguística 

interacional em muito poderia contribuir para os estudos que buscam analisar os 
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fenômenos humanos na saúde, ademais o que tem se objetivado atualmente é 

fugir à redução desses fenômenos a substratos biológicos. 

A experiência de participação de enfermeiros em pesquisas com a ACE, 

apenas apareceu em alunos de outros programas de pós-graduações stricto 

sensu nas áreas das ciências sociais, comunicação, psicologia e tantos outros 

que possuíam caráter interdisciplinar, portanto recebiam alunos de diversas 

áreas do conhecimento. Pelos programas mencionados acima foi possível 

evidenciar pesquisas da enfermagem utilizando-se da ACE.  

Grande parte desses estudos abordava algum fenômeno no contexto 

organizacional da Enfermagem e a ACE mostrou, nesses casos, uma nova forma 

de possibilitar a compreensão dessa complexidade, tornando-se, portanto, uma 

valiosa ferramenta para analisar sistematicamente a conversa cotidiana 

produzida em situações diárias da interação humana no processo denominado 

de fala-em-interação, realidade muito constante e dinâmica do ambiente 

hospitalar.  
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3. CAMINHO METODOLÓGICO 

3.1 Tipo de Estudo 

Trata-se de um estudo microetnográfico de “microssociolinguística”. Uma 

análise do discurso, realizada conforme a corrente teórica “Análise 

Etnometodológica da Conversa – ACE”. Cabe o ressalte de que a ACE 

funcionará como auxiliar da sociolinguística interacional, que está elencada 

nessa estratégia metodológica pelo fato de o estudo em tela não estar 

interessado somente na estrutura dos eventos de fala analisados, mas na sua 

interpretação e compreensão para os falantes, que constituem e são 

mutuamente constituídos pela interação, por serem sujeitos dinâmicos da 

interação (GONÇALVES, 2017). 

Portanto, um estudo de campo, exploratório e descritivo, com abordagem 

da metodologia qualitativa interpretativa, particularmente pela nossa 

necessidade, como pesquisadores interessados em fala-em-interação, de 

trabalhar no estudo em tela com uma produção de dados de ocorrência natural, 

que precisavam ser submetidos a procedimentos diversos de registros e 

análises, norteados pelo polo teórico e metodológico da sociolinguística 

interacional, onde as estruturas de frames, alinhamentos, esquemas, footings, 

pistas de contextualização etc., serão examinados , descritos e analisados. 

Por essa razão, a abordagem qualitativa é de escolha quando se deseja 

associar a aplicação das categorias de análise usadas para explorar os eventos 

de fala descritos pelo estudo, com estratégias interdisciplinares e de aplicação. 

No caso do estudo em tela, as relações interpessoais mediadas pela 

comunicação entre os interagentes (equipe-usuário) no contexto de cuidado da 

saúde mental. 

Essa possibilidade de abertura e trânsito nesta investigação que consiste 

na adoção de referenciais teóricos e metodológicos foi favorável, uma vez que o 

estudo envolve pesquisadores representantes de distintos campos de 

conhecimento, tais como: Ciências da Saúde, Ciências Sociais e Humanas, para 

uma aproximação e abordagem de problemas micro institucionais e 

psicossociais.  

Segundo Erickson (1990, p.106-108):  

A tarefa do pesquisador interpretativo é descobrir as maneiras 
específicas em que as formas locais e não locais de organização 
social e cultural se relacionam com as atividades de pessoas 
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específicas no processo de fazer escolhas e conduzir a ação 
social em conjunto. A tarefa do analista é expor as diferentes 
camadas de universalidade e de particularidade que se 
apresentam no caso específico sendo examinado. 

 

Pensando nesse contexto interpretativo descrito por Erickson, nos 

recordamos da importância da microanálise etnográfica nesse trabalho, 

considerando que com auxilio dessa importante ferramenta da sociolinguística 

interacional estaríamos mais próximos e qualificados para uma possível e 

necessária descrição desse contexto de contato entre uma equipe e usuários de 

serviços psiquiátricos,  

Ademais, nos estudos de linguagem, é a microanálise um instrumento 

constante na vida de pesquisadores que atuam na descrição do comportamento 

de uma determinada sociedade, e para detalhar determinadas transcrições 

esses estudiosos precisam levar em conta não somente situações de 

comunicação, mas todo um contexto social (MATTOS, 2011).  

Para Goffman (2011), há dimensões negligenciadas relativas à interação 

social, que vão configurar uma microanálise, pela consideração não somente da 

comunicação e interação imediata de uma cena onde ocorre a fala-em-interação, 

mas por também contemplar a relação entre esta interação e o contexto social 

maior (uma possibilidade de macroanálise), onde essa situação natural se 

engendra.  

 

3.2 O Cenário de Estudo 

Um dispositivo de saúde mental21 de um município de Minas Gerais foi o 

cenário deste estudo. Trata-se de uma instituição pública municipal fundada no 

município mineiro em 2012 e que, atualmente, em razão da existência de 

convênios de saúde para fins de financiamento com receitas compartilhadas, 

tem seu serviço extensivo a oito municípios circunvizinhos.  

O município brasileiro em questão faz parte da região do Campo das 

Vertentes, Sudeste do estado de Minas Gerais. É considerado uma das maiores 

cidades setecentistas mineiras. A cidade foi fundada por bandeirantes paulistas, 

 
21 CAPS II: Atendimento a todas as faixas etárias, para transtornos mentais graves e persistentes, inclusive 

pelo uso de substâncias psicoativas, atende cidades e ou regiões com pelo menos 70 mil habitantes 

(BRASIL, 2018). 
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considera-se Tomé Portes del-Rei como seu fundador (WIKIPEDIA, 2019). 

De forma semelhante ao que ocorreu com diversas cidades de Minas, o 

ouro, a pecuária e a agricultura permitiram o desenvolvimento e progresso da 

sua condição de vila, permitindo elevá-la à categoria de cidade em 8 de 

dezembro de 1838. 

Ainda que de forma tímida e incipiente, em consideração a todos os 

aspectos descritos a seguir, essa instituição tem finalidades acadêmicas, de 

pesquisa e atendimento à comunidade loco regional e é uma expoente no estado 

quando considerada sua área de cobertura.  

De caráter comunitário, portanto aberto e de nível ambulatorial, o serviço 

em tela tem funcionamento exclusivamente diurno. Segue horário comercial para 

oferta de seu expediente22 e não atende aos fins de semana como ocorre em 

outras tipologias mais estruturadas desse serviço de saúde mental. Sendo 

emergências psiquiátricas ocorridas nesses dias direcionadas para outros 

dispositivos da rede, tais como Unidade de Pronto Atendimento - UPA e hospitais 

que contam com vagas reservadas para pessoas com transtornos mentais 

graves.  

Nesse dispositivo de saúde mental, são oferecidos assistência em forma 

de tratamento, atendimento à crise psiquiátrica, reabilitação, promoção da saúde 

mental e psicoeducação para pessoas com transtornos mentais graves, cujo 

regime de permanência (manhã, tarde, integral e consulta de acompanhamento 

mensal23) é determinado por equipe multidisciplinar em consideração às 

demandas que fundamentam o seu projeto terapêutico individual.  

Atualmente, a instituição possui 158 prontuários ativos de pacientes 

distribuídos entre os regimes de permanência descritos anteriormente. Desses, 

 
22 Funcionam de 8:00 às 18:00 horas, em dois turnos, durante os cinco dias úteis da semana. Em alguns os 

serviços chegam a oferecer um terceiro turno funcionando até às 21:00 horas. 
23 Essa foi a definição que usamos para explicar o regime de acompanhamento dos usuários, mas cabe 

salientar que o Ministério da Saúde fornece outras definições por meio da portaria nº 336, de 19 de fevereiro 

de 2002, em seu artigo 5º, Parágrafo único, define-se: como atendimento intensivo aquele destinado aos 

pacientes que, em função de seu quadro clínico atual, necessitem acompanhamento diário; semi-intensivo 

é o tratamento destinado aos pacientes que necessitam de acompanhamento frequente, fixado em seu 

projeto terapêutico, mas não precisam estar diariamente no CAPS; não-intensivo é o atendimento que, em 

função do quadro clínico, pode ter uma frequência menor. A descrição minuciosa destas três modalidades 

deverá ser objeto de portaria da Secretaria de Assistência à Saúde do Ministério da Saúde, que fixará os 

limites mensais (número máximo de atendimentos); para o atendimento intensivo (atenção diária), será 

levada em conta a capacidade máxima de cada CAPS, conforme definida no Artigo 2º dessa mesma lei 

(MINISTERIO DA SAÚDE, 2002). 
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grande parte são de usuários esquizofrênicos, seguidos por usuários com 

transtornos maiores do humor.  

Na delimitação da população do estudo, foram considerados apenas 

usuários em regime integral, ou seja, com permanência dia, uma vez que as 

estratégias elencadas nessa pesquisa para geração de dados necessitam do 

registro de eventos completos, quase sempre necessários para interpretação do 

“o que está acontecendo aqui?24”. O que faz com que desde a chegada 

desses participantes a esses serviços até suas saídas ao final de cada dia, se 

configurem marcos iniciais e finais do nosso turno participação.  

Por isso, coaduna-se com Carroll (2016) que descreve que a propriedade 

que melhor define um cenário é o fato do mesmo projetar uma descrição 

concreta de uma atividade em que o usuário se engaja no momento em que está 

realizando uma tarefa específica, portanto nos permitindo responder também a 

“como os participantes realizam isso?”. 

As razões para a manutenção do anonimato em relação ao nome da 

instituição, cidade e seus agentes, incluem situações/condições discutidas e 

acordadas à época da apresentação do protocolo de pesquisa, ocasião em que 

se constatou o risco de uma associação direta entre os dados produzidos e o 

cenário em questão, além de se reconhecer que essas informações não são de 

relevância quando se tem em vista a contribuição das experiências e vivências 

dos participantes.  

 

3.3 Definindo os participantes do estudo 

Para seleção dos participantes que compõem a amostra do estudo, a 

saber, uma equipe de saúde formada por enfermeiros, psicólogos, médicos, 

farmacêutico, pedagogo, serviço social, terapeuta ocupacional, profissional de 

educação física, oito trabalhadores de nível médio incluindo técnicos e serviços 

gerais e os usuários do serviço psiquiátrico cenário do nosso estudo, foram 

 
24 Para Tannen e Wallat (2002, p. 188-189), o conceito de enquadre interativo refere-se ao: [...] que está 

acontecendo em uma interação, sem a qual nenhuma elocução (movimento ou gesto) poderia ser 

interpretada. Para compreender qualquer elocução, um ouvinte (e um falante) deve saber dentro de qual 

enquadre ela foi composta: por exemplo, será que é uma piada? Será que é discussão? Algo produzido para 

ser uma piada, mas interpretado como insulto (certamente podendo significar ambos) pode originar uma 

briga. [...] A noção interativa de enquadre, então, refere-se à percepção de qual atividade está sendo 

encenada, de qual sentido os falantes dão ao que dizem. Dado que esse sentido é percebido a partir da 

maneira como os participantes se comportam na interação, os enquadres emergem das interações verbais e 

não verbais e são por elas constituídos. 



 

61 

 

adotados os seguintes critérios de elegibilidade para equipe e usuários:  

Critério de Inclusão: 

1.Ser funcionário do quadro permanente da instituição em tela; 

2.Atuar na instituição por no mínimo seis meses;  

3.Atuar ou colaborar de forma direta ou indiretamente com o 

atendimento dos usuários; seja nas consultas ou nas diversas formas de 

oficinas25 implementadas nesse contexto;  

4.Estar em situação de admissibilidade (usuário); 

5.Estar em regime de permanência integral (usuário); 

 

Critério de Exclusão: 

1. Estar em situação de crise psiquiátrica no momento da admissão 

(usuário); 

2.Estar em condição de afastamento legal das atividades no serviço 

psiquiátrico em tela (equipe)" 

Participaram do estudo oito profissionais de saúde, de ambos os sexos, 

destes, uma enfermeira; uma psicóloga; um farmacêutico; um médico; uma 

assistente social e; três usuários do serviço psiquiátrico cenário da pesquisa. 

