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Eu vou viver, eu juro.” 
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RESUMO 

 

Trata-se de uma pesquisa de mestrado que tem como objeto a prática de autonomia das pessoas 

internadas em sofrimento psíquico nos hospitais psiquiátricos. Tem como objetivo geral 

discutir o cuidado de enfermagem no âmbito da instituição psiquiátrica na perspectiva da 

autonomia. Metodologia: estudo qualitativo utilizando a abordagem sociopoética com um 

Grupo-Pesquisador (GP) composto por oito pessoas internadas em sofrimento psíquico 

(copesquisadores). Os dados foram produzidos em dois encontros com o GP, pela observação 

no posto de enfermagem e pela participação na assembleia com as pessoas internadas. As 

técnicas utilizadas para a produção dos dados foram: a realização de uma dramatização 

ancorada pelo teatro do oprimido, por uma dinâmica e pela observação participante. Na contra-

análise, o GP discutiu e apontou possibilidades para a categorização dos dados produzidos. 

Discussão: as falas e imagens gravadas foram transcritas e emergiram três categorias 

relacionadas aos cuidados oferecidos no cenário: Cuidado Instituído, Cuidado Instituinte e 

Cuidado “Interna-Ação”. A discussão se deu pelo encontro a partir das reflexões teórico-

filosóficas com Foucault, Goffman e Lourau. Os Resultados apontaram que as pessoas 

internadas em sofrimento psíquico procuram diversos recursos para lidar com o cotidiano dos 

hospitais, pois são atravessados pela relação de poder hierarquizado. Entretanto relatam que é 

preciso estabelecer uma relação de vínculo entre eles e com os profissionais. Consideram que 

a confiança mútua, o respeito à religiosidade e a flexibilidade podem ser adotadas como boas 

práticas pelos profissionais. Conclusão: Considera que são necessárias mais produções, onde 

o protagonista das ações (recovery) sejam as pessoas internadas; avalia que é necessário 

construir estratégias para o lidar com a pessoa internada em sofrimento psíquico, por ser 

imprescindível que todos os dispositivos da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) tenham em 

mente a seguinte questão: existe um lugar específico para constituir um cenário ideal da atenção 

psicossocial? Traz ainda dois produtos relacionados com a pesquisa: uma proposta de oficina 

(Interna-Ação) e a criação de um videoblog para discussão e interatividade entre profissionais, 

pessoas em sofrimento, docentes, estudantes, familiares e comunidade em geral. 

 

Palavras-chaves: Poder, Enfermagem psiquiátrica, saúde mental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RESUMEN 

 

Se trata de una investigación de maestría que tiene como objeto la práctica de autonomía de las 

personas internadas en sufrimiento psíquico en los hospitales psiquiátricos. Tiene como 

objetivo general Discutir el cuidado de enfermería en el ámbito de la institución psiquiátrica en 

la perspectiva de la autonomía Metodología: estudio cualitativo con abordaje sociopoético. 

Grupo-Investigador (GP) compuesto por ocho personas internadas en sufrimiento psíquico (co-

investigadores). Los datos fueron producidos en dos encuentros con el GP, por la observación 

en el puesto de enfermería y por la participación en la asamblea con las personas internadas. 

Las técnicas utilizadas para la producción de los datos fueron: la realización de una 

dramatización anclada por el teatro del oprimido, por una dinámica y por la observación 

participante. En el contra-análisis el GP discutió y apuntó posibilidades para la categorización 

de los datos producidos. Discusión: Las palabras e imágenes grabadas fueron transcritas y 

emergieron tres categorías relacionadas al cuidado ofrecido en el escenario: Cuidado Instituido, 

Cuidado Instituentario y Cuidado Interno-Acción. La discusión se dio por el encuentro a partir 

de las reflexiones teórico-filosóficas con Foucault, Goffman y Lourau. Los resultados 

apuntaron que las personas internadas en sufrimiento psíquico buscan diversos recursos para 

lidiar en el cotidiano de los hospitales, pues son atravesados por la relación de poder 

jerarquizado, pero relatan que es necesario establecer una relación de vínculo entre ellos y entre 

los profesionaleles. Consideran que la confianza mutua, el respeto a la religiosidad y la 

flexibilidad pueden funcionar como buenas prácticas para ser adoptadas por los profesionales. 

Conclusión: Considera que es necesario más producciones donde el protagonista de las acciones 

(recovery) sean las personas internadas, evalúa que es necesario construir estrategias para lidiar 

con la persona internada en sufrimiento psíquico, pues es imprescindible que todos los 

dispositivos de la RAPS tengan en mente la siguiente cuestión: ¿existe un lugar específico para 

constituir un escenario ideal de la atención psicosocial? y trae dos productos relacionados con 

la investigación: una propuesta de taller (Interna-Acción) y la creación de un video blog para 

discusión e interactividad entre profesionales, personas en sufrimiento, docentes, estudiantes, 

familiares y comunidad en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

This is a master’s research that aims to discuss the practice of autonomy regarding hospitalized 

people with psychological suffering at psychiatric hospitals. The general purpose of the research 

is a discussion about nursing care within psychiatric institutions in the perspective of autonomy. 

Methodology: a qualitative study developed in a sociopoetic approach and a research group 

composed by eight hospitalized people in psychic suffering (co-researchers). Data were 

collected during two meetings with the research group, observations at the nursing station and 

participation at the assembly with the hospitalized people. Techniques used to produce the data: 

a Role playing anchored by the Theater of the Oppressed, a Group Dynamics and Participant 

Observation. In the counter-analysis, the research group discussed and pointed out possibilities 

for the categorization of the data produced. Discussion: The recorded speeches and images 

were transcribed, and three categories related to the care offered in the setting emerged: 

Instituted Care, Instituting Care and “Interna-Ação” Care. The discussion was based on the 

theoretical-philosophical reflections with Foucault, Goffman and Lourau. The results pointed 

out that people hospitalized for psychological distress seek different resources to deal with the 

daily life in the hospitals, since they are crossed by hierarchical power relations. However, they 

report that it is necessary to establish a relationship between them and professionals. They 

believe that mutual trust, respect for people’s religiosity and flexibility can work as good 

practices for professionals to adopt. Conclusion: It considers that more productions are 

necessary, in which the hospitalized people act as protagonists of the process (Recovery); it 

considers that it is necessary to build strategies to deal with hospitalized patients in psychic 

suffering, since it is essential that all the Psychosocial Care System (RAPS) devices have in 

mind the following question: is there a specific place to constitute an ideal setting for 

psychosocial care? Besides, it brings two research-related products: a workshop proposal 

(Interna-Ação) and the creation of a video blog for discussion and interactivity among 

professionals, suffering people, teachers, students, families and the community in general. 
 

Keywords: Empowerment, Psychiatric nursing, mental health 
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1 – INTRODUÇÃO 

1.1 - Delineando o objeto 

 O objeto de estudo desta pesquisa consiste em discutir a prática da autonomia das 

pessoas internadas em sofrimento psíquico nos hospitais psiquiátricos. O conceito de autonomia 

ao qual nos referimos consiste na “capacidade de um indivíduo gerar normas, ordens para a sua 

vida, conforme diversas situações que enfrente” (KINOSHITA, 2016, 71p.). Entretanto as 

rotinas institucionais pouco flexíveis às necessidades individuais, seguidas por práticas 

pautadas pela coerção, excesso de medicação e adequação moral, mostram-se contraditórias ao 

modelo de cuidar na atualidade. Incitados por esse estranhamento de exercer a autonomia 

durante a internação psiquiátrica, consideramos que essa discussão seja um desafio a ser 

alcançado no cuidado em Saúde Mental (SM). Neste sentido, a Reforma Psiquiátrica Brasileira 

(RPB) propõe um modelo de cuidados que imprime aos profissionais, a sociedade e a pessoa 

em sofrimento psíquico um caminho que supere as práticas citadas anteriormente. 