 

3.4 Planejamento da coleta e geração de dados 

Importantes procedimentos de produção de conhecimento foram 

adotados nesta pesquisa, especialmente na fase de geração de dados, 

 
25 De acordo com o Ministério da Saúde (2014), as oficinas terapêuticas podem ser: 1. Oficinas expressivas: 

São os espaços que proporcionam as atividades relacionadas com a expressão plástica como: desenho, 

pintura, argila, entre outros. Expressão corporal que envolve movimentos com o corpo como: ginástica, 

dança, e técnicas teatrais. Expressão verbal que desperta e contribui no exercício das funções cognitivas: 

poesia, contos, leitura e redação de textos, de peças teatrais e de letras de música. Expressão musical são 

atividades que envolvem a musicalidade, fotografia e teatro. 2. Oficinas geradoras de renda: Como o 

próprio nome diz possibilita aos usuários por meio de suas habilidades serem geradores de renda e fazerem 

parte do contexto econômico. As atividades incluem: Marcenaria, culinária, venda de livros, costura, 

fotocópias, bijuterias, artesanato em geral, fabricação de velas, cerâmica, etc. 3. Oficinas de alfabetização: 

São caracterizadas por contribuir nas questões escolares, possibilita os usuários que não tiveram acesso ou 

que não puderam permanecer no âmbito escolar possam praticar a escrita e a leitura. 

Ainda faz parte das atividades realizadas nos CAPS às oficinas de beleza, de profissionais e ou estagiários 

que promovem cuidados com a higiene pessoal. A fim de melhorar aparência das mãos, dos pés, da pele, 

dos cabelos entre outros. Essas práticas (como aparar os cabelos, barbear, pintar as unhas) apesar de 

rotineiras pra muitos têm efeitos especiais para eles (usuários do CAPS) por proporcionar bem estar, 

acolhimento e o toque corporal, torna-se terapêutico. Vale enfatizar que além de melhorar o visual estético 

esse tipo de oficina proporciona satisfação, contato consigo e com o outro. Muitas vezes é nesse tipo de 

intervenção que por um momento eles recebem um toque nas mãos, nos cabelos, um sorriso, enfim. A 

sociedade na rigidez das normas e também os próprios familiares lançam na margem o respeito, o afeto a 

esses que como qualquer outro ser humano necessita de afetividade. 
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respeitando cada etapa do encontro social: concentração, dispersão e 

encerramento, cujas técnicas e seus ensejos foram variadas e dinâmicas, 

determinadas em razão da necessidade de se registrar os eventos o mais 

completamente possível.  

Dentre os mencionados recursos, cabe destaque para os que de fato 

estiveram envolvidos em nosso trabalho de campo com a pesquisa: observação, 

participação, registro escrito e em áudio, reflexão analítica com base nos 

registros e relato descritivo e narrativo.  

A observação foi a etapa inicial do processo de produção de dados, que 

se iniciou em março de 2016. Definida como do tipo participante, a observação 

perpassou por todas as fases da etapa de campo, num processo dinâmico e 

constante em associação à outras técnicas de coleta de dados também 

utilizadas, tais como entrevistas26 gravadas e elaboração de memorandos 

(teóricos, metodológicos e observacionais) para uma descrição formal dos 

eventos.  

De acordo com Valladares (2007, p.301):  

A observação do tipo participante supõe a interação 
pesquisador/pesquisado. As informações que obtém, as 
respostas que são dadas às suas indagações, dependerão, ao 
final das contas, do seu comportamento e das relações que 
desenvolve com o grupo estudado. Uma autoanálise faz-se, 
portanto, necessária e convém ser inserida na própria história da 
pesquisa. A presença do pesquisador tem que ser justificada e 
sua transformação em "nativo" não se verificará, ou seja, por 
mais que se pense inserido, sobre ele paira sempre a 
"curiosidade" quando não a desconfiança. 

 

É necessário reconhecer que seria complexo compreender a interação 

simbolicamente protagonizada por esses atores no espaço social do estudo se 

não fosse por meio dessa estratégia, que autores como May (2001, p. 177) 

descrevem-na como:  

[...] processo no qual um investigador estabelece um 
relacionamento multilateral e de prazo relativamente longo com 
uma associação humana na sua situação natural com o 
propósito de desenvolver um entendimento científico daquele 
grupo. 

 
26 Seria ideal para a realização de uma análise multimodal o registro visual dos eventos e a ocorrência 

natural de fala-em-interação, mas essa possibilidade nos foi vedada mesmo diante de diversas tentativas de 

negociação cujo argumento se sustentou sempre sobre as garantias do sigilo e anonimato no tratamento dos 

dados.  
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A experiência de observação participante que desenvolvemos pode ser 

descrita por diversos momentos de permanência in loco, que não se restringiram 

às ocasiões de realização das entrevistas, ou seja, a inserção se deu no todo da 

experiência com os participantes em seu cotidiano no serviço de saúde mental, 

cenário deste estudo. Nesse sentido, também cabe ressaltar que diversos foram 

os retornos a este cenário, quando diante de um evento e outro, algum aspecto 

da fala-em-interação necessitava ser revisitado para uma tentativa de descrição.  

De acordo com Garcez (2014 p.265):  

 [...] a tarefa do pesquisador durante o trabalho de campo é se 
tornar cada vez mais consciente e reflexivo acerca dos quadros 
interpretativos das pessoas observadas e de suas próprias 
lentes interpretativas trazidas para o cenário. 

 

Lançamos mão também da entrevista do tipo semiestruturada como 

estratégia para produção de dados, realizadas de acordo com a disponibilidade 

de cada depoente, sendo a maioria desenvolvida no próprio serviço de saúde 

mental, todas com duração superior a 25 minutos, gravadas em aparelho MP3 e 

posteriormente transcritas na íntegra, acrescendo registros como expressões, 

aspectos entonacionais, espaços temporais, o silêncio em si e velocidade da 

produção vocal dos participantes da fala-em-interação social. 

Contudo, antes procedemos com uma ambientação que consistiu 

basicamente em nossa apresentação e dos objetivos da nossa presença ali, tudo 

isso com vistas a familiarizar os participantes com nossa presença, estratégia e 

com o equipamento que utilizamos para esses registros. Na ocasião, também 

falamos da necessidade do consentimento expresso mediante assinatura em 

termo de consentimento livre e esclarecido para assim iniciarmos.  

Obviamente, para que fosse possível tal cobertura contamos com o apoio 

técnico de dois bolsistas de iniciação científica, norteados por um plano de 

trabalho elaborado antes do processo de produção de dados da fase de campo 

do estudo, cuja tarefa exclusiva foi a de gravar as entrevistas e elaborar os 

memorandos (notas de campo). 

Considerando a extensão dos eventos comunicacionais registrados pelo 

estudo, resolvemos por transcrever apenas segmentos específicos, ou seja, os 

que estavam vinculados densamente ao fenômeno estudado e nossos objetivos, 
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cuja delimitação era feita pela ocorrência das construções sustentadas pelo 

participante, conformando-os em unidades analíticas renomeadas por Garcez 

(2014), como excertos.  

 

3.5 Usando o sistema de transcrição de Sacks, Schegloff e Jefferson 

Das práticas de pesquisa microetnográfica, o sistema de transcrição de 

Sacks, Schegloff e Jefferson, ou “convenções Jefferson de transcrição” como 

também vem sendo chamadas, tem sido amplamente adotado 

internacionalmente por pesquisadores envolvidos com os fenômenos da fala-

em-interação. 

Quadro 1 - Convenções Jefferson de transcrição 

Fonte: http://www.scielo.br/img/revistas/delta/v21n2/a06img16.gif 

 

Com os dados da pesquisa, inicia-se então a fase de análise 

concomitante: a transcrição, configurando-se em um processo árduo e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scielo.br/img/revistas/delta/v21n2/a06img16.gif
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demorado. A elaboração dos segmentos e excertos se dão diante de toda 

necessidade de indicação de enunciados particulares. 

A transcrição linha a linha favorece uma melhor organização e, por 

conseguinte, a análise. As sequências podem ser separadas por unidade e 

assim os exames dos enunciados podem trazer uma caracterização dos espaços 

sequenciais da fala-em-interação.   

Em seguida, ilustramos tais convenções com um excerto de transcrição 

de conversa de dois participantes do estudo durante o exame inicial de saúde 

mental, em que o médico tenta esclarecer dúvidas de um paciente. 

 

Quadro 2 – Excerto ilustrativo de Convenções Jefferson de 

transcrição 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Coimbra-Oliveira, (2019). 

 

No excerto acima, por exemplo, foi necessário a anotação exata da 

ordenação temporal e dos detalhes da produção vocal das participantes para 

que se observe na transcrição as características interacionais da ação de não se 

sentir atendido em sua solicitação.  

Na organização dos resultados, a nomeação dos participantes observou-

se o contrato do sigilo e anonimato proposto pela pesquisa, por isso foram 

renomeados pseudônimos para associá-los à numeração das linhas que 

conformam os excertos ilustrativos que mostraremos no capítulo a seguir 

intitulado: resultados e discussão.  

Portanto, os dados foram transcritos, processados, digitalizados, e 

aplicadas as categorias de análise usadas para explorar os eventos de fala 

18. Dr. Luís: é difícil determinar porque isso veio acontecer só 

agora 

19. (.) 

20. Dr. Luís: <mas creio que você não deva se preocupar com 

isso> 

21. Cláudio: .h > ((Entendi)) 

22. Dr. Luís: Hu:::m °hum° 

23. (.) 
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descritos pelo estudo, seguindo o modelo de transcrição adotado pela Análise 

Sociointeracional da Conversa.  

Por fim, mediante um extenso banco de registros, resolveu-se por 

estabelecer um recorte dos dados analisados, a partir do segmento tópico e das 

formas de condução dos turnos de fala, o que acabou contribuindo para a análise 

das configurações interativas por meio dessas duas categorias conversacionais. 

Em todos os recortes analisados aplicou-se a escala Convenções 

Jefferson de transcrição. Os registros dos símbolos paralinguísticos foram 

adicionados a esta análise. Leitura e discussão dos dados aconteceram 

concomitantemente conforme se verá no capítulo seguinte.  

 

3.6 Aspectos Éticos da Pesquisa 

Quanto aos aspectos éticos, considerando o envolvimento de seres 

humanos na pesquisa, foram seguidas e respeitadas todas as recomendações 

da Resolução nº 466/12, do Conselho Nacional de Saúde, que estabelece 

diretrizes para estudos dessa natureza. A pesquisa foi submetida ao Comitê de 

Ética em Pesquisa do IF Sudeste MG e obteve o parecer de aprovada sob o 

número 3.216.357 com o CAAE: 07150819.5.0000.5588. 

A fim de preservar o anonimato dos participantes do estudo, estes apenas 

foram identificados com seus codinomes, para facilitar o gerenciamento e 

tratamento dos dados na fase de operacionalização do estudo. Contudo, nos 

resultados a seguir, os participantes foram representados por algoritmo 

correspondente à sua ordem de participação e relação de fatos. 

Uma vez que os participantes estarão apenas respondendo a uma 

entrevista semi estruturada acompanhada de observação para que seja possível 

analisar nessas interações os recursos linguísticos e discursivos utilizados pelos 

participantes em uma situação de comunicação em contexto naturais, identifica-

se riscos mínimos, tais como desconforto ou sensibilização em razão de algum 

tópico da entrevista que poderá ser preterido em consideração ao bem estar e 

conforto emocional do participante e até mesmo ter a entrevista encerrada em 

razão do evento, cabendo como medidas tratativas acolhimento e 

aconselhamentos. 

Dentre os benefícios que a pesquisa poderá trazer aos participantes do 

estudo estão: 
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1. Possibilidade de ajustamentos no processo e trabalho da equipe para 

oferta de boas práticas da atenção à saúde mental e psiquiátrica; 

2. Oferta de bases solidas de conhecimentos para formulações de 

capacitações e atualizações necessárias às boas práticas da atenção à saúde 

mental e psiquiátrica; 

3. Otimização das construções de relacionamentos sociais e afetivos 

entre os participantes: usuários e equipes do serviço psiquiátrico em questão. 