 Consequentemente, considera que os hospitais psiquiátricos, enquanto instituições 

totais1, sejam substituídos por espaços territoriais e intersetorias que possibilitem a liberdade, 

resgate a cidadania e um cuidado singular. De maneira que se destruam os rótulos da 

improdutividade e da incapacidade e construam-se laços sociais, afetivos e laborativos 

(SARACENO, 1999). 

 Este novo cuidado é orientado pela lei 10.216, de 06 abril de 2001, também conhecida 

como Lei Paulo Delgado, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de 

transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Entre vários objetivos 

desta, está a extinção gradual dos hospitais psiquiátricos especializados e a construção de uma 

Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), territorial e hierarquizada (BRASIL, 2001). 

 Segundo dados da Coordenação Nacional de Saúde Mental (BRASIL, 2015), existem 

167 hospitais psiquiátricos, que estão distribuídos em 116 municípios, por 23 estados do país. 

A região sudeste tem 60% (15.589) dos leitos psiquiátricos do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Deste total, o estado do Rio de Janeiro (RJ) é o que tem o segundo maior percentual: 24% de 

leitos ativos desta natureza, o que consiste dizer que são 3.792 leitos em funcionamento. 

Após 17 anos de aprovação da legislação e dos avanços em razão da Reforma 

Psiquiátrica, com redução de leitos psiquiátricos, ainda permanecemos com um número 

relevante de hospitais psiquiátricos. Segundo dados de 2015, havia ainda no país 167 hospitais 

                                                 
1 Refere-se a locais de confinamento onde as pessoas que estão no interior destas instituições não possuem 

contato com o mundo externo. “são estufas para mudar as pessoas” (GOFFMAN, 2015). 
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psiquiátricos em funcionamento (BRASIL, 2015). Diante dessa constatação, inferimos que há 

muito trabalho a ser feito pela RPB. 

No Brasil, as diretrizes do cuidado às pessoas em sofrimento psíquico seguem duas 

correntes que apresentam pontos divergentes de cuidado: uma é sustentada pela Associação 

Brasileira de Psiquiatria (ABP) e a outra segue os pressupostos da RPB – atrelada ao Ministério 

da Saúde (MS) através da Coordenação Nacional de Saúde Mental, que legitima e se 

responsabiliza pela construção, implementação, avaliação e validação da Política Nacional de 

Saúde Mental da população brasileira. 

A ABP (2014) se mostra conservadora com o cuidado centrado nas ações do psiquiatra, 

o que fere as diretrizes que visam um cuidado interdisciplinar, integral e singular, conforme 

texto publicado:   

Desde 1995, a política de saúde mental dominante no Brasil adota como premissa do 

seu modelo assistencial a desvalorização do saber psiquiátrico e a redução do papel 

do psiquiatra. O psiquiatra vem sendo colocado como profissional secundário e 

prescindível à psiquiatria. A assistência à saúde mental implementada pelos governos 

ao longo desse período continua baseada nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), 

cuja eficácia enquanto serviço de reabilitação e reinserção social ainda não foi 

demonstrada. 

 

Outro ponto de tensão refere-se à manutenção dos hospitais psiquiátricos especializados. 

Para a ABP, estes são imprescindíveis, pois consideram que a exclusão do hospital psiquiátrico 

especializado da rede de assistência tem gerado uma desassistência aos doentes mentais e que, 

além disso, não há comprovação cientifica da eficácia dos demais serviços.  

Em contrapartida, a RPB compreende que o cuidado oferecido às pessoas em sofrimento 

psíquico deva ser subjetivo, ampliado, transversal e territorializado; aponta que o hospital 

psiquiátrico consiste em um dos dispositivos da RAPS e que os Centro de Atenção Psicossocial 

(CAPS) são os ordenadores desta rede (BRASIL, 2002); orienta ainda que o trabalho seja 

multiprofissional, interdisciplinar e intersetorial. Este modelo de cuidado consiste na diretriz 

nacional de trabalho da Coordenação Nacional de Saúde Mental, do Ministério da Saúde (SUS-

CNS, 2002). 

  Tais pressupostos objetivam construir novas possibilidades aos portadores de 

transtornos mentais graves, que possam lidar com o sofrimento e superar o modelo manicomial 

e hospitalocêntrico, assumindo uma orientação que considerem um modo de viver mais livre. 

Entendem que a reabilitação psicossocial deva ser uma estratégia viável que minimize a 

exclusão social e assegure os direitos à cidadania. 

 No cotidiano dos hospitais psiquiátricos, é comum constatar que o saber-fazer é médico 



19 

 

 

centrado cujo objetivo central consiste em remitir o(s) sintoma(s), ou seja, silenciar o 

sofrimento psíquico através de práticas tradicionais como medicação excessiva, contenção 

química e mecânica e, ainda, correção moral. Entretanto o processo de trabalho que cabe a essa 

instituição consiste em remitir os sintomas, deixando em segundo plano o desafio da existência 

das pessoas. 

  Essa afirmativa permite tecer algumas reflexões: como avançar no debate à autonomia 

das pessoas internadas em sofrimento psíquico? Como tem sido a inclusão social das pessoas 

internadas nesse contexto de dupla orientação do cuidado em saúde mental? 

Para que possamos avançar no debate da autonomia, torna-se imprescindível dirimir a 

dicotomia desses modelos de cuidar. Contudo, na vigência dessas duas direções cabe-nos, nesse 

estudo, discutir a autonomia, especificamente, na internação. A crença de que a autonomia 

resgata a cidadania nos instiga a compreender como ela ocorre em espaços fechados.  

Outro ponto que nos toca refere-se a diferença das relações/manejos estabelecidos entre 

a equipe de enfermagem, com as pessoas em sofrimento psíquico, dentro e fora dos hospitais. 

Se, fora, temos a possibilidade de escuta, pactuação e responsabilização da pessoa com o seu 

tratamento, dentro, a percepção é muito diferente, porque relações se estabelecem sob rígidas 

rotinas e regras que retiram o empoderamento das pessoas internadas em sofrimento psíquico. 

É preciso assegurar o diálogo horizontal entre os profissionais e as pessoas em 

sofrimento mental. Essa horizontalidade propicia a diminuição do poder de um (equipe) e o 

aumento do poder do outro (pessoa). Uma forma de compreensão do cuidar que constitui uma 

relação de parceria e corresponsabilidade. 

Acreditamos que, ao final deste estudo, os diálogos entre a atenção psicossocial e os 

hospitais psiquiátricos consolidem-se em rede, sejam capazes de superar as barreiras dos muros 

institucionais, além de construir as pontes que garantam a implementação de uma política 

pública em consonância com a legislação de saúde mental que assegure ações integradas de 

inclusão social e de respeito às diferenças, no que concerne as singularidades. 
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1.2 Análise das Implicações 

“Para navegar contra a corrente são necessárias condições raras:  
espírito de aventura, coragem, perseverança e paixão.” 

 

Nise da Silveira 
 

 

 Precisarei, nesse fragmento da pesquisa, fazer uma exposição pessoal acerca das minhas 

implicações relativas a esta pesquisa. Sou enfermeira especialista em Saúde Mental e 

Psiquiatria e o cenário deste estudo é o local no qual exerço a função de enfermeira assistencial 

e membro da educação permanente da equipe de enfermagem. 

Rossi e Passos (2014, 68p.) relatam que “Intervir não é observar de fora um objeto dado, 

mas construí-lo dentro [...] Nessa atitude de tornar-se parte, os analistas não se furtam em 

analisar aquilo que é a sua parte.” Dessa forma, analisar minhas implicações me permitiu 

compreender as razões que me afetaram, e afetam o cotidiano de trabalho e essa produção 

acadêmica. 

 No campo da Análise Institucional (AI), estar implicado não se trata de uma escolha 

entre querer e não querer, pois, quando se está em uma instituição, o pesquisador e o profissional 

se constituem, ao mesmo tempo, sujeito e objeto de conhecimento (NASCIMENTO e 

COIMBRA, 2008). Para as autoras, 

Implicado sempre se está, quer se queira ou não, visto não ser a implicação uma 

questão de vontade, de decisão consciente, de ato voluntário. Ela está no mundo, pois 

é relação que sempre estabelecemos com as diferentes instituições com as quais nos 

encontramos, que nos constituem e nos atravessam. Por isso, a análise institucional 

fala de análise das implicações e não apenas de implicação (NASCIMENTO e 

COIMBRA, 2008). 

 

  Durante minha infância, tive dois encontros com a psiquiatria que acredito terem 

despertado o meu interesse em conhecer este campo. Àquela época, eu tinha uma vizinha que 

oscilava: em dado momento, ficava meses dentro de casa, sem que ouvíssemos sua voz e tão 

pouco víssemos sua circulação pela rua; e, em outros momentos, ela se mostrava exaltada e 

muito sensual, xingava a todos, circulava pela rua, falava alto, ouvia músicas e cantava em tom 

alto. Algumas vezes, ao me xingar e tentar me agredir, isso despertava em mim uma mistura de 

medo, susto e raiva. Aos poucos, percebi, e acreditei, que essas atitudes dirigidas a mim 

guardavam relação com a participação do meu pai no momento de sua internação, dado que, 

por vezes, ele ajudou a contê-la mecanicamente. Sem compreender, eu apenas ouvia as pessoas 

dizerem que ela estava no “Hospital de malucos no Engenho de Dentro”, e me perguntava como 

era e onde seria esse lugar? Chamava a minha atenção que ela sempre retornava silenciosa e 

http://kdfrases.com/frase/138066
http://kdfrases.com/frase/138066


21 

 

 

parecia envergonhada.  

 Outra passagem marcante neste momento foi quando tive um familiar internado em um 

hospital psiquiátrico e me deparei com um cenário impactante, de difícil acesso e afastado do 

centro da cidade. Era um hospital que se destina apenas para as internações masculinas. Ao 

chegar lá, encontrei homens uniformizados com aparência descuidada; tinham as pontas dos 

dedos queimadas. Alguns se arrastando pelo chão, outros revirando as lixeiras e, a todo tempo, 

nos pediam dinheiro, comida e cigarros. Havia um portão grande de onde saíam alguns sons 

que me assustavam. Vi alguns homens observando à distância o comportamento dos internados 

durante a visita. 

 Quando ingressei na faculdade de enfermagem, inicialmente, essas memórias estavam 

guardadas. Mas, ao iniciar o estágio na disciplina de saúde mental, comecei a recordar dessas 

situações vivenciadas e fui me interessando de um jeito diferente pela área. À medida que íamos 

ao CAPS, o que para muitos colegas representava uma tortura, para mim era algo novo que 

despertava o desejo de saber mais. 

 Nesta época, ao terminar a disciplina, tive interesse em compreender melhor a 

Psiquiatria/Saúde Mental. Vale lembrar que, nessa época, aconteciam algumas mudanças 

clínicas e institucionais, tanto a nível nacional quanto local, como os serviços de atenção diária: 

Hospital-Dia (HD), Núcleos de Atenção Psicossocial (NAPS) e intervenções nos hospitais 

psiquiátricos. Ao me voluntariar como monitora da disciplina, passei a frequentar por mais 

tempo o NAPS. Foi muito interessante, pois havia naquele lugar um respeito ao outro, um lidar 

com o “usuário”, diferente do imaginário sobre a loucura que estava em minha memória remota. 

 Ao final da graduação, optei por fazer residência na área de Saúde Mental e Psiquiatria. 

Senti que era um campo com possibilidades de lidar com o outro, que ia além da remissão dos 

sintomas. No primeiro ano da residência, tive a oportunidade de conhecer dois dispositivos 

diferentes de cuidado e, para minha surpresam, tive como possibilidade de cenário de campo o 

CAPS e o “Hospital de malucos do Engenho de Dentro”. Isso gerou em mim um misto de 

sentimentos trazidos pela memória. 

 No CAPS era maravilhoso. Eu me encontrei como enfermeira naquele lugar. Eu fazia 

Visitas Domiciliares (VD) com o médico, as psicóloga, os Terapeuta Ocupacional e com uma 

amiga e companheira de residência. Atualmente, trabalhamos juntas novamente e constituímos 

uma relação tão fraterna que não é possível uma explicação racional. O trabalho no CAPS era 

multiprofissional e interdisciplinar. Tínhamos supervisão clínico-institucional semanal, 

discutíamos os casos e o funcionamento do serviço. A relação que estabelecíamos com os 
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usuários do CAPS era de respeito, escuta e vínculo. Realizávamos atividades no território, além 

de um trabalho intersetorial (educação, esporte, cultura, entre outros).  

 O “Hospital de maluco do Engenho de Dentro”, à época, estava mudando o nome e sua 

lógica institucional. Atualmente, ele é conhecido como Instituto Municipal de Assistência à 

Saúde (IMAS) Nise da Silveira. Essa foi uma mudança importante no paradigma do cuidado 

em psiquiatria naquele hospital. Neste lugar, passei por quatro setores diferentes. Pela 

Enfermaria Infanto-juvenil, que era a única existente naquele período no estado do Rio de 

Janeiro. Encontrava-se em processo de transição para Hospital-Dia e, posteriormente, se 

tornaria um Centro de Atenção Psicossocial infanto-juvenil (CAPSi). Inicialmente, o processo 

de trabalho da enfermagem era muito ligado aos cuidados de banho, medicações e contenções.  

 As situações das crianças e jovens que estavam internados eram graves: uns 

abandonados pelos pais e outros se encontravam em situação de vulnerabilidade social. A 

internação parecia um misto de assistência psiquiátrica, abrigo e correção social. As brigas 

faziam parte da rotina e cabia a equipe mediar tais conflitos que, por vezes, era hostil, mas 

confesso que era um cenário de horror! Em contrapartida, havia algumas oficinas com os jovens 

e era apenas nestas atividades que eles interagiam sem que houvesse grandes conflitos. As 

enfermarias eram trancadas e lembravam um cárcere: sem cor e sem vida, onde os cuidados 

realizados pareciam mecanizados por uma rotina de banho, medicação e alimentação. Até as 

festas e as brincadeiras apresentavam um aspecto protocolar. Um tempo depois, o CAPSi foi 

inaugurado e o hospital infantil encerrou suas atividades de internação. 

 Doze anos depois da minha passagem por aquele lugar como residente, eu retornei como 

enfermeira, agora deste CAPSi, que nada mais tinha a ver com a enfermaria que conheci. A 

equipe de enfermagem havia mudado o seu processo de trabalho e o modo de lidar com a 

infância e adolescência, tendo em vista que, com o fechamento da enfermaria, muitos foram 

realocados para o CAPSi e havia um cuidado partilhado entre a equipe, a família, a escola e 

diversos dispositivos sociais.  

 No Ambulatório, espaço onde as pessoas iam para a consulta médica ou psicológica 

agendadas, não havia consulta de enfermagem realizada por enfermeiros. Na verdade, o que 

constituía competência da enfermagem era a administração de medicações injetáveis. A 

interação com o usuário era pouca. O que consumia o tempo da equipe de enfermagem era o 

preenchimento de relatórios de procedimentos e materiais.  

 Outro setor foi a emergência, local de muito aprendizado. As situações mais agudas que 

chegavam exigiam resolutividade. A possibilidade de diálogo com a pessoa em crise, associada 
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aos históricos de agressividade, gerava em mim uma mistura de emoções: medo, compaixão, 

angústia e alegria. Algumas situações eram manejadas sem o uso da contenção mecânica. As 

realidades e mitos que se colocam sobre a emergência psiquiátrica são enormes e, por isso, a 

vivência neste espaço traz boa lembrança e uma constatação: nem todas as situações 

apresentadas são precursoras de uma internação psiquiátrica, mas as relações da equipe de 

enfermagem com as pessoas em sofrimento psíquico agudo eram, em sua maioria, técnicas. Aos 

poucos, sob supervisão, eu conseguia realizar uma escuta sensível. 