Ressaltamos ainda, que as entrevistas somente ocorreram após 

assinatura dos participantes do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - 

TCLE, inclusive, a dos clientes, que contaram com um TCLE específico para 

autorização da observação de suas interações com a equipe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

68 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Caracterizando os participantes do estudo 

Com base em uma amostra constituída por oito participantes de diversas 

áreas do campo das ciências da saúde e usuários do serviço psiquiátrico em 

questão, tem-se a representação simbólica de um recorte do tecido social, que 

diz respeito à realidade humana vivida no contexto de cuidado da saúde mental 

nos serviços psiquiátricos. 

Após submissão aos critérios de elegibilidade propostos pelo estudo para 

composição da amostra, teve-se como participantes, profissionais de saúde de 

ambos os sexos, destes, uma enfermeira; uma psicóloga; um farmacêutico; um 

médico; uma assistente social e; três usuários do serviço psiquiátrico cenário da 

pesquisa, cuja distribuição em variáveis importantes consideradas pelo estudo 

estão apresentadas na tabela abaixo.  

 

Tabela III. Caracterização dos participantes do estudo, 2019.  

 

Função Idade Tempo de formado 

(em anos) 

Tempo na instituição 

(em anos) 

 

Enfermeira  

42 12 2 

 

Psicólogo 

52 22 1 

 

Médico 

 

56 25 1 

Farmacêutico 62 32 12 

Assistente 

social 

27 3 1 

Usuário I 30 * ** 

Usuário II 30 * ** 

Usuário III 26 * ** 

Total 08 participantes 
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Fonte: Elaboração própria (2019). *Não se aplica a esses participantes; ** Diz 

respeito a participação na modalidade: tempo de tratamento inferior a um mês.  

 

Excetuando a profissional de psicologia e o farmacêutico que são 

concursados, a maioria dos profissionais do serviço possuía tempo igual ou 

inferior a dois anos de trabalho no serviço psiquiátrico cenário do estudo. O curto 

tempo de atividade em serviço demonstrado na tabela III pode ser explicado 

pela ocorrência de mudança de gestão pública municipal com interferências 

diretas da autarquia no quadro de servidores. 

Geralmente, gestores em saúde demitem quando se trata de trabalhador 

contratado ou sendo servidor público redistribuem o quadro de pessoal anterior 

e contratam ou realocam de acordo com as conveniências e com base na 

razoabilidade dessas ações em seu mandato, prática muito comum no Brasil, e 

que tem se traduzido em significativos prejuízos no que tange a qualidade e 

eficácia da prestação de serviços, pois tais interrupções geram descontinuidades 

constantes nos processos formativos e acumulativos de saberes nos agentes 

envolvidos, além de alterações na cultura institucional.  

Sobre o tempo de permanência dos usuários demonstrado na Tabela III 

é importante ressaltar que foi critério de inclusão para compor a amostra do 

estudo em tela, estar em situação de admissibilidade no serviço psiquiátrico 

cenário do estudo, uma vez que, para a pesquisa interessou conhecer a 

construção das bases do relacionamento terapêutico desses interagentes, assim 

como os problemas de comunicação nessa relação que se inicia, por essa razão, 

a variável tempo no serviço psiquiátrico não foi considerada para esse grupo de 

participantes.   

Os espaços, onde as interações objeto deste estudo ocorreram, foram 

contextos das diversas frentes de trabalho desempenhadas pelos participantes 

do estudo, com vistas ao cuidado dos usuários de saúde mental acolhidos pelo 

serviço em questão que, estiveram ao longo da fase de campo do estudo 

relacionados às distintas estratégias de produção e dados.   

Assim, oficinas, grupos terapêuticos, atendimentos individuais, 

acolhimento de novos usuários, visitas domiciliares e intervenções itinerantes 

foram alguns dos exemplos de atividades cotidianas do serviço que envolve 

usuários, profissionais de saúde e estagiários nesse serviço psiquiátrico e 
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funcionaram no estudo em tela especialmente para a estratégia de observação 

participante.  

Contudo, o estudo ocupou-se também de três sessões de 

acolhimento/exame27 inicial em saúde mental em momentos diferentes de 

realização. Foi esse contexto de ocorrência natural de fala-em-interação que 

possibilitou explorar o evento que se origina uma relevante parte dos dados que 

aqui passaremos a apresentar, analisar e discutir, especialmente no subcapítulo 

4.3, intitulado: Os múltiplos enquadres e realinhamentos dos participantes. 

A entrevista inicial em saúde mental é uma atividade normativa e 

indispensável em serviços psiquiátricos do tipo comunitário. Trata-se de um 

primeiro contato do usuário com toda equipe com vistas a obtenção de dados 

para fundamentar o que é chamado pelos agentes que fazem a saúde mental de 

projeto terapêutico individual.  

As entrevistas iniciais em saúde mental geralmente acabam sendo 

longas, por isso, muitas vezes, prudentemente é necessário dividi-las em outras 

sessões evitando assim sobrecargas psíquicas para a equipe entrevistadora e 

usuários.  

O início dessas entrevistas é quase sempre a demanda que trouxe o 

usuário ao serviço psiquiátrico. A equipe lida cotidianamente com uma variedade 

de personalidades e problemas, requerendo orientações teóricas e práticas para 

desenvolvê-las com qualidade.  

Contudo, foi com base na realidade vivenciada nos demais contextos 

propícios a constantes interações, que os participantes depoentes deste estudo 

versaram sobre o tema da interação com usuários de serviços psiquiátricos, 

norteando-se por questões, tais como: Como é se relacionar com os usuários de 

saúde mental aqui no serviço? Que desafios estão postos na perspectiva de se 

comunicar com pessoas que possuem problemas mentais? Como ocorre essa 

comunicação/contato? Em que momentos isso acontece? Se existem 

dificuldades para interagir e, por quais razões acredita que isso acontece? De 

que forma resolve os problemas de comunicação? 

 
27 Essa atividade tem um processo que se orienta por instrumentos que visam sistematizá-la. No anexo, 

compartilhamos o modelo no qual nos orientamos nessa atividade. A.(H) instrumento norteador da 

entrevista inicial de acolhimento em saúde mental, p. 105. 
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Considerando as perguntas anteriores e pela produção de dados obtida, 

tem-se os resultados apreendidos na identificação e análise das relações 

interpessoais mediadas pela comunicação entre os interagentes (equipe-

usuário), ocorridas no contexto de cuidado da saúde mental, que se constitui no 

fulcro deste estudo, representado pela categoria: Interagindo com o usuário 

de serviços psiquiátricos cotidianamente.  

Isso porque ao se relacionar com os usuários de saúde mental, a equipe 

revela importantes situações/condições presentes nessa interação, 

representadas nas subcategorias: 1-Tendo dificuldades na comunicação com 

o usuário doente mental; e 2- Deparando-me com desafios para uma 

presença empática na comunicação com o cliente doente mental.  

 

4.2. Tendo dificuldades na comunicação com o usuário de serviços 

psiquiátricos 

Para os profissionais participantes do estudo, as relações com os usuários 

de saúde mental são quase sempre marcadas por situações promovidas pelas 

nuances de sentimentos que se traduzem em desfechos de comportamentos 

variados, indo da indiferença à empatia.  

Por essa razão, não é raro profissionais buscarem com suas supervisões 

clínicas, vias de soluções para suas demandas de dificuldades de 

relacionamentos com pessoas em situações de cuidado psiquiátricos (FRAZÃO, 

2017).  

Há também aqueles profissionais que reconhecem que o tempo em 

serviço não foi suficiente para desconstruir a tônica misteriosa que emblema a 

clínica psiquiátrica e, por vezes, os tornam marginais às relações com os sujeitos 

que circulam pelo serviço na condição de doente.  

A questão do tempo em serviço foi vinculada pelos participantes aos 

problemas de interações com os usuários de serviços psiquiátricos. Para 

importantes autores da base filosófica das relações humanas, a permanência já 

se mostrou relativa em relação à autenticidade da presença de um ser ante ao 

outro (CARDELLA, 1994).  

Para Frazão (2017), quando se é, torna-se possível doar-se ao outro 

espontaneamente, num processo constante de trocas simbólicas e materiais, 

sem a ocupação mental da imagem que o outro possa ter das suas ações.    
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Na percepção dos participantes, é real e absolutamente aceitável que em 

determinados momentos da vida em serviços com os usuários da saúde mental, 

existam impasses e situações emblemáticas que fazem com que essa relação 

se mostre conturbada, o que para estes profissionais também ocorreria na clínica 

oncológica, cardiológica, médica geral, etc..., afinal o que está em questão são 

aspectos que poderiam estar presentes em pessoas se relacionando com uma 

situação de adoecimento qualquer.   

É evidente que situações em que se presenciam pessoas com percepção 

de perda de sentido na vida ou incertezas, excessiva dependência ou 

afastamento de relacionamentos, visão negativa, dentre outras, afetam a 

disposição das pessoas para se relacionar e, portanto, dificultam ou precarizam 

as interações. 

Não raro, também se observa terapeutas com considerável tempo em 

serviço enfrentando situações adversas, por vezes, até com clientes de extensa 

convivência e intimidade.  

Isso ocorre porque ao falar de si nessas interações, os usuários de saúde 

mental nos colocam diante de suas emoções e outros sentimentos relacionados 

a fatos da vida cotidiana, para os quais nem sempre estamos preparados, 

ademais nem com toda orientação e prática daremos conta de tamanha 

complexidade existencial em seus desdobramentos.  

Essa dificuldade pode ser compreendida pelo fragmento ilustrativo de um 

depoimento cedido por uma de nossas participantes do estudo em tela: 

 

“Sempre haverá o bendito dia em que as coisas não vão sair bem 

nessa história, seja por você, ou seja, por eles mesmos [usuários de saúde 

mental]. Geralmente, não esqueço meus dias de trevas nesse sentido, por 

essa razão será fácil discorrer sobre isso. Recordo-me de uma experiência 

que ocorreu em uma inocente época da minha vida aqui no serviço. Acolhia 

um paciente jovem, em estágio inicial de esquizofrenia. Ela elaborava um 

discurso muito vago e super confuso, por essa razão, a coisa não se 

desenvolvia e, com isso, gastei uma semana para obter sua história 

completa, claro, ainda com ajuda de fonte complementar. Nesse caso, um 

familiar. Hoje, pra mim, isso é uma tarefa muito tranquila, pois aprendi que, 

na maioria das vezes, eles [usuários de saúde mental] são bastante 
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motivados a falar de si e o que eu preciso é só ter em constante 

funcionamento uma estratégia para estimulá-los.” (depoente 5)  

 

Os desafios postos na experiência vivenciada pela depoente 5 e seu 

desfecho de superação nos diz sobre a importância do desenvolvimento da 

confiança, que estes profissionais precisam e que diversos são os componentes 

dessa relação terapêutica. 

Interesse genuíno, empatia e aceitação são os demais incrementos que 

um profissional precisa ter a responsabilidade de desenvolver em seu perfil para 

se sustentar na perspectiva de se relacionar com o outro para o cuidado na 

saúde mental (VIDEBECK, 2012), condições estas suplantadas ao longo da 

experiência de trabalho da depoente 5, reveladoras também da construção de 

uma concepção sobre corpo, tempo e espaço.  

Para isso, o profissional necessita lançar mão das técnicas da relação de 

ajuda e do relacionamento interpessoal com a finalidade de enfrentar crises 

(VILELA, MORAES 2008). 

Ademais, garantidamente, o contexto de cuidado em saúde mental não é 

um daqueles que privilegiam uma distância do paciente e de seu mundo, como 

ocorre em outras clínicas, sobretudo, as diagnósticas e cirúrgicas, com seus 

imensuráveis repertórios técnicos e instrumentais, generosamente mais 

rentáveis do ponto de vista financeiro para qualquer carreira da saúde, em 

especial para médicos. 

Ao contrário, o que se observa é um campo demandante e complexo do 

ponto de vista das interações. Alguns sintomas de transtornos, por exemplo, 

como paranoia, baixa autoestima e ansiedade podem tornar-se instransponíveis 

barreiras para essa interação.  

Tal realidade incita um esforço contínuo do profissional para o 

aprimoramento das técnicas de comunicação, em que se visa o exame próprio 

do comportamento e a emissão de mensagens mais claras, simplificadas e 

congruentes.  