 Mas foi na “Casa de Engenho” que tive as melhores vivências. Naquele espaço, no 

primeiro ano da residência, funcionava como um HD para acolhimento à primeira crise. O 

processo de trabalho era interdisciplinar e multiprofissional. Pude aprender e entender que a 

primeira crise é um divisor de águas na vida das pessoas e que precisa ser acompanhada com 

muita disponibilidade e sensibilidade. Acredito que este lugar me possibilitou uma experiência 

além da profissional, foi experiência de vida. 

 As atividades realizadas eram múltiplas: uma rádio comunitária, um grupo de 

medicação, passeios, entre outras. Estas davam leveza a triste realidade e havia um esforço da 

equipe em manejar a primeira crise e prescindir da internação. Caso não fosse possível um 

retorno para casa, a pessoa passaria a noite na emergência.  

 No segundo ano da residência, o cenário foi outro. Passei um ano em um hospital colônia 

que, por muitos anos, abrigou pessoas para o tratamento em psiquiatria. Este lugar também 

estava passando pelo processo de desinstitucionalização, em conformidade com a legislação e 

política para a saúde mental. Era uma extensa área com diversos núcleos de assistência e cada 

um com grande número de pessoas internadas. Fui designada inicialmente para um espaço que 

visava a reinserção social das pessoas internadas, pela perspectiva do trabalho protegido e 

geração de renda. 

 As possibilidades de cuidado neste espaço me encantaram de tal maneira que manifestei 

meu desejo em permanecer durante todo o ano no mesmo cenário e dar continuidade às ações 

iniciadas. Neste lugar, compreendi que o ato de cuidar toma dimensões inimagináveis. Estar 

com o outro e oferecer um cuidado que se constrói, a partir do desejo de cada um ou de cada 

grupo, foi sensacional. 

  Atualmente, este modelo de cuidado se expandiu e tornou-se referência de trabalho e 

geração de renda em Saúde Mental no município do RJ. Como condição à minha permanência 

naquele espaço, eu também deveria fazer alguns plantões na unidade de internação para 

acolhimento à crise. Com isso, digo que minha vivência em unidades de internação foi pouca, 
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entretanto, o lidar com a crise fora das enfermarias sempre fez parte da minha prática. Lembro-

me de várias situações onde fiz visitas domiciliares e acolhemos a crise no território, tanto na 

casa, quanto no hospital geral, no CAPS II, CAPS III, ou CAPSi.  

 Após a residência, meu percurso profissional no campo da SM se deu em diversos 

dispositivos: CAPS II, CAPS III, CAPSi, UPA e, atualmente, em um hospital especializado. 

Devo dizer que também estive na docência e na gestão, como assessora no programa de SM da 

infância e adolescência em um munícipio do estado do RJ e como coordenadora de CAPS em 

um município no interior do Pará. Está última experiência foi memorável, pois várias questões 

– políticas, sociais, jurídicas, éticas, econômicas – se colocaram como um desafio que me 

ofereceu uma maturidade profissional e pessoal. Na ocasião, foram 10 anos atuando no serviço 

extra-hospitalar, entre muitos desafios e superações.  

Há três anos e meio, aproximadamente, tomei posse no cargo de enfermeira psiquiátrica, 

por meio de concurso público, em um hospital psiquiátrico. Nas atividades desenvolvidas pela 

enfermagem nesta instituição, notei uma divergência em relação aos conhecimentos adquiridos 

e exercidos por mim enquanto enfermeira psiquiátrica. A partir desse momento, alguns desafios, 

até então não imaginados, têm se apresentado, como por exemplo, a contenção mecânica que 

ocorre em diversas situações como primeira escolha, ou seja, sem qualquer mediação. 

 Neste sentido, novas competências se agregaram para os profissionais de saúde no 

contexto da atenção psicossocial, inclusive, aos profissionais de enfermagem. Diante dessa 

afirmativa, algumas questões se colocaram: como é possível que o cuidado oferecido no 

hospital psiquiátrico ainda permaneça tão diferente do desenvolvido nos dispositivos de atenção 

extra-hospitalar? Por que as ações de cuidado, orientadas pelo modo de atenção psicossocial, 

são incipientes nos hospitais psiquiátricos? 

 

1.3 – JUSTIFICATIVA/ RELEVÂNCIA 

    

   Esta pesquisa torna-se relevante porque propõe uma discussão política, clínica e ética 

sobre o cuidado de saúde mental oferecido as pessoas internadas em hospitais psiquiátricos, 

visando dialogar de maneira horizontal com a Política Nacional de Saúde Mental vigente. 

Reconfigura o lugar daquele que sofre psiquicamente e que precisa de acolhimento e escuta. 

Partindo da premissa que o respeito à diferença e à singularidade são fundamentais para se 

constituir um cuidado pautado nos princípios éticos, acreditamos que as pessoas internadas 

sabem e podem falar sobre seus sofrimentos, indicando as possibilidades de atuação da própria 
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equipe multiprofissional. 

  

  1.4 – Questões Norteadoras 

   

➢ O que pensam os internos de um hospital psiquiátrico sobre o exercício da própria 

autonomia durante o período de internação? 

➢ Como oferecer cuidado singular as pessoas em sofrimento mental, internas de um 

hospital psiquiátrico, na perspectiva da autonomia?  

➢ Como desenvolver o cuidado de enfermagem na internação psiquiátrica na 

perspectiva da autonomia? 

 

1.5 – Objetivos  

 

 Objetivo Geral 

 

✓ Discutir o cuidado de enfermagem no âmbito da instituição psiquiátrica na 

perspectiva da autonomia das pessoas internadas. 

  

Objetivos Específicos 

 

✓ Identificar com os internos de uma instituição psiquiátrica as ações de enfermagem, 

visando o cuidado na perspectiva da autonomia; 

✓  Construir com os internos de uma instituição psiquiátrica experimentações estéticas 

à luz da prática da autonomia, visando novas possibilidades de acolhimento, de 

cuidado compartilhado e de empoderamento durante a internação;  

✓ Criar um videoblog interativo sobre as práticas de autonomia durante a internação 

psiquiátrica; 
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2 - REFERÊNCIAS TEMÁTICAS 

 

 2.1 - A Reforma Psiquiátrica Brasileira: da exclusão à atenção psicossocial 

 

 O processo de mudança da assistência psiquiátrica teve início no século XIX. Nesta 

época, surgiram discussões e repreensões quanto às práticas terapêuticas adotadas nos asilos 

manicomiais. Consequentemente, aumentaram os questionamentos em torno da função destes, 

sob as condições sub-humanas oferecidas. Esse movimento confrontou a função terapêutica da 

institucionalização (GOFFMAN, 2015). 

 Tais premissas ratificavam que, nos manicômios, a relação institucional aumentava o 

poder do médico e diminuía o poder dos doentes, retirando-lhes o direito de exercer sua 

cidadania, pois ficavam entregues ao arbítrio do médico e do enfermeiro as decisões, sem que 

a pessoa internada tivesse direito a apelar ou contestar (HIRDES, 2001; FOUCAULT, 2006). 

 Nesse caminho, Saraceno (2011) relata que as instituições totais, como os asilos e 

manicômios, não geram cidadania e, por isso, são excludentes em essência. O referido autor 

entende que o direito à cidadania antecede ao tratamento e é preciso que as práticas de abandono, 

violência e exclusão sejam reconfiguradas por ações integrais e subjetivas. 

  As críticas ao modelo asilar tomam força e se disseminam em diversos países. Alguns 

modelos se tornaram referências internacionais para construção de um novo paradigma do 

cuidado em psiquiatria. O Brasil teve algumas influências que serviram como fonte de 

inspiração: a saber, as experiências da Psiquiatria Comunitária Americana (Estados Unidos), 

Comunidades Terapêuticas e Psiquiatria de Setor (Inglaterra) e, destacando, a Psiquiatria 

Democrática Italiana (Itália) (AMARANTE, 2007).  