A construção de uma relação equipe-paciente é um movimento complexo, 

conforme se observou pela narrativa da depoente 5, mas que deve se sustentar 
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em princípios fundamentais, como o respeito mútuo, sinceridade, confiança, 

empatia e responsabilidades, dentre outros.  

 

4.3. Deparando-me com desafios para uma presença empática na 

comunicação com o usuário de serviços psiquiátricos.  

O estudo objetivou também compreender o funcionamento dessa 

comunicação entre a equipe e os usuários do serviço de saúde mental, campo 

deste estudo, perscrutando os momentos pontuais da ocorrência dessa 

interação e conhecendo possíveis dificuldades existentes nessa perspectiva de 

se comunicar. 

Nesse sentido, os participantes inferiram que dada à subjetividade 

existente no mundo das pessoas que possuem uma doença mental, na maioria 

dos casos, admitir o seu desconhecimento, ou o que se pode chamar também 

de esquemas de conhecimento prévios em relação a estes aspectos do usuário 

(GOFFMAN, 2012), é descortinar os horizontes de possibilidade de 

desenvolvimento de uma presença autêntica para o cuidado em saúde mental. 

Rogers (2009) verifica pela análise que essa busca pela presença 

autêntica passa pela construção da pessoa que busca ser o que realmente se é. 

Condição que este autor nominou como: pessoa plena.  

Outros participantes também destacaram as preconcepções existentes 

sobre esses usuários como condição determinante para a precarização da 

qualidade das interações, cujos desfechos mais negativos são as obstruções no 

desenvolvimento da relação terapêutica por medo ou falta de empatia, como se 

vê no depoimento abaixo:  

“ [...] e repentinamente ele começou a funcionar de uma forma totalmente 

distinta do que mostrou durante toda manhã. Simplesmente não acreditei, pois 

parecia outra pessoa e tudo aquilo do comportamento dele que em algum 

momento representou obstáculo para o meu trabalho se foi. Acho que isso diz 

mais da minha capacidade de entender amplamente esse quadro do que das 

demandas que ele me trouxe. Foi frustrante.”(Depoente 2)   

A falta de preparo/manejo de profissionais para se relacionar com as 

demandas dos pacientes e de outro lado a própria resistência desse último em 

aceitar o tratamento (GONGALVES, 2012).  



 

75 

 

A comunicação com os usuários de saúde mental mencionada pelos 

depoentes consiste num processo que transpõe a função de troca de 

informações, como mostra a fala da depoente 3: 

 

“Comunicar com o usuário de saúde mental é um exercício 

constante do pensar sobre o que perguntar e o que dizer durante os 

momentos circunstanciais em que nos envolvemos na conjuntura do 

cuidado, mas isso não nasce da noite para o dia. Meus primeiros 

atendimentos aqui não foram fáceis. Tinha dificuldade para elaborar as 

abordagens. Comecei a acertar aos poucos com alguns usuários, mas há 

uma diversidade de personalidades e problemas aqui, logo, me encontrava 

constantemente em apuros. Reavaliando esse passado percebo que muita 

coisa eu deixava de fora dessa comunicação com eles [usuários de saúde 

mental]. Às vezes, não abordava sobre problemas significativos e reais 

desse contexto de adoecimento, como por exemplo, suicídio. Isso também 

pode ser reconhecido a respeito das orientações que os encaminhava, 

eram incompletas no que se refere às necessidades desses pacientes, mas 

foi aqui mesmo e no dia a dia que eu fui aprendendo essa comunicação.”     

(Depoente 3)   

 

Os participantes descrevem experiências sobre a comunicação com 

usuários de saúde mental marcadas por dificuldades iniciais que dizem respeito 

às suas tímidas habilidades e também consideram que a prática direciona o 

percurso de amadurecimento das habilidades, evidentemente, com significativo 

custo para ambos os interagentes, conforme se viu no depoimento anterior.  

Os momentos em que ocorre essa comunicação entre equipe-usuários 

nos serviços de saúde são variados em função da pluralidade de ações que são 

desenvolvidas nesse contexto. Os acolhimentos que apresentamos ao longo do 

subcapitulo seguinte, por exemplo, suscitam desses profissionais um ensaio 

extremamente habilidoso de técnicas de comunicação, pois esse momento é 

determinante para o estabelecimento da relação terapêutica ou ao menos o 

início de sua construção.  
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Ademais, nos contextos de cuidado da saúde, a comunicação cumpre um 

papel primordial, tornando-se indispensável ao encontro de usuários e 

profissionais de saúde, superando sua finalidade de trocas de informações 

(ROSA, 2017), como ricamente ilustrou a narrativa do depoente 3 

anteriormente.   

Nessa ótica, a comunicação com pessoas com doença mental na 

experiência em tela se revela como terapêutica, como se pode perceber neste 

relato de um dos depoentes participantes do estudo: 

 

“A verdade é que eu uso grande parte do meu tempo aqui fazendo 

isso. Comunico-me a todo o momento com eles [usuários de saúde mental] 

e, por isso, temos um relacionamento terapêutico. Meu feedback é 

instantâneo, não há como postergar diante de quadros repletos de 

instabilidade e portanto, com demandas variadas. Amanhã é outro dia e 

eles com outras questões. O meu plano de tratamento inclui essa conversa 

qualificada com os usuários, mas também conversamos sobre assuntos 

variados da vida cotidiana.” (Depoente 1)   

 

Os resultados revelam a importância da comunicação para a prática 

desses profissionais e suas implicações para o tratamento dos usuários.  

Por essa razão, os momentos que um profissional compartilha com o seu 

paciente determinam o tom das próximas interações e estabelecem o fio 

condutor das novas comunicações (MORRISON, 2010).  

Por fim, buscamos conhecer as possíveis dificuldades existentes para 

interagir com usuários da saúde mental e as justificativas pelas quais os 

participantes acreditam que esses problemas acontecem.  

Conforme se pode ver no depoimento anterior, a administração do tempo 

nessas interações foi uma dificuldade apontada pelos participantes e identificam 

que algumas intervenções utilizadas têm determinado o fracasso de alguns 

relacionamentos com os usuários.  

Ainda em relação ao depoimento anterior, parece haver por parte do 

profissional de saúde em questão uma dificuldade em caminhar sobre a tênue 

linha de consentir uma fala livre durante as interações e controlar essa 
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comunicação para os fins terapêuticos, do tipo obtenção de informações para 

diagnósticos ou atualizações em tratamentos, feedback, dentre outras 

necessidades do serviço.  

Os participantes entendem que essa presença ainda que esteja à 

disposição de um quadro de tagarelice, sob qualquer hipótese é terapêutica, mas 

se preocupam em cobrir todas as demandas do dia. Na maioria dos contextos, 

são poucos profissionais para muitos usuários, além da necessidade de atender 

às burocracias prescritivas das gestões do serviço, isso, porém, reforça a 

necessidade e importância da presença.  

Precisamos concordar com o depoente 1 na página 94 de que 

lamentavelmente, o real segue descompassado com o desejado para os nossos 

serviços. Qualidade, resolutividade e eficácia ainda são aspectos a serem 

perseguidos.  

Usar uma linguagem que os usuários compreendam foi outra dificuldade 

que o estudo identificou na experiência dos profissionais participantes. Diante 

dessa realidade, estes têm ficado atentos às reações iniciais dos usuários de 

saúde mental durante o processo de comunicação, adaptando-se de forma 

dinâmica ao seu modo de falar, como demonstrou anteriormente o excerto 

ilustrativo do depoente 1 na página 94. 

Para os participantes não teria sido tão desafiadora a experiência de se 

comunicar com pessoas com problemas psiquiátricos se o tema da comunicação 

tivesse sido explorado ainda na formação. O excerto abaixo é ilustrativo dessa 

realidade:    

 

“Esse conhecimento é pouco usado no processo de formação. Meu 

professor dizia que para esses casos [comunicar-se com o paciente] meu 

melhor livro seria meu paciente. Lembro-me que sequer tivemos um 

material de apoio para essa aprendizagem e, realmente acabei aprendendo 

aqui [serviço de saúde mental].” (Depoente 4)   

 

Os resultados revelam que na experiência formativa dos participantes há 

um esvaziamento significativo curricular sobre o ensino do tema comunicação, o 

que também poderá se dar em outros contextos de ensino na saúde.  
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De fato, a situação ilustrada na fala do depoente 4 não se deve 

exclusivamente a experiência formativa, que não consegue na maioria das vezes 

contrapor os modelos parentais fortemente constituídos/apreendidos nos perfis 

desses alunos, que portanto demonstram pobreza de temas para conversação 

na esfera interpessoal, dificuldades de elaborar perguntas durante a discussão 

de uma disciplina e de produção do conhecimento.  

Tal realidade nos chama atenção para a necessidade de incorporar o 

tema comunicação seja pela transversalidade curricular ou pela inclusão em 

única disciplina no âmbito dos cursos que preparam profissionais de saúde para 

atuar nesse campo.  

Certamente, poderá levar à formação de profissionais mais 

comprometidos com esse valioso veículo primário e definidor do relacionamento 

terapêutico com os usuários de saúde mental. 

 

4. 4 Os múltiplos enquadres e realinhamentos dos participantes 

 

Embora em entrevistas clínicas tais como essa realizada pela equipe de 

saúde com vistas a um exame inicial de saúde mental, a que tivemos a 

oportunidade de nos inserir com o estudo em tela, exista um eixo de informações 

básicas comuns ao interesse de cada profissional representado nessa cena, há 

ainda assim uma necessária diferença em razão da variedade de formações, 

experiências e perspectivas para o tratamento. 

Notadamente, isso ocorre em detrimento da existência de agendas 

específicas proposta por cada profissional representado, norteadas por objetivos 

inicialmente divergentes, mas com desfechos convergentes pela missão 

imprescindível de elaborar um plano conjunto de cuidados, instrumento que vem 

sendo chamado no contexto de cuidado em saúde mental de projeto terapêutico 

singular28. 

Campos e Domitti (2001) destacam a importância dessa tecnologia para 

as ações em saúde, uma vez que o projeto terapêutico é arquitetado na 

dimensão interdisciplinar do cuidado que por conseguinte, aglutina a 

 
28 O Projeto Terapêutico Individual (PTI), é compreendido como um conjunto de propostas e condutas 

terapêuticas articuladas em discussão coletiva interdisciplinar para ofertar o cuidado. Não sendo exclusiva 

ferramenta do campo da saúde mental (BRASIL, 2007). 
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contribuição de várias especialidades e de distintas profissões do campo da 

saúde.  

Desta forma, ao final desse processo o que se constrói é um denso banco 

de informações compartilhadas em forma de prontuário sobre as condições do 

usuário. A partir daí, são acordados procedimentos a cargo de diversos membros 

da equipe multiprofissional, denominada equipe de referência. 

Nas três sessões de acolhimento e de realização da entrevista inicial de 

saúde mental consideradas para o corpus de dados desse trabalho, teve-se 

previamente o agendamento do dia e horário entre a equipe do serviço e 

usuários com suas famílias.  

No serviço em tela, esses procedimentos acontecem em dias específicos 

da semana (terças e quintas) para facilitar a organização do processo de 

trabalho da equipe como um todo, uma vez que considerável tempo é dispendido 

na atividade e existem outras agendas no serviço, inclusive, de atividades 

externas, tais como visitas domiciliares em saúde mental e abordagens 

educativas em espaços coletivos como escolas, fábricas, etc.  

Uma sala ampla, geralmente utilizada pela equipe para round29 semanais 

e reuniões estratégicas. Um espaço ideal para a organização espacial dos 

participantes e, por conseguinte, seu funcionamento, especialmente no que diz 

respeito ao uso das técnicas investigativas ao longo da entrevista inicial em 

saúde mental.  

De forma a não comprometer a organização e qualidade das atividades 

do dia das sessões, resolve-se por colher antecipadamente as assinaturas nos 

termos de consentimento livre e esclarecido. Para isso, marcou-se uma reunião 

com a equipe e na ocasião leu-se o instrumento (TCLE), previamente fornecendo 

todas os esclarecimentos necessários ao consentimento para a participação no 

estudo.  