 Tais inspirações se iniciaram na década de 70, com o movimento dos trabalhadores de 

saúde mental, que começaram a estranhar a forma desumana com que eram tratados os 

pacientes. Pelo grande número de pessoas abandonadas e maltratadas nos manicômios, o Brasil 

dá início a um processo crítico sobre as práticas do modelo de assistênciacuidado vigente. Para 

Bezerra (1994), boa parte dos profissionais que dispararam o movimento contra a psiquiatria 

institucional foram influenciados pelas correntes psicanalistas. 

Era preciso reinventar um modo de cuidar que aproximasse as pessoas internadas com 

a sociedade. Assim sendo, os asilos manicomiais estariam com seus dias contados. A 

notoriedade desse movimento aconteceu na segunda metade da década de 80: a partir dos 

congressos realizados em São Paulo e no Rio de Janeiro, o movimento vai tomando força e se 
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disseminando nacionalmente (BRASIL, 2005).  

Os slogans: “Por uma sociedade sem manicômios” e “Cuidar sim, excluir não” 

marcaram o movimento nacional que contou com participação dos profissionais, doentes 

(usuários), familiares e a sociedade civil, na mobilização para a efetivação da RP brasileira, que 

teve sua consagração em 2001, com a Lei 10.216, também conhecida como a lei “Paulo Delgado” 

(BRASIL, 2005).  

Em 06 de Abril de 2001 (BRASIL, 2001), foi aprovada a Lei da Reforma Psiquiátrica, 

10.216, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais 

e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. A direção de cuidados aponta para uma 

atenção integral e de base territorial. A partir desta lei, os hospitais psiquiátricos precisariam ser 

gradativamente substituídos por outros serviços, com um novo modo de operacionalizar o 

cuidado.  

No ano seguinte, 2002, o MS, através do Gabinete Ministerial (GM), libera a portaria 

336 (BRASIL, 2002) que descreve os serviços substitutivos aos hospitais psiquiátricos, suas 

funções, equipes e funcionamento. Tais serviços receberam o nome de CAPS, que são os 

ordenadores da rede de cuidados para as pessoas em sofrimento psíquico grave.  Tem como 

função acolher e construir, junto aos usuários dos serviços de saúde mental e familiares, as 

estratégias singulares de cuidado. Esta portaria descreve e tipifica os CAPS por especificidade 

e complexidade. 

Os CAPS I, CAPS II e CAPS III são definidos pela complexidade e pelo porte de 

abrangência populacional e deverão estar capacitados para atender, preferencialmente, 

pacientes com transtornos mentais severos e persistentes em sua área territorial. Apenas o CAPS 

III funciona 24 horas. O CAPSi trata-se de um serviço de atenção psicossocial para 

atendimentos a crianças e adolescentes; enquanto o CAPSad se constitui em um serviço de 

atendimento a pacientes com transtornos decorrentes do uso e dependência de substâncias 

psicoativas (BRASIL, 2002).  

 Compreendemos os CAPS como a materialização da reforma psiquiátrica no Brasil. São 

dispositivos territoriais, multiprofissionais, que trabalham na lógica interdisciplinar e 

intersetorial, com atividades variadas: atendimentos individuais, coletivos e comunitários. Seu 

funcionamento se constitui pelo prisma do acolhimento, escuta e construção de vínculos 

terapêuticos.  
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 Neste sentido, Saraceno (2011, 99p.) descreve que um serviço de saúde mental extra- 

hospitalar deve “ser acessível, flexível e permeável a diversos saberes; atento a gerar trocas, 

relações e oportunidades para os seus clientes. Um serviço de saúde mental de alta qualidade é 

um sistema de espaços físicos e de recursos humanos capazes de interagir com a atenção básica 

de saúde”. Dessa forma, os dispositivos de saúde mental se caracterizam como um espaço vivo 

de encontro com a subjetividade. 

A RP representa um processo que está em constante reflexão-ação, tanto teórica quanto 

prática, o que permitiu considerar a reabilitação psicossocial como ponto de partida nas ações 

da reforma psiquiátrica. De acordo com Saraceno (2016), a reabilitação é considerada uma 

exigência ética, na qual todos (profissionais, usuários, familiares e comunidade) devem estar 

envolvidos na discussão.  

 Apoiado pelo modelo da RPB, o campo atenção psicossocial se configura como uma 

estratégia que visa constituir uma rede de serviços territoriais de cuidados em saúde mental, 

que servirá de pontes, entre os serviços e a comunidade, para o acesso das pessoas em 

sofrimento psíquico. Para tal, Costa-Rosa (2015) e Elias & Tavares (2012) descrevem que é 

importante repensar quatro pontos essenciais de mudança no modelo tradicional da psiquiatria: 

 

• Teórico-conceitual: novos referenciais conceituais que contemplem o cuidado integral 

e integrado oferecendo múltiplas formas de lidar com a pessoa em sofrimento psíquico. 

• Técnico-assistenciais: promoção de ambientes sociáveis, mas com possibilidades 

singulares. 

• Jurídico-políticas: construção de leis e diretrizes que garantam a inclusão social. 

• Sociocultural: releitura do papel social daquelas pessoas que passam pela vivência do 

sofrimento psíquico. 

Consequentemente, a atenção psicossocial se apresenta como um caminho diferente do 

modelo tradicional para o cuidado, valorizando o sujeito e sua forma de estar no mundo sem 

que seja excluído por ser diferente dos demais. Segundo Yasui (2009), “isto implica em 

transformar as mentalidades, os hábitos e costumes cotidianos intolerantes em relação ao 

diferente, buscando constituir uma ética de respeito à diferença” (ibidem. 3p.)  

   Esse modelo de cuidar se mostra consonante com Costa-Rosa (2000) e Pereira e Costa-

Rosa (2012), pois o referido autor traz uma ruptura acintosa entre o modelo tradicional da 

psiquiatria e o paradigma da atenção psicossocial. Nesse sentido, pondera que os serviços de 
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psiquiatria tradicional, como instituição total, não garantem o diálogo entre os pares e 

autonomia. Já os CAPS, por sua lógica de cuidar, estabelecem uma rede permeável de atenção 

psicossocial, onde nela é possível assegurar um cuidado integral, ampliado e corresponsável. 

 A operacionalização do cuidado em saúde mental, denominada Rede de Atenção 

Psicossocial (RAPS), está descrito e legitimado pela Portaria nº 3.088, de 2011. Esta lei institui 

e define as atribuições de cada serviço: 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De acordo com o artigo n° 1 da GM/MS 3.088/2011, a RAPS, como modelo de uma 

rede em saúde mental, com a criação, ampliação e articulação de pontos de atenção à saúde para 

pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, 

álcool e outras drogas, se desenha da seguinte maneira: 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 1 – Componentes da RAPS. Fonte: http://portalsaude.saude.gov.br 

http://portalsaude.saude.gov.br/
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Figura 2 – Rede de Atenção Psicossocial. Fonte: https://unasus2.moodle.ufsc.br 

 

 No que compete às atribuições dos Hospitais Especializados na RAPS, ele deve 

funcionar como um ponto de atenção para as pessoas com sofrimento ou transtorno mental e 

com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, na função de oferecer 

um suporte hospitalar para internações de curta duração, sem interrupção de continuidade entres 

os turnos (ibidem, 2011). 

  Quanto a desinstitucionalização, a portaria estabelece a seguinte diretriz para a RAPS: 

oferecer um cuidado integral, constituir estratégias substitutivas com “garantia de direitos, com 

a promoção de autonomia e o exercício de cidadania, buscando sua progressiva inclusão social”. 

Ou seja, tão logo a rede seja constituída, a internação psiquiátrica nos hospitais especializados 

será substituída por outros dispositivos da RAPS (ibidem, 2011). 

 A RAPS se estrutura entre serviços e entre setores, que precisam estar articulados entre 

si para garantir que todos aqueles que precisem da rede consigam acessá-la. Trata-se de uma 

diversidade de dispositivos possibilitando um cuidado menos medicalizante, permitindo uma 

circulação das pessoas em sofrimento e dos profissionais, o que favorece permeabilidade e 

conexão entre as pessoas e os serviços. 