 
29 O Round passou a ser utilizado no serviços psiquiátrico cenário do estudo como ferramenta para 

gerenciamento de casos. A exemplo de outros serviços comunitários em grandes centros, a prática do Round 

consiste na realização de reuniões com profissionais da serviço, tendo como participantes profissionais de 

diferentes áreas do conhecimento humano. A saber: enfermeiras e suas equipes; farmacêutico; médico 

psiquiatra; médico clínico geral; psicólogos; assistente social; pedagogo; educador físico; técnicos 

administrativos e; profissionais de serviços gerais.  

Duas vezes por semana, a equipe interdisciplinar se reúne e todos relatam as vivências com os usuários do 

serviço. Os profissionais discutem cada caso, as questões de cada área e todos têm acesso as informações. 

As decisões são tomadas no grupo, dessa forma, as intervenções são realizados mais rapidamente. O grupo 

auxilia nas decisões e unificam as condutas.  
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O procedimento de busca pelo consentimento para a participação no 

estudo ocorreu de forma diferente com os três usuários do serviço psiquiátrico 

que compõe a amostra do estudo, pois o contato com estes pacientes para esses 

fins só foi possível momentos antes das sessões já que consistia no primeiro 

contato destes com a instituição.  

Além disso, atendendo ao disposto na Resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde sobre as vulnerabilidades dos participantes, submetemos, 

inicialmente, aos responsáveis institucionais pelo usuário de saúde mental a 

análise das condições da capacidade deste para tomar decisão de participar ou 

não da pesquisa.  

Categoricamente, antes do início de todas as sessões entrávamos no 

espaço reservado somente depois que todos os participantes estivessem 

posicionados para a entrevista, para que assim fosse possível uma organização 

estratégica que favorecesse melhores ângulos para observação e registros dos 

áudios, sem que isso causasse interferência nas disposições naturais do 

ambiente em que os interagentes estariam realizando o evento conversacional.  

Assim, daqui por diante passaremos a apresentar análise da construção 

discursiva da fala-em-interação na condição face a face entre múltiplos 

participantes conviventes em um serviço psiquiátrico e nessas interações os 

recursos linguísticos e discursivos utilizados pelos participantes nessa situação 

de comunicação, delimitando a emergência e a configuração interativa pelos 

jogos de enquadres entre os sujeitos interagentes, nos enquadres: 

descontraído; paranoico; arrependido e; arrogante,  

O uso que se fez do termo enquadre interativo e do tipo conflitante na 

pesquisa em tela foi para destacar no evento de fala ilustrativo de cada excerto 

o que de fato estava acontecendo na conversa, na maioria dos casos, quando 

surgiram entre os participantes esquemas de conhecimento discrepantes e isso 

deu origem a uma posição ou funcionamento que marcou a conversa, revelando 

o que estava acontecendo nesta.  

 

4. 4.1 Desvelando o enquadre de Descontraído 

O enquadre Descontraído foi construído logo na introdução da sessão 

de acolhimento e avaliação inicial de saúde mental do usuário I, precisamente 

aos 4 minutos cujo seguimento compreende às linhas 34 à 44. Enquadre 
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produzido em um momento de reciprocidade e influência mútua, em que os 

participantes saíam da apresentação e exploravam conhecer a queixa inicial do 

usuário I, demonstrando que todos foram capazes de reconhecer as alterações 

nas estruturas de participação que provocaram o enquadre em questão durante 

essa interação.  

Estavam nessa cena o médico psiquiatra, o enfermeiro, o pesquisador 

participante, um bolsista de apoio técnico do CNPq e o usuário I. A situação de 

acolhimento acontecia na sala mais ampla do serviço, geralmente, a destinada 

às situações de acolhimento e exame inicial de saúde mental. Todos estavam 

em círculo separados por uma grande mesa centralizada, excetuando o bolsista 

que estava de frente para o usuário I, do doutro lado do círculo, aspectos que 

também estavam presentes nas demais sessões exploradas pelo estudo.  

 

Figura 1 – Organização dos participantes no espaço físico da 

entrevista e observações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: COIMBRA-OLIVEIRA, 2019. 
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Os dados, leituras e discussões a seguir poderão ser melhor 

compreendidos, ao se considerar as descrições anteriores sobre o contexto da 

entrevista e suas condições, pois dispõem de produtores de estímulos 

interpessoais relevantes que certamente foram utilizados pelos participantes 

para a codificação e a produção da sequencialidade das falas no evento 

interacional abaixo. 

Excerto 1 - Segmento da conversa ocorrida entre múltiplos 

participantes (médico, usuário I e enfermeiro) durante uma entrevista 

inicial de saúde mental, ilustrativo do enquadre de descontraído, 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma observação vaga e mediana sobre o que está em questão no 

Excerto 1 poderia nos levar a compreensão de que está em negociação no 

evento de fala da tomada de consciência do usuário I pela importância de se 

fazer o tratamento, mas a partir da instauração do tópico que qualifica a atitude 

dele diante do tratamento, na linha 43, tem-se a confirmação da decisão.  

No seguimento, tem-se pelas ações dos participantes no evento 

comunicacional uma estruturação, ou seja a manutenção da regularidade no 

34. Médico: Em::::::: que medida î isso (.) “sua condição de saúde” 

35. lhe [parece] ruim....? 

36. Enfermeiro: [Isso]! hhh 

37. Usuário I: .h ºnão é que seja ruimº, mas que tem HORAS que  

38. viver assim é uma loucura hhhhh. 

39. Enfermeiro: uma loucura que também pode não terminar bem 

40. e a verdade é que quase sempre não termina. 

40. Usuário I: Sei disso (.) mas não consigo ter essa medida que 

41. o doutor falou î, (.) ºa::::::::::: do copo sim, viuº 

42. Médico: hhhh. Literalmente î, rapaz! 

43. Enfermeiro: Você é espirituoso....., “nome do usuário” hhhh. 

44. Usuário I: A gente TENTA, pessoal. Hhhh 

45. Médico: É desse espirito que precisamos. Tenho certeza que 

46. teremos um ótimo momento aqui hoje! hhhhh 

47. Enfermeiro: “nome do usuário” î,,,,, vai contribuir muito levar as 

coisas dessa forma...... 

48. Usuário I: unh[um. Estou feliz de estar aqui começando essa 

49. história nova 
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sistema de troca de turnos, que caracteriza a estrutura de participação do 

enquadre em questão, e à simetria do desenvolvimento do tópico que subordina 

o usuário a falar da sua dificuldade em se manter em abstinência do uso de 

substâncias psicoativas, neste caso, especificamente se referindo ao álcool 

como substância da produção da dependência.  

Nesse sentido, mostrou-se aqui como as diversas estruturas (verbal e não 

verbal) do enquadre Descontraído forjam as dinâmicas dos turnos e o 

desdobramento do tópico da interação entre equipe e usuários desse serviço, 

com distintos padrões de comunicação entre os interagentes, mas embora 

permitindo o engajamento na produção conjunta da interação e da discursividade 

sem conflitos, conforme ilustrou o Excerto 1.  

Como de costume nos contextos de interação médico-paciente: “34. 

Médico: Em::::::: que medida isso (.) “sua condição de saúde” “35. Lhe”       

é este primeiro quem projeta o último na posição discursiva de ouvinte pela 

inserção do tópico que o provoca a falar de si, dinâmica clássica na anamnese 

médica, ao passo que a enfermeira opera passivamente pela concordância e 

assertividade.   

Observou-se na produção do enquadre Descontraído uma variedade de 

componentes das respostas não verbais dessa interação interpessoal, 

especialmente, o contato visual, o volume da voz e a postura do usuário I, que 

contribuíram para o desenvolvimento e manutenção da conversa neste evento 

de fala.  

Do contato visual, tem-se que a duração se deu em maior intensidade e 

qualidade durante a condição de escuta, sobretudo quando o interagente era o 

participante médico, enquanto que ao falar de si o usuário I estabelecia pouco e, 

por vezes, quase nenhum contato visual.  

Se não fosse pela identificação de outros elementos não verbais 

presentes no evento de fala, como humor positivo, por exemplo, esse olhar fixo 

para o médico poderia ser preditivo de uma hostilidade ou de outras emoções 

possivelmente manifestadas em momentos como este em que o sujeito se 

encontra, como também concorda Caballo (2016).  

Subordinação e timidez podem justificar as variações no contato visual 

entre os interagentes citados nesse evento de fala, contudo, como a experiência 



 

84 

 

de contato envolve o organismo como um todo (FRAZÃO, et al, 2017) é possível 

que corpo, as emoções e a consequente consciência tenha contribuído para o 

acesso a realidade de forma inteligível. 

Outras sequências de interação observadas ao longo da participação dos 

pesquisadores no evento em tela foram de fato mais ricas de significados não 

verbais, contudo os segmentos não revelavam problemas de comunicação como 

os que aqui se ilustrou pela análise global do Excerto 1.  

Percebe-se ainda que pela análise do segmento que compreende as 

linhas 45 e 46, que o papel de agente ativo do médico e do enfermeiro é 

retomado após o processamento do momento descontraído, com o controle das 

ações na conversa que convergem para a finalidade desse encontro, ou seja, 

atingir os objetivos de realizar um competente exame inicial de saúde mental.  

 

4. 4.2 Desvelando o enquadre de paranoico  

Os transtornos mentais podem afetar a linguagem em seus vários níveis 

de constituição e processamento, por isso é oportuno destacar a relevância do 

conhecimento prévio sobre as estruturas de participação do enquadre 

Paranoico e de seus efeitos na estruturação das interações. 

O segmento observado que produziu este enquadre ocorreu em uma 

interação interpessoal distinta do enquadre anterior, em que estiveram 

participando o médico, a assistente social, o pesquisador participante, seu 

bolsista e o novo usuário do serviço de saúde mental codificado pelo algarismo 

III.  
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O segundo segmento observado foi o seguinte: 

Excerto 2 - Segmento da conversa ocorrida entre múltiplos 

participantes (médico, usuário III e assistente social) durante uma 

entrevista inicial de saúde mental, ilustrativo do enquadre de paranoico, 

2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O enquadre Paranoico produziu-se por meio de uma participação 

dinâmica na interação ilustrada pelo Excerto 2, ao exigir que os participantes da 

equipe confrontassem os aspectos persecutórios presentes no discurso do 

usuário III, aflorando a subjetividade dos interagentes nessa construção. 

Nesse Excerto 2, com rigidez e bloqueios no contato o usuário III revela 

um estado psicótico que desencadeou um comportamento persecutório em 

relação a presença do médico e da assistente social, demostrando uma 

desconexão temporal e espacial, fenômeno ilustrado pelo segmento da conversa 

que vai da linha 100 à 107. 

Na experiência ilustrada pelo Excerto 2 os profissionais da equipe do 

serviço psiquiátrico em questão lidaram com um padrão de organização no 

funcionamento do usuário que produziram estruturas discursivas que 

88. Usuário III: UAI, mas estou aqui.... O que mais querem? î  

89. (.) 

90. Médico: ºQue você confie na genteº (12,2). 

91. Usuário III: > se querem mesmo me ajudar porque não falam a 

92. verdade sobre o que estamos fazendo aqui.  

93. Sei pra quem vocês trabalham. Já estive do outro lado  

94. também. Não vai ser fácil me pegar hhhh.....  

95. Assistente Social: Você pode explicar sobre o que está  

96. falando? 

97. (.) 

98. Usuário III: Do que estão tentando fazer comigo:::::::::.  

99. (    ) 

100. Médico: [O que] você acha que está acontecendo aqui?  

101. Usuário III: > ((só falo na presença do meu advogado)) < hhhh..... 

102. Assistente Social: Você não está numa delegacia, “nome do  

103. usuário”, ºpor [favor]º. 

104. Usuário III: [e] parem de falar assim desse jeito de mim 

105. Assistente Social: SÓ estou tentando entender você 

106. Médico: ESTAMOS CONVERSANDO, “nome do usuário” 

107. Usuário III: NÃO estou falando:::::: de vocês e nem com vocês 
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dificultaram o contato com sua história. A literatura técnica do campo da 

psiquiatria ainda fundamenta às ações terapêuticas com base em rótulos, 

desconsiderando o modo único que cada sujeito tem de viver e manifestar o seu 

sofrimento com a doença psíquica isso produz em alguma medida 

desinvestimentos na perspectiva de ampliar a significância clínica das histórias 

das pessoas nesta condição, quando não, relavam uma práxis psiquiátrica 

marcada por um ato duplamente agressivo “em que há comprometimento da 

linguagem e a redução as liberdade e da responsabilidade dos sujeitos”. 

(FRAZÃO, FUKUMITSU, 2017, p.19)  

No desenvolvimento dos tópicos foi possível também reconhecer que 

embora existisse por parte da equipe um conhecimento implícito das formas de 

agir da clientela desses serviços, especialmente sobre o que diz respeito à 

clínica da esquizofrenia, ainda assim ocorreu uma dificuldade no engajamento 

dos participantes da equipe em alterar a estrutura da participação e alguns 

ajustamentos importantes não aconteceram, o que refletiu diretamente na 

negociação em torno do interesse comum do grupo, a saber a compreensão 

correta do significado de estar ali para o usuário III, portanto, o reconhecimento 

dos direitos e obrigações dos participantes.  

Aspecto incomum em se tratando de contextos de interação clínicos em 

que geralmente não se limitam as oportunidades dos usuários em relatar a si e 

de si mesmo o itinerário existente com a doença mental. Talvez pelo fato de não 

existir na rotina interativa entre usuários e equipes de serviços psiquiátricos, 

estruturas que já estão consolidadas em outras clínicas, que por vezes, os levam 

a ignorar aspectos terapêuticos importantes na esfera do relacionamento clínico. 

Ainda das observações e análise dos seguimentos presentes no excerto 

ilustrativo do enquadre Paranoico, tem-se que ao fazer uso de um 

questionamento ativo durante o exame inicial de saúde mental, os participantes 

médico e assistente social lidaram como um desfecho o ressentimento, 

desconfiança e embaraço de um usuário de serviço de saúde mental após ser 

questionado se ouvia vozes, como bem ilustrou a linha 107: Usuário III: 107. 

NÃO estou falando:::::: de vocês e nem com vocês. 

A investigação de alterações no campo do pensamento e da cognição é 

quase sempre desafiadora nesses eventos interacionais. Nem o tempo e a 
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experiência são determinantes de menor ou maior manejo das situações 

desencadeadas a partir desse processo, mas o uso e uma abordagem que não 

demonstre qualidade de racionamento emocional e diplomacia, para que seja 

sempre possível ao usuário enxergar uma figura humana, simpática e amigável 

MORRISON, 2010).  

 

4. 4.3 Desvelando um enquadre de arrependido  

A participante enfermeira instaura e, por conseguinte, conduz o 

desenvolvimento do primeiro tópico que consolida o seguimento ilustrativo do 

enquadre Arrependido, que tem-se a seguir:  

 

Excerto 3 - Segmento da conversa ocorrida entre múltiplos 

participantes (usuário I, enfermeiro e psicólogo) durante uma entrevista 

inicial de saúde mental, ilustrativo do enquadre de arrependido, 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70. Enfermeiro: Você havia interrompido da última vez o consumo 

71. de cocaína por conta das ameaças da sua esposa de sair de 

72. casa com as crianças? 

73. hhhhhh (.) Foi isso que aconteceu? 

74. Usuário I: ºNão me lembro bemº. (8,2). Sempre foram  

75. tantos:::::::::  motivos pra deixar isso “vício da cocaína” de  

76. lado. Teve dias que foi por eles “a família”, outros que foi  

77. pelo trabalho e já existiram aqueles dias (.) que o motivo foi 

78. eu mesmo.  

80. Enfermeiro: <Ser por você mesmo é quase sempre a melhor  

81. escolha >, ou pelo menos, um bom começo para a mudança. 

82. Psicólogo: Verdade! O processo começa com você, “nome do 

83. usuário”.  

84. Usuário I: O PROBLEMA é que já foi eu e ela “cocaína” tantas 

85. vezes. Eles “família” desapareceram por um longo tempo na.      

86. minha vida, (.) saca?  

87. Enfermeiro: O que houve?  

88. Psicólogo: [Como?] î 

89. Usuário I: Desaparecia por dias (.) e as vezes nem voltava  

90. hhhhh. No final das contas me achavam por aí, por isso agora 

91. precisa ser por tudo e por todos. ((Estou cansado)) 
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No segmento que vai da linha 70 a 90 psicóloga e enfermeira demonstram 

escuta atenciosa e empática. Os registros observacionais acrescentam 

informações do comportamento não verbal que ratificam a existência de olhar e 

gestos complacentes com os sentimentos do usuário I, elementos essenciais 

para a integralidade da atenção. 

Ao solicitar que expressasse sua queixa, desde o início da sessão de 

acolhimento em questão, o usuário I estabeleceu um desvio no olhar 

significativo em relação aos membros da equipe de saúde, revelando um padrão 

de contato que nos auxiliou na compreensão de determinados quadros do 

processo interacional, sendo possível estabelecer uma associação direta com 

sua aparente tristeza e insatisfação com a situação em que vive na condição de 

dependente químico, além do evidente constrangimento pela discussão de 

temas difíceis e questões íntimas com as quais está diretamente envolvida sua 

família.  

Logo, essa realidade não poderia se mostrar diferente, pois não é comum 

que o profissional de saúde, sobretudo no campo da psiquiatria e saúde mental, 

por deter esse conhecimento específico, deprecie o relato dos pacientes como é 

natural de ocorrer em outras especialidades atuando em outros contextos de 

cuidado, ao contrário, há uma sensível e necessária valorização dessas 

narrativas de pacientes sobre a vivência com o transtorno mental, pois 

indistintamente dão atenção à aspectos clínicos tais como as preocupações 

pessoais dos usuários, seus interesses e entendimentos sobre sua situação de 

saúde/condição. 

Sobre os componentes paralinguísticos presentes no evento de fala em 

análise, cabe destaque também para as alterações de volume, tom, tempo de 

fala, pausas, silêncios e velocidade na fala do usuário I, o que pode ser 

identificado entre as linhas 70 e 74: 70. Enfermeiro: Você havia interrompido 

da última vez o consumo 71. de cocaína por conta das ameaças da sua 

esposa de sair de 72. casa com as crianças? 73. hhhhhh (.) Foi isso que 

aconteceu? 74. Usuário I: ºNão me lembro bemº. (8,2). Demonstrando um 

alinhamento pela inter-relação desses componentes com a fala que revela a 

natureza recíproca da interação entre usuário I, enfermeiro e psicólogo, mas 

que pouco cooperou para que inicialmente houvesse a compreensão dos 



 

89 

 

problemas do usuário I, uma vez que este não conseguiu desenvolver seus 

argumentos narrativos.  

Nota-se também na performance dos três participantes uma regulação e 

distribuição das respostas paralinguísticas, que tiveram como consequência a 

modificação da dinâmica dos turnos e das formas de desenvolvimento do tópico, 

como se identificou no seguimento que vai da linha 84 a 88: “84. Usuário I: O 

PROBLEMA é que já foi eu e ela “cocaína” tantas 85. vezes. Eles “família” 

desapareceram por um longo tempo na.      86. minha vida, (.) saca? 87. 

Enfermeiro: O que houve? 88. Psicólogo: [Como?] î” tão reveladoras das formas 

de desenvolvimento do tópico entre os interagentes e de problemas de 

comunicação como foi a disputa entre as três vozes e perda simultânea do papel 

de interlocutor assumido pelo médico desde o início da sessão, ainda que o 

usário I estivesse respondendo adequadamente as solicitações feitas por este.  

 

4. 4.4 Desvelando um enquadre de arrogante 

Dados extraídos do prontuário do usuário II, posteriormente à entrevista 

inicial de saúde mental, permitiram identificar que este possui 34 anos de idade 

e trabalhava no quadro de funcionários temporários de uma universidade federal 

do interior de Minas Gerais na função de vigilante. O contrato foi extinto, 

recentemente, em março de 2019. O participante revelou em entrevista fazer um 

consumo misto de substâncias psicoativas, sendo estas cocaína, tabaco e 

maconha.  

Ainda contextualizando o participante em questão, cabe destacar que este 

é recém divorciado (maio de 2019) e possui dois filhos desse casamento que 

durou 14 anos. Outro fato importante para compreensão dos valores e atitudes 

externados pelo participante e ilustrados pelo Excerto 5, diz respeito a formação 

educacional do participante, que possui ensino superior incompleto. Era aluno 

do curso de educação física da universidade federal onde possuía um contrato 

ativo de trabalho à época e foi jubilado após sucessivas reprovações e evasões. 

O participante se apresenta em extrema desarmonia relacional em razão 

da ocorrência de uma coleção de situações desestruturantes como as descritas 

anteriormente, no momento, vistas pela equipe como fundamentais para o seu 

ajustamento consigo mesmo e com o mundo. 
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Com base nessa contextualização foi possível compreender alguns 

importantes fenômenos ocorridos no evento de fala que analisou-se aqui, 

especialmente, a ausência da manutenção e controle do discurso pelos atores 

inscritos no discurso institucionalizado (médico e psicólogo) o que pode ser visto 

no segmento de fala que cria o tópico que condiciona o usuário II a falar da sua 

procura pelo serviço “806. Médico: <Desistindo do tratamento>, “nome do 

usuário II”? 807. Usuário II: Não, sô......(12,3). Tô dizendo é que ficar aqui 

do 808. jeito que me disseram que está não rola.” , portanto, reveladoras 

de um descontrole na organização tática da interação pela marcante insistência 

do usuário II de desenvolver suas respostas para muito além do que havia sido 

perguntado pelo médico, não produzindo, nesse sentido, assimetrias no 

discurso, desfecho tão comum nesses contextos de interação, contudo existindo 

esquemas interacionais conflitantes como mostra o segmento de conversa 

ocorrido entre as linhas 805 e 813.  

Nesse sentido, a tomada pelo usuário II da sua autoridade de fala é 

recorrente ao longo de todo segmento que vai da linha 805 a 828, com 

marcações do tipo dificuldades em negociação dos tópicos de fala e perda 

absoluta do objeto do encontro clínico pela dificuldade da equipe em instaurar 

competentemente a ação.  
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Excerto 4 - Segmento da conversa ocorrida entre múltiplos 

participantes (médico, psicólogo e usuário II) durante uma entrevista inicial 

de saúde mental, ilustrativo do enquadre de arrogante, 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O usuário II inicia a conversa com um discurso de negação e 

incompreensão de uma realidade. No desenrolar da conversa se percebe 

contradições fundamentadas por conteúdos declarados por terceiros (não 

participantes diretos da conversa) e dos argumentos produzidos pelo médico e 

psicóloga para confrontar a razão do usuário II.  

805. Usuário II: NÃO.....hhhhhhhhh, não entra na minha cabeça 

<mesmo>........! 

806. Médico: <Desistindo do tratamento>, “nome do usuário II”? 

807. Usuário II: Não, sô......(12,3). Tô dizendo é que ficar aqui do  

808. jeito que me disseram que está não rola.  

809. Psicólogo: [O que aconteceu?]  

810. Médico: [Pera aí, você----] ,,,,,,,está chegando aqui hoje, [não dá 

811. pra] (.) 

811. Usuário II: [E os meus brothers que] são lá do Tejuco e que  

812. estão aqui no tratamento? 

813. Médico: O que tem? 

814. Usuário II: Que não tem nada aqui e que não aguentam ficar  

815. jogados aí pelos cantos. Isso é tratamento? 

816. Médico: [Pera aí, mas] vamos deixa::::::::::r-----  

817. Psicólogo: [Você precisa sabe] (14,3) que estamos passando por  

818. um momento muito difícil aqui no serviço e::::::::::::::  

819. Usuário II: Não, tudo bem! Deixa quieto. 

820. Psicólogo: Como eu estava dizendo, estamos trabalhando com uma 

821. equipe mínima. O quadro de funcionários está incompleto desde 

822. que iniciamos a nova gestão.  