  

https://unasus2.moodle.ufsc.br/
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2.2 - A história da enfermagem psiquiátrica brasileira  

 

A prática da enfermagem psiquiátrica brasileira teve início no século XIX, com o 

surgimento dos asilos. À época, funcionava como anexo das Santas Casas de Misericórdia e 

estava sob a responsabilidade religiosa. Cabia às irmãs de caridade, a gestão do mesmo. O termo 

enfermeiro era empregado as pessoas que auxiliavam as irmãs de caridade. Não havia 

qualificação ou conhecimento para lidar com os loucos, havia um senso comum coletivo de que 

eles representavam uma ameaça à sociedade (MELLO, 1997; AMARAL, 1999).  

 Esses leigos compreendiam que o propósito de seu trabalho consistia em manter os 

loucos calmos e os meios para mantê-los obedientes e tranquilos eram persuasivos (ROCHA, 

2010, apud SILVEIRA & PRATES, 2014). Em algumas ocasiões, a repressão incluía a privação 

de visitas, de alimentos e o uso da camisa de força. Um dos critérios para a seleção destes 

profissionais enfermeiros era que fossem “moços, fortes e robustos” (AMARAL, 1999; 

ALLELUIA, 2003). 

A saída dos doentes mentais das Santas Casas de Misericórdia para os hospícios foi 

decretada em julho de 1841, quando ficou determinado a construção do primeiro hospício 

brasileiro. Apenas em 1852 o local foi inaugurado, no Rio de Janeiro, com o nome de Hospício 

Pedro II e se destinava ao tratamento da doença mental.  

Um fato relevante trazido por Silveira e Prates (2014, 66p) refere-se à saída das irmãs 

de caridade do controle do Hospício Pedro II, cabendo ao médico o controle do hospital e ao 

enfermeiro a manutenção da ordem local. Logo após a Proclamação da República, o Hospício 

Pedro II passa para a gestão dos médicos e, com isso, recebeu novo nome de Hospício Nacional 

de Alienados.  

Neste período, havia uma escassez de profissionais qualificados. Ao constatar a 

necessidade de profissionalização, criou-se a primeira escola profissional de enfermeiros e 

enfermeiras, localizado no anexo do Hospício Nacional. Essa escola contribuiu para a 

valorização e ascensão social desses profissionais (SILVEIRA E PRATES, 2014). 

Neste período, novas modalidades de tratamento foram incorporadas: as sangrias, uso 

de eméticos, purgativos, banhos de emborcação, uso da camisa de força, entre outros. As 

práticas de isolamento e imposição de atividades laborativas mantiveram-se presentes no 

cotidiano da internação, a fim de impor a disciplina através da coerção. (AMARAL, 1999, 

173p). 

A hierarquia do hospital passou a configurar-se da seguinte maneira: o médico, cabendo-
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lhe plenos poderes institucionais; o enfermeiro, que deveriam acatar as ordens médicas e zelar 

pela ordem da instituição; e os doentes, que deveriam acatar as ordens de seus superiores. 

Devemos ressaltar que o abuso de poder era representado por quadros de violência e 

maus tratos. Para Amaral (1999, 176p), a qualidade dos cuidados prestados aos doentes mentais 

no hospício era avaliada pelo grau de exigência referente à manutenção da ordem e da disciplina 

pela imposição. Estas diretrizes permearam a assistência da enfermagem psiquiátrica até 

aproximadamente a década de 50 do século passado. A narrativa abaixo descreve a condição de 

superioridade da enfermeira que trabalhava no hospício: 

Faça tudo que a Sr.ª Davis lhe disser. Não pense, faça. Você vai se dar bem se atender. Logo 

que ouviu o nome, Virgínia, sabia o que havia de terrível na Enfermaria 1. Sr.ª Davis. “É a 

enfermeira-chefe” [...] “Se é”, resmungou a Sr.ª Hart. E então elevou sua voz. As 

enfermeiras agiam como se as pacientes fossem incapazes de ouvir qualquer coisa que não 

fosse gritada. (GOFFMAN 2015, 19p.) 
 

Ao pensarmos nos currículos do curso de graduação em enfermagem, Amaral (1999) 

retrata a não obrigatoriedade dos conteúdos específicos da psiquiatria, datando de 1949. Por 

meio da homologação da lei 775 de 06 de agosto do mesmo ano e mediante discussões prévias 

entre as escolas de enfermagem, deliberam a inserção dos conteúdos de enfermagem 

psiquiátrica nas grades curriculares dos cursos dessa formação (AMARAL,1999, 193p). 

Apenas a partir desta determinação, as enfermeiras psiquiátricas brasileiras, espelhadas 

na enfermagem psiquiátrica norte-americana, foram buscar novas possibilidades de assistência 

que enfatizavam as relações interpessoais. Tornam-se, assim, um agente terapêutico 

(ALLELUIA, 2003). 

Tavares (2002) faz referência a um novo tempo que se apresenta para a enfermagem, no 

qual o enfermeiro precisa rever sua prática, a fim de se incluir como uma referência profissional 

que viabilize novas formas de cuidar. Complementando, Kandorski (2004) afirma que a 

enfermagem psiquiátrica, diante das mudanças propostas pelo SUS e pela Reforma Psiquiátrica, 

precisou repensar e reposicionar suas competências com vistas a construção de um 

relacionamento terapêutico. 

Acreditamos que esse relacionamento terapêutico facilita a prática da autonomia das 

pessoas internadas. À medida que esse estímulo a participação na tomada de decisões 

terapêuticas ocorra nessa relação ser humano versus ser humano, incita-se a autonomia. 

Contudo Tavares (2002) diz que: 

 “Atualmente, o trabalho dos enfermeiros nos serviços de saúde mental apresenta 

características diversas, dependendo do modelo de atenção ao qual ele está ligado, do impacto 

do paradigma da Reforma Psiquiátrica sobre esses serviços e dos dispositivos utilizados para 

o acolhimento e acompanhamento dos usuários [...] o modelo hospitalocêntrico, cuja 
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assistência é pautada na exclusão e enquadre do sujeito, ainda predomina. Mas novos 

dispositivos de atenção à saúde mental, de caráter mais aberto e humano vêm sendo 

construídos, exigindo dos enfermeiros a valorização da singularização dos cuidados e o 

trabalho em equipe na perspectiva de uma "clínica ampliada". Passa-se a exigir a elaboração 

de novas teorias, técnicas e políticas. É um momento de dúvida, incertezas e reorganização 

emergente do processo de trabalho, mas também de grande integração, compromisso e 

criatividade” (TAVARES, 2002, 108p.). 

 

Desse modo, não seria o serviço determinante nas ações de cuidados e sim o profissional, 

ressaltando a necessidade de substituição das práticas asilares, para que não haja uma 

reprodução de um saber-fazer manicomial nas práticas extra-hospitalares. 

Este modelo de cuidar entre o paciente e o enfermeiro, por conseguinte, com técnicos e 

auxiliares de enfermagem, deve estabelecer-se de maneira singular e integral. Contribuindo 

para que a pessoa possa encontrar suas próprias soluções e sair mais amadurecido, a partir da 

experiência do sofrimento psíquico. 

Avaliamos que, para o enfermeiro, esta relação possa servir diretamente para o seu 

crescimento profissional e pessoal, de modo que seja valorizada uma aproximação com quem 

está em sofrimento psíquico, pois promover esta aproximação é indispensável para a 

enfermagem, que deve oferecer qualidade nos cuidados prestados. Desta maneira, deve-se 

apostar em encontros singulares no saber-fazer das equipes de saúde mental, levando em 

consideração a influência dos aspectos microssociais onde acontecem os processos de produção 

do cuidado (MUNIZ et al., 2015). 

A Atenção psicossocial traz ao profissional de enfermagem uma diversidade de questões 

que envolvem a (in)formação e uma reflexão permanente acerca dos cuidados em saúde mental. 

Isso significa dizer que o ensino e a assistência precisam se aproximar, para a construção de 

uma práxis que contemple a pessoa em sofrimento, produzindo um cuidado de enfermagem que 

atenda as necessidades nos diversos dispositivos da RAPS.  

  

Neste contexto, torna-se indispensável que, ao invés de se valorizar o cuidado 

tecnicista, se valorize a reelaboração da vida. Assim, é necessário que repensemos o 

processo de fragmentação em que nos encontramos, pois, com tal fragmentação, 

acabamos por nos afastar da produção de singularização nas formas de cuidar. Ao se 

reavaliar a prática de Enfermagem, deve-se fazê-lo numa perspectiva humanista, 

criativa, reflexiva e imaginativa, considerando como categoria central da profissão o 

cuidar compreendido como processo dinâmico, mutável e inovador (MUNIZ et al, 

2015, 63p.). 
 

 As autoras supracitadas sugerem que é preciso “descristalizar” o papel incorporado pelo 

enfermeiro para que se abra um espaço de produção de vida. Trazem uma questão: quais as 

possibilidades de atuação dos profissionais de enfermagem? Tomando por referência Miranda 
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(2000), a enfermagem psiquiátrica deve cuidar daquilo que não cabe na “bandeja contendo”, ou 

seja, deve cuidar integralmente da pessoa, respeitando sua singularidade e seu modo de 

compreensão da vida. 

 

2.3 - Empoderamento, Recovery e Saúde Mental (SM) 

 

Dentre as diversas propostas da RPB, a reabilitação psicossocial propõe a reinserção 

social, o resgate à cidadania e a autonomia dos pacientes. Kinoshita (2016) considera que a 

reabilitação psicossocial deve partir dos princípios das trocas (de bens, mensagens e de afetos) 

e que tais princípios conferem aos doentes um resgate do seu poder contratual, ou seja, de 

enriquecimento da sua subjetividade e da ampliação da autonomia, mesmo nos hospitais 

psiquiátricos.  

Vasconcelos (2000) define este movimento por Empowerment (empoderamento), com 

o qual a sociedade pode reverter o imaginário da “marginalidade e do baixo poder, associado 

ao paciente psiquiátrico”. Este movimento de empoderamento surgiu aqui no Brasil a partir da 

década de 90 do século passado, quando o movimento da luta antimanicomial tomou força 

política e impulsionou as discussões acerca da reforma psiquiátrica. 

A inclusão social deve oferecer possibilidades do diferente ser diferente e não o adaptar 

à normalidade instituída. “Não queremos cidades sem os diferentes, mas sim os diferentes nas 

cidades. A utopia que queremos é a da comunidade humana onde a diversidade tem direitos de 

cidadania, mas não como identidades separadas”. (Saraceno 2011, 98p)  

Empoderar é oferecer ao sujeito a possibilidade de protagonizar seu cuidado em 

detrimento à submissão dada pelas instituições, onde sua história, seus anseios e desejos são 

silenciados e rotulados ao diagnóstico, as medicações e as rotinas institucionais. 

A ideia e os conceitos de empoderamento não podem ser considerados ou apropriados de 

forma isolada ou auto-referida[...] Assim, a literatura sobre o tema e o uso deste no campo 

social e no da saúde apresentam diferentes versões e sentidos, alguns dos quais polêmicos, 

dependendo dos interesses e dos atores sociais que se apropriam dele [...] as abordagens de 

empoderamento apresentam diferentes perspectivas dependendo do objetivo e do contexto 

das relações interpessoais, institucionais e sociais nas quais se inserem. VASCONCELOS, 

2016, 64-65p. 

 

Os profissionais precisam se apropriar de novas maneiras de lidar com o sofrimento que 

superem o abuso de poder e a violação de direitos, comum na prática dos hospitais psiquiátricos. 

Sem o protagonismo daquele que é cuidado, não há autonomia e, tão pouco, cidadania. Alguns 
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conceitos descritos por Vasconcelos (2016, 66-70p) e Costa (2017) são relevantes e balizam as 

ações de empoderamento no campo da saúde mental no Brasil: 

 

a) Recuperação (recovery): Objetiva mudanças para que os usuários possam levar uma 

vida com satisfação e liberdade para tomar todas as decisões. Construir com a pessoa 

em sofrimento psíquico ações que viabilizem o gerenciamento da sua própria vida. 

b) Dispositivos do cuidado de si: Busca dar um novo sentido ao sofrimento de maneira 

que o usuário possa se inserir ativamente na sociedade. 

c) Ajuda mútua: Propõe grupos de troca de vivências, de ajuda emocional e discussão 

das diferentes estratégias de lidar com os problemas comuns. Atualmente, considera 

importante o aparato fornecido pela internet, nas páginas de organizações, sítios ou 

blogs pessoais, nos grupos de discussão, nos chats e no correio eletrônico. 

d) Suporte mútuo: abarca atividades do cotidiano como passeios e atividades de lazer 

e cultura nos fins de semana; cuidado informal do outro que se encontra em maior 

dificuldade; ajuda nas tarefas diárias na casa e fora dela. 

e) Defesa de direitos (Advocacy): As estratégias de defesa dos direitos podem ser 

informais, ou formais/profissionalizadas. Abrange a autodefesa (entre pares e 

individual), serviços com profissionais especializados e ainda elaboração de cartas 

que consagrem os direitos dos usuários nas esferas legislativas municipais, estaduais 

e federais. 

f) Transformação do estigma e dependência na relação com a loucura e com o louco 

na sociedade: Elaboração de estratégias de caráter social, cultural e artístico que 

extirpem atitudes discriminatórias nas relações cotidianas, vejamos alguns exemplos: 

 

“a linguagem que usamos cotidianamente: expressões tais como “paciente” e “doença 

mental” acentuam a passividade e a segregação, e podem ser substituídas, 

respectivamente, por “usuário” e “sofrimento psíquico” […] Qualquer evento, mesa 

ou conferência no campo deva contar com participação de representantes de usuários 

e familiares […] a produção de programas para a mídia que abordem diretamente o 

problema da discriminação: a rádio Tantan, de Santos; a TV Pinel, do Rio”. 

(VASCONCELOS, 2016 69p.) 

 

g) Participação no sistema de saúde/saúde mental e militância social e política mais 

ampla: participação direta no movimento da luta antimanicomial e da Reforma 

Psiquiátrica; participação nas diversas instâncias e nos conselhos de saúde, de saúde 
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mental e de outras políticas sociais, como prerrogativa do controle social da 

sociedade civil das políticas públicas, princípio hoje consagrado nas principais 

políticas sociais (ibidem, 70p.). 

 

Ao se trabalhar pela ótica do empoderamento, as ações de cuidado passam por uma 

decisão compartilhada e corresponsável, de maneira que a pessoa se identifique com o que lhe 

é oferecido e seja atuante nas decisões que o envolvem enquanto cidadão. Essas ações devem 

surgir como desdobramento de discussões exaustivas, dado que empoderar a pessoa em 

sofrimento psíquico significa que não há como decidir por e pelo outro, pois é preciso que as 

reflexões, decisões e avaliações sejam objeto de uma construção coletiva. 

 

2.4 - Revisão do estado da arte 

“O importante não é a casa onde moramos. 
Mas onde, em nós, a casa mora”. 

Mia Couto  

 Sabemos que o trabalho de enfermagem psiquiátrica se consolidou e perpetuou, em 

consonância com as práticas clássicas de hierarquia e relações de poder. Entretanto a Reforma 

Psiquiátrica e a consolidação do SUS, enquanto política pública nacional de saúde, trazem uma 

reestruturação da saúde nacional.  

Este novo paradigma constituiu uma ampliação teórica e prática. Tais mudanças 

ocorrem tanto na saúde como na saúde mental e oferecem aos enfermeiros novos prismas que 

põem em cheque a assistência instituída. Aos poucos, agregam valores, mudando 

gradativamente os modelos tradicionais, trazendo variáveis diversas que atuam sobre o binômio 

saúde-doença. 