823. Médico: “nome do usuários”, pra você vê, sou o único médico do 

823. Serviço e também faltam profissionais da enfermagem, psicologia.  

824. Psicólogo: Independente disso é importante que você saiba também 

que ninguém está lá fora JOGADO como você disse---  

825. Usuário II: Eu NÃO di:::::::sse, estou falando o que me disse:::::ram. 

826. Médico: [Isso].....hhhh 

827. Psicólogo: [Isso]......hhhh O que te ºdisseramº. ((Perdão!.......))  

828. Usuário II: Relaxa!............hhhhhh Trabalhei em serviço público e sei 

como são as coisas.  
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Sobre os aspectos não verbais, observou-se no usuário II uma falta de 

habilidade em dominar alguns componentes da comunicação não verbal, tais 

como um fitar excessivo estabelecido exclusivamente para a psicóloga 

revelando hostilidade e dominação, mostrando-se diferente do que aconteceu 

no contato estabelecido com o médico, onde se observou o olhar esquivo e com 

menor tempo de duração menor ou igual a quatro segundos.  

Estudos como os de Henley (1977) e Caballo (1993) mostram que 

medidas de frequência, duração e reciprocidade no olhar se dão de forma 

distinta entre homens e mulheres, evidência que contribui para a compreensão 

da relação estabelecida entre o usuário II e a psicóloga por meio desse sinal 

não verbal de comunicação.  

Tópicos tais como qualidade do tratamento, crenças sobre o serviço, 

narrativa dos colegas de tratamento, dentre outras dão o tom da conversa entre 

os participantes e revelam as pistas de contextualização presentes nessa 

interação, especialmente os paralinguísticos e prosódicos tais como entonações 

ascendentes seguidos de fala acelerada no discurso médico, silêncio e micro 

pausas superiores a 12 segundos na fala da psicóloga, além de outras presentes 

no excerto em análise, que nos auxiliaram na compreensão do que estava 

acontecendo no evento de fala em questão, ou seja, problemas de comunicação 

que resultaram em frustração mútua.  

As formas de desenvolvimento dos tópicos no evento de fala em questão 

dizem respeito a quem o instaura e o conduz mediante a estrutura de 

participação vigente e pela análise do Excerto 5 tem-se que esses papéis 

funcionaram fora dos padrões que estudos da relação médico-paciente em 

encontros clínicos descrevem, especialmente sobre a questão da assimetria no 

discurso institucionalizado.  

Esses fatores estão atrelados ao tipo de enquadre interativo que se 

estabeleceu durante a sessão em tela em que o médico não instaurou seu 

controle pela ausência de reconhecimento do usuário II das respostas e 

intervenções do médico que passou a tomar os turnos de fala e desenvolve-los 

longamente e por isso não conseguiu conduzir a interação.  

Na linha 816 “816. Médico: [Pera aí, mas] vamos deixa::::::::::r-----", por 

exemplo, o participante médico produz fala simultânea com o psicólogo, além de 

ter sido interrompido abruptamente e tenta por meio do prolongamento da última 
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palavra enunciada retomar o turno de conversa, o que se mostrou sem efeito em 

razão de outros aspectos presentes nessa configuração interativa.  

O médico faz uma pergunta: “806. Médico: <Desistindo do tratamento>, 

“nome do usuário II”?” que, interpretada em sua forma literal se refere a busca e 

interesse do conhecimento dos reais motivos que levaram o usuário II a declarar 

desinteresse pelo tratamento que estava sendo proposto.  

Outro momento bastante ilustrativo desse enquadre se refere a problemas 

na formulação de desenvolvimento de tópicos no excerto de número 5, o que 

afetou sensivelmente o engajamento dos múltiplos participantes (médico, 

psicólogo e usuário II) da conversa ocorrida durante a entrevista inicial de 

saúde mental, que teve início quando o usuário II na linha 805 diz:  “805. 

Usuário II: NÃO.....hhhhhhhhh, não entra na minha cabeça <mesmo>........!”, 

demostrando que ele está descrente e portanto pessimista em relação a 

possibilidade de realizar o tratamento para o seu problema com o uso de 

substâncias psicoativas naquele serviço.  

Também cabe destaque para o tom de voz elevado “825. Usuário II: Eu 

NÃO di:::::::sse, estou falando o que me disse:::::ram” assumido pelo usuário 

II na conversa em questão. Não é atípico o paciente psiquiátrico elevar o tom de 

voz, como se observa mais comumente em outros contextos da saúde em que 

a interação médico-paciente acontece.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS DO ESTUDO 

 

Finalmente, resenhar-se-á aqui as conclusões que se chegou com este 

estudo de campo, assim, no âmbito dos eventos interacionais analisados foi 

possível constatar que embora em entrevistas clínicas tais como estas que 

serviram de contexto para as análises do estudo em tela, exista um eixo de 

informações básicas comuns ao interesse de cada profissional de saúde 

representado na cena interacional, há ainda assim uma necessária diferença em 

razão da variedade de formações, experiências e perspectivas para o tratamento 

e porque não assim dizer que seriam definidoras das posições que esses 

interagentes assumiram em diversos momentos descritos desse contato clínico.  

Identificou-se também que os participantes representantes da equipe de 

saúde do serviço psiquiátrico cenário do estudo, descrevem experiências sobre 

a comunicação com usuários de saúde mental marcadas por dificuldades iniciais 

que dizem respeito às suas tímidas habilidades e também consideram que a 

prática direciona o percurso de amadurecimento das habilidades, 

evidentemente, com significativo custo para ambos os interagentes, conforme se 

viu pelo e com os dados apresentados ao longo do estudo.  

Pode-se considerar ainda que o profissional de saúde mental, por deter 

uma base de conhecimentos humanísticos, não deprecie o relato dos pacientes 

como é natural de ocorrer em outras especialidades e que atuam em outros 

contextos de cuidado, ao contrário, há uma sensível e necessária valorização 

dessas narrativas de pacientes sobre a vivência com o transtorno mental, pois 

indistintamente dão atenção à aspectos clínicos, tais como as preocupações 

pessoais dos usuários, seus interesses e entendimentos sobre sua situação de 

saúde/condição. 

No desenvolvimento dos tópicos da maioria das conversas analisadas, foi 

possível também reconhecer que embora existisse por parte da equipe um 

conhecimento implícito das formas de agir da clientela desses serviços, 

especialmente sobre o que diz respeito à clínica dos transtornos graves, ainda 

assim ocorreu uma dificuldade no engajamento dos participantes da equipe em 

alterar as estruturas da participação e por essa razão, alguns ajustamentos 

importantes tais como o reenquadre e reparo dos turnos de conversa não 

aconteceram, o que refletiu diretamente na negociação em torno do interesse 
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comum do grupo, a saber a compreensão correta do significado de estar ali para 

os usuários do serviços psiquiátrico em tela, portanto, o reconhecimento dos 

direitos e obrigações dos participantes.  

Aspecto incomum em se tratando de contextos de interação clínicos da 

psiquiatria em que geralmente não se limitam as oportunidades dos usuários em 

relatar a si e de si mesmo o itinerário existente com a doença mental. Talvez 

pelo fato de não existir na rotina interativa entre usuários e equipes de serviços 

psiquiátricos, estruturas que já estão consolidadas em outras clínicas, que por 

vezes, os levam a ignorar aspectos terapêuticos importantes na esfera do 

relacionamento clínico. 

Por fim, cabe o reconhecimento de que a ACE não se restringiu no estudo 

pelo uso dos procedimentos de análise, pois deu toda sustentação teórica e 

metodológica que esta empreitada de pesquisa requereu ao longo do seu 

desenvolvimento.  
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A.(A) Carta de Solicitação de Cenário para o Estudo 
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A.(B) Termo de Consentimento Livre e Esclarecido da equipe de saúde 

Universidade Federal Fluminense - Instituto de Letras 
Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagem 

Curso de Doutorado 
 

Pesquisa: CONTATO E DESENVOLVIMENTO DA PRESENÇA NA INTERAÇÃO 
COM USUÁRIOS DE SERVIÇOS PSIQUIÁTRICOS: contextualização e construção 
discursiva 
Doutorando: Ernani Coimbra de Oliveira 
Orientador: José Carlos Gonçalves 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(PARTICIPANTE MAIOR DE IDADE) – EQUIPE DE SAÚDE MENTAL 

 

Você está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar da Pesquisa: CONTATO E 

DESENVOLVIMENTO DA PRESENÇA NA INTERAÇÃO COM USUÁRIOS DE 

SERVIÇOS PSIQUIÁTRICOS: contextualização e construção discursiva. Nesta 

pesquisa, pretendemos descrever a construção discursiva da fala-em-interação na 

condição face a face entre múltiplos participantes conviventes em um serviço 

psiquiátrico; Analisar nessas interações os recursos linguísticos e discursivos utilizados 

pelos participantes em uma situação de comunicação em contexto naturais; Identificar 

nas experiências interacionais vivenciadas pelos participantes implicações para 

consubstanciar a produção de habilidades voltadas à construção e, por conseguinte, 

manutenção de comportamentos para o desenvolvimento de relacionamento terapêutico 

positivo em serviços psiquiátricos e; por fim, propor recomendações para constituição de 

modelos de interação e ensino - aprendizagem teórica e prática da comunicação. O motivo 

que nos leva a pesquisar esse assunto é que importantes rupturas no cuidado em saúde em 

serviços psiquiátricos podem acontecer em razão de problemas de comunicação. Para esta 

pesquisa adotaremos o(s) seguinte(s) procedimento(s): observação, participação, registro 

escrito e em áudio de entrevistas semi estruturadas e de momentos de interação gravada 

por sistema digital. Para participar desta pesquisa, você não terá nenhum custo, nem 

receberá qualquer vantagem financeira. Apesar disso, caso sejam identificados e 

comprovados danos provenientes desta pesquisa, você tem assegurado o direito à 

indenização. Você será esclarecido (a) em qualquer aspecto que desejar e estará livre para 

participar ou recusar-se a participar e poderá retirar seu consentimento ou interromper sua 

participação a qualquer momento. Sua participação é voluntária e a recusa em participar 
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não acarretará qualquer penalidade ou modificação na forma como é atendido (a) pelo 

pesquisador. Sua identidade será tratada com padrões profissionais de sigilo e não será 

identificado em nenhuma publicação. Uma vez que os participantes estarão apenas 

respondendo a uma entrevista semi estruturada acompanhada de observação para que seja 

possível analisar nessas interações os recursos linguísticos e discursivos utilizados pelos 

participantes em uma situação de comunicação em contexto naturais, identifica-se riscos 

mínimos, tais como desconforto ou sensibilização em razão de algum tópico da entrevista 

que poderá ser preterido em consideração ao bem estar e conforto emocional do 

participante e até mesmo ter a entrevista encerrada em razão do evento, cabendo como 

medidas tratativas acolhimento e aconselhamentos. Dentre os benefícios que a pesquisa 

poderá trazer aos participantes do estudo estão: 1.Possibilidade de ajustamentos no 

processo e trabalho da equipe para oferta de boas práticas da atenção à saúde mental e 

psiquiátrica; 2. Oferta de bases solidas de conhecimentos para formulações de 

capacitações e atualizações necessárias às boas práticas da atenção à saúde mental e 

psiquiátrica e; 3. Otimização das construções de relacionamentos sócias e afetivos entre 

os participantes: usuários e equipes do serviço psiquiátrico em questão. Os resultados 

desta pesquisa estarão à sua disposição quando finalizada. O nome ou o material que 

indique sua participação não será liberado sem a sua permissão. Os dados e instrumentos 

utilizados na pesquisa ficarão arquivados com o pesquisador responsável por um período 

de 5(cinco) anos, e após esse tempo serão destruídos. Este termo de consentimento 

encontra-se impresso em duas vias originais, sendo que uma será arquivada pelo 

pesquisador responsável e a outra será fornecida a você. 

 

Eu, __________________________________________________, portador(a) do 

documento de Identidade ____________________, fui informado(a) dos objetivos do 

presente estudo de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que a 

qualquer momento poderei solicitar novas informações e modificar minha decisão de 

participar se assim o desejar. Declaro que concordo em participar desse estudo. Recebi 

uma cópia deste termo de consentimento livre e esclarecido e me foi dada a oportunidade 

de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

__________________, ____ de ______________ de 20____ . 

 

  

_____________________________________ 
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Assinatura do(a) participante 

 

_____________________________________ 

Assinatura do(a) pesquisador(a)  

 

CONTATOS DO PESQUISADOR RESPONSÁVEL: 

Nome: Ernani Coimbra de Oliveira  

Endereço: Rua Miguel Randi, nº190 

CEP: 36302778 

São João del Rei– MG 

Fone: (32) 988841198 

E-mail: ernani.coimbra@ifsudestemg.edu.br 

Em caso de dúvidas com respeito aos aspectos éticos deste estudo, você poderá consultar: 
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A.(C) Termo de Consentimento Livre e Esclarecido do usuário de serviços 

psiquiátricos/responsável 

 

 

Universidade Federal Fluminense - Instituto de Letras 
Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagem 

Curso de Doutorado 
 

Pesquisa: CONTATO E DESENVOLVIMENTO DA PRESENÇA NA INTERAÇÃO 
COM USUÁRIOS DE SERVIÇOS PSIQUIÁTRICOS: contextualização e construção 
discursiva 
Doutorando: Ernani Coimbra de Oliveira 
Orientador: José Carlos Gonçalves 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(PARTICIPANTE MAIOR DE IDADE) – (ESTE DOCUMENTO É PARA O 

RESPONSÁVEL LEGAL PELA DECISÃO DE PARTICIPAÇÃO DO 

USUÁRIO) 

 

O (A) participante 

___________________________________________________________, sob sua 

responsabilidade está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar da pesquisa: 

CONTATO E DESENVOLVIMENTO DA PRESENÇA NA INTERAÇÃO COM 

USUÁRIOS DE SERVIÇOS PSIQUIÁTRICOS: contextualização e construção 

discursiva. Nesta pesquisa, pretendemos descrever a construção discursiva da fala-em-

interação na condição face a face entre múltiplos participantes conviventes em um serviço 

psiquiátrico; Analisar nessas interações os recursos linguísticos e discursivos utilizados 

pelos participantes em uma situação de comunicação em contexto naturais; Identificar 

nas experiências interacionais vivenciadas pelos participantes implicações para 

consubstanciar a produção de habilidades voltadas à construção e, por conseguinte, 

manutenção de comportamentos para o desenvolvimento de relacionamento terapêutico 

positivo em serviços psiquiátricos e; por fim, propor recomendações para constituição de 

modelos de interação e ensino - aprendizagem teórica e prática da comunicação. O motivo 

que nos leva a pesquisar esse assunto é que importantes rupturas no cuidado em saúde em 

serviços psiquiátricos podem acontecer em razão de problemas de comunicação. Para esta 

pesquisa adotaremos o(s) seguinte(s) procedimento(s): observação, participação, registro 
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escrito e em áudio de entrevistas semi estruturadas e de momentos de interação gravada 

por sistema digital. Para participar deste estudo, o voluntário sob sua responsabilidade, 

não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem financeira. Apesar disso, caso 

sejam identificados e comprovados danos provenientes desta pesquisa, ele tem 

assegurado o direito à indenização. O participante voluntário também será esclarecido (a) 

em qualquer aspecto que desejar e estará livre para participar ou recusar-se a participar e 

poderá retirar seu consentimento ou interromper sua participação a qualquer momento. A 

participação é voluntária e a recusa em participar não acarretará qualquer penalidade ou 

modificação na forma como é atendido (a) pelo pesquisador. Preservaremos a identidade 

do participante que será tratada com padrões profissionais de sigilo e não será identificada 

em nenhuma publicação. Uma vez que os participantes estarão apenas respondendo a uma 

entrevista semi estruturada acompanhada de observação para que seja possível analisar 

nessas interações os recursos linguísticos e discursivos utilizados pelos participantes em 

uma situação de comunicação em contexto naturais, identifica-se riscos mínimos, tais 

como desconforto ou sensibilização em razão de algum tópico da entrevista que poderá 

ser preterido em consideração ao bem estar e conforto emocional do participante e até 

mesmo ter a entrevista encerrada em razão do evento, cabendo como medidas tratativas 

acolhimento e aconselhamentos. Dentre os benefícios que a pesquisa poderá trazer aos 

participantes do estudo estão: 1.Possibilidade de ajustamentos no processo e trabalho da 

equipe para oferta de boas práticas da atenção à saúde mental e psiquiátrica; 2. Oferta de 

bases solidas de conhecimentos para formulações de capacitações e atualizações 

necessárias às boas práticas da atenção à saúde mental e psiquiátrica e; 3. Otimização das 

construções de relacionamentos sócias e afetivos entre os participantes: usuários e 

equipes do serviço psiquiátrico em questão. Os resultados desta pesquisa estarão à sua 

disposição quando finalizada. O nome ou o material que indique a participação do 

voluntário sob sua responsabilidade não será liberado sem a sua permissão. Os dados e 

instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados com o pesquisador responsável 

por um período de 5(cinco) anos, e após esse tempo serão destruídos. Este termo de 

consentimento encontra-se impresso em duas vias originais, sendo que uma será 

arquivada pelo pesquisador responsável e a outra será fornecida a você. 

Eu, __________________________________________________, portador(a) do 

documento de Identidade ____________________, fui informado(a) dos objetivos do 

presente estudo de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas para autorizar a 

participação de _____________________________________________________. Sei 
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que a qualquer momento poderei solicitar novas informações e modificar minha decisão 

de autorizar a participação do voluntário se assim o desejar. Declaro que concordo que 

________________________________________________________ participe desse 

estudo. Recebi uma cópia deste termo de consentimento livre e esclarecido e me foi dada 

a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

__________________, ____ de ______________ de 20____ . 

_____________________________________ 

Assinatura do(a) responsável pelo participante 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura do(a) pesquisador(a)  

 

CONTATOS DO PESQUISADOR RESPONSÁVEL: 

Nome: Ernani Coimbra de Oliveira  

Endereço: Rua Miguel Randi, nº190 

CEP: 36302778 

São João del Rei– MG 

Fone: (32) 988841198 

E-mail: ernani.coimbra@ifsudestemg.edu.br 

Em caso de dúvidas com respeito aos aspectos éticos deste estudo, você poderá consultar 
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A.(D) Instrumento para Coleta de Dados 

Universidade Federal Fluminense - Instituto de Letras 
Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagem 

Curso de Doutorado 
 

 
 

Pesquisa: CONTATO E DESENVOLVIMENTO DA PRESENÇA NA INTERAÇÃO 
COM USUÁRIOS DE SERVIÇOS PSIQUIÁTRICOS: contextualização e construção 
discursiva 
Doutorando: Ernani Coimbra de Oliveira 
Orientador: José Carlos Gonçalves 
 
 

Roteiro de Entrevista Semi - Estruturada 

 

Data:__________Nº de identificação:_______Idade:______Sexo: M(   ) F (   ) 
Tempo de serviço:____ Na profissão:____ Na 
instituição:___________________ 
Observações:___________________________________________________ 
 
Questões iniciais: 

1. Como é se relacionar aqui no serviço de saúde mental?  

 

2. Que desafios estão postos na perspectiva de se comunicar com as pessoas 

em contato aqui no serviço? 

 

3. Como ocorre esse contato?  

 

4. Sempre há comunicação? 

 

5. Em que momentos isso acontece? 

 

6. Existem dificuldades para interagir?  

 

7. Se sim, por quais razões acredita que isso aconteça? 

 

8. De que forma resolve os problemas de comunicação?  
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A.(E) Instrumento para Coleta de Dados 

Universidade Federal Fluminense - Instituto de Letras 
Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagem 

Curso de Doutorado 
 

Pesquisa: CONTATO E DESENVOLVIMENTO DA PRESENÇA NA INTERAÇÃO 
COM USUÁRIOS DE SERVIÇOS PSIQUIÁTRICOS: contextualização e construção 
discursiva 
Doutorando: Ernani Coimbra de Oliveira 
Orientador: José Carlos Gonçalves 
 

 

Planilha de Orientação e Registro da Observação Participativa 

1.Onde acontece a gravação/entrevista? 

2.Características do local de gravação/entrevista 

3.Em que dias da semana ocorre o atendimento 

4.Como é disponibilizada a demanda 

5.Número de atendimento por dia 

6.Tempo de atendimento 

7. Quem estava participando? 

8. O que estava acontecendo? 

9. Qual a posição que cada um ocupava? 

10. Como esses espaço se organizava e desorganizava durante o 

acontecimento? 

11.Quais instrumentos administrativos foram utilizados? (impressos de toda 

natureza, como por exemplo, registro do atendimento, evolução do paciente, 

encaminhamento, protocolos, normas e rotinas que orientam o atendimento, 

etc...) 
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A.(F) Instrumento para Coleta de Dados 

Universidade Federal Fluminense - Instituto de Letras 
Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagem 

Curso de Doutorado 
 

Pesquisa: CONTATO E DESENVOLVIMENTO DA PRESENÇA NA INTERAÇÃO 
COM USUÁRIOS DE SERVIÇOS PSIQUIÁTRICOS: contextualização e construção 
discursiva 
Doutorando: Ernani Coimbra de Oliveira 
Orientador: José Carlos Gonçalves 
 

Quadro de Registro de Dados da Pesquisa Documental 

Tipo de documento: 

 

Data do registro: 

Características do registro (atendimento/consulta/encaminhamento/):  

 

 

 

 

 

 

Sujeitos envolvidos na assistência/ação: 

 

 

 

 

Notas gerais da análise do documento: 
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A.(G) Termo de Confidencialidade 

Universidade Federal Fluminense - Instituto de Letras 
Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagem 

Curso de Doutorado 
 

Pesquisa: CONTATO E DESENVOLVIMENTO DA PRESENÇA NA INTERAÇÃO 
COM USUÁRIOS DE SERVIÇOS PSIQUIÁTRICOS: contextualização e construção 
discursiva 
Doutorando: Ernani Coimbra de Oliveira 
Orientador: José Carlos Gonçalves 
 
 

Os pesquisadores do projeto acima identificados assumem o compromisso de: 
 

I.  Preservar o sigilo e a privacidade dos sujeitos cujos dados (informações) serão 

estudados; 

II. Assegurar que as informações serão utilizadas, única e exclusivamente, para a 

execução da pesquisa em questão; 

III. Assegurar que os resultados da pesquisa somente serão divulgados de forma 

anônima, não sendo usadas iniciais ou quaisquer outras indicações que possam identificar o 

sujeito da pesquisa. Este material será arquivado de forma a garantir acesso restrito aos 

pesquisadores envolvidos, e terá a guarda por cinco anos, quando será incinerado. 

Os pesquisadores declaram ter conhecimento de que as informações pertinentes às 

técnicas do projeto de pesquisa somente podem ser acessados por aqueles que assinaram o 

Termo de Confidencialidade, excetuando-se os casos em que a quebra de confidencialidade 

é inerente à atividade ou que a informação e/ou documentação já for de domínio público. Este 

projeto foi encaminhado e provado pelo Comitê de Ética e Pesquisa – CEP- IFSUDESTE MG. 

São João del Rei, ............ de ............................... de 200..... . 

 

Assinatura dos Pesquisadores: 

 

 

_________________________________ 

(doutorando) Ernani Coimbra de Oliveira 

RG: ........................................... 

Tel.: (32) 988841198 
ernani.coimbra@ifsudestemg.edu.br 

 

 

 

(Orientador) José Carlos Gonçalves 

RG: ........................................... 

jgoncalves.zeca@gmail.com 
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A.(H) Cronograma da Pesquisa 

Universidade Federal Fluminense - Instituto de Letras 
Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagem 

Curso de Doutorado 
 

Pesquisa: CONTATO E DESENVOLVIMENTO DA PRESENÇA NA INTERAÇÃO 
COM USUÁRIOS DE SERVIÇOS PSIQUIÁTRICOS: contextualização e construção 
discursiva 
Doutorando: Ernani Coimbra de Oliveira 
Orientador: José Carlos Gonçalves 
 
 

Atividades 2016 2017 2018 2019 

Elaboração do projeto   
X 

   

Encaminhamento do projeto ao CEP  
 

 
X 

  

Produção 1º artigo (disseminação do 
conhecimento produzido) 

 
 

X   

Coleta de dados 
 

  
X 

  

Análise dos dados   
X 

 
X 

 

Produção 2º artigo (disseminação do 
conhecimento produzido) 

  
 

 
X 

 

Exame de qualificação   
 

X  

Elaboração do relatório final do doutorado   
 

X  

Defesa de tese do doutorado   X  

Produção 3º artigo (disseminação do 
conhecimento produzido) 

   X 

 
 
 
 