Neste sentido, os profissionais foram se adaptando e se capacitando para otimizar estas 

ações. Além disso, novas categorias profissionais compuseram as equipes de saúde, como os 

agentes comunitários de saúde, educadores físicos, entre outros. Esse movimento na saúde 

mental levou a um crescimento quantitativo e qualitativo de profissionais.  

Relembramos que, inicialmente, as práticas em psiquiatria eram realizadas por médicos 

psiquiatras, equipe de enfermagem e guardas. A Reforma Psiquiátrica consolidou e agregou 

profissionais como terapeutas ocupacionais, artesãos, musicoterapeutas, fonoaudiólogos, 

acompanhantes terapêuticos, educadores físicos, etc. Esses encontros multiprofissionais se 

constituem em um espaço de trabalho interdisciplinar.  

https://www.pensador.com/autor/mia_couto/
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A participação da enfermagem nesta equipe ocorre de diferentes maneiras nos diferentes 

serviços. Nos hospitais psiquiátricos, de um modo geral, existe uma morosidade em se apropriar 

de práticas reabilitadoras, subjetivas e de empoderamento. A partir dessas reflexões, 

percebemos que havia uma necessidade de encontrar produções que dialogassem com o objeto 

e oferecessem discussões prévias que dessem relevância à pesquisa.  

Ao iniciarmos a busca por artigos na base de dados, havia uma questão: existem 

produções em que as pessoas internadas em sofrimento psíquico são sujeitos da pesquisa? 

Como se dá o processo e a prática da autonomia nos hospitais psiquiátricos? 

O encontro inicial com as bases de dados foi intenso e sofrido. Havia limitações pessoais. 

Aos poucos, fomos experimentando descritores mais próximos e que pudessem dar conta da 

referida questão. Fomos às bases Bireme/BVS/salud, no mês de dezembro de 2016. Após 

algumas tentativas com vários descritores, encontramos o que nos ofereceu maiores 

possibilidades e afinidade com o proposto no estudo. Os descritores (Decs) foram: Recovery, 

enfermagem psiquiátrica e relações enfermeiro-paciente. Chegamos a 56 artigos. Adotamos 

apenas o seguinte critério: ano de publicação. Apareceram 18 artigos completos, publicados 

entre os anos de 2012 e 2016.  

Nos chamou a atenção a relativa escassez de artigos em português e a exclusividade, 

isto é, 56 artigos estavam na base MEDLINE. Dos 18 artigos selecionados pela base, três foram 

excluídos por não terem proximidade com o estudo (um abordava a religiosidade; outro tratava 

de adolescentes e o outro discorria sobre a temática “formação para cuidadores”).  

  Quanto aos países de afiliação, identificamos, no número de artigos encontrados: seis 

produções australianas, três americanas, uma norueguesa, uma sueca, uma inglesa e as demais 

não possuíam países afiliados. 

Outro dado importante observado refere-se à língua de apresentação dos artigos: 

 

Língua  Quantidade de artigos 

Inglês 13 

Francês 1 

Alemão 1 

 

  

 

Todos foram apresentados pela base de dados MEDLINE, distribuídos nas seguintes revistas: 

Tabela 1 – Idioma dos artigos 
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Nome da Revista Nº de artigos 

International Journal of Mental Health Nursing 04 

Journal Issues in Mental Health Nursing 03 

Journal of the American Psychiatric Nurse Association 02 

Perspective in Psychiatric Care 01 

Soins Psychiatrie 01 

Journal of Clinical Nursing 01 

Journal of American Geriatrics Society 01 

Psychiatrische Praxis 01 

Nurse Education Today 01 

 

  

 

Outra informação que nos foi apresentada referiu-se ao ano de publicação. Ressaltamos 

que os anos de 2014 e 2015 apresentaram maior produção: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

A tabela abaixo nos ajudou a encontrar quais artigos tinham as pessoas em sofrimento 

como protagonistas e identificou que a maioria de seus estudos falava sob a perspectiva dos 

enfermeiros: 

Protagonista dos artigos Nº de artigos 

Pessoas em sofrimento 4 

Enfermeiros psiquiátricos 11 

      

 

Ano de publicação Nº de artigos 

2012 2 

2013 2 

2014 5 

2015 4 

2016 2 

Tabela 2 - Relação de artigos e das revistas 

Tabela 3 – Nº de artigos e o ano de publicação 

Tabela 4 – Sujeitos da pesquisa 
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      Em Edição especial, o “Caderno Brasileiro de Saúde Mental” da UFSC lançou, 

em março de 2017, 21 artigos que têm como tema central “A Reforma Psiquiátrica e o 

Movimento Recovery no Brasil, nos Estados Unidos e na Itália: Práticas, Experiências e 

Sistemas de Saúde”. 

        Realizamos uma busca por essa edição especial e encontramos os seguintes 

dados: dos 21 textos que compunham a revista: dois estavam em italiano, cinco em inglês 

e 14 em português. Destes, 10 tratavam-se de narrativas das pessoas em sofrimento e 

cinco abordavam a temática do recovery, a partir das práticas de suporte de pares, e seis 

descreviam a possibilidade de recovery na perspectiva da inclusão social, cidadania e 

trabalho. 

         Sucintamente, podemos, a priori, compreender o suporte de pares como um 

cuidado de ajuda entre as pessoas em sofrimento mental que, por terem vivenciado 

situações semelhantes durante a crise, ajudariam a outras que estão em uma condição 

aguda. Os artigos que trouxeram a cidadania, a inclusão e o trabalho como caminhos 

consideram tais práticas viáveis e importantes para a ruptura do estigma que envolve a 

pessoa em sofrimento psíquico.  

        Ao considerar o objeto dessa pesquisa, o protagonismo da pessoa em 

sofrimento, internada em um hospital psiquiátrico, identificamos como relevante os 10 

artigos que tinham a participação deles, seja na construção do artigo, seja como sujeitos 

da pesquisa. Desses 10, apenas dois mencionam o recovery no contexto da 

desinstitucionalização; os demais descrevem as experiências, a partir da atenção 

psicossocial. 

        No que se refere a corresponsabilidade, apenas em dois artigos encontramos 

relatos de construções colaborativas entre profissionais e pessoas em sofrimento. 

Chamou-nos a atenção a ausência de estudos que envolvessem, ou mesmo descrevessem, 

narrativas com as pessoas internadas. Ao associar os dados da Coordenação Nacional de 

Saúde Mental, no que concerne ao número de leitos nos hospitais psiquiátricos e a revisão 

do estado da arte, identificamos a pertinência desta pesquisa. 

 

3 - REFERENCIA TEÓRICO-CONCEITUAL 

“Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação reflexão.”  

Paulo Freire 
 Na tentativa de compreender a condição da pessoa internada, sua relação 

estabelecida com o outro e com a instituição durante a internação psiquiátrica, tomamos 
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por base teórica a obra do Erving Goffman,“Representação do eu na vida cotidiana”, para 

reflexão do papel institucional no dia a dia da pessoa internada na condição que lhe é 

dada.  

 O livro aborda a relação que as pessoas estabelecem com o outro e com as 

instituições é constituída por inferências, que podem se basear por experiências 

semelhantes, vividas anteriormente. Goffman (2002) traz uma abordagem sociológica 

para a compreensão das relações sociais e propõe fazer uma metáfora acerca do eu no 

universo teatral, pois acredita que a pessoa vive a representar quando está em contato com 

o outro. 

 Para que sua representação não seja discrepante com o que o outro espera dele, a 

pessoa constrói estratégias de representação. Uma delas consiste em evocar situações 

vividas anteriormente, com indivíduos parecidos, em um cenário social semelhante, para 

ser mantida a representação. Neste sentido, Goffman acredita que a pessoa, quando em 

contato com o outro, se apropria de uma máscara que represente perfeitamente seu papel 

social naquele cenário. 

Com isso, Goffman (2002) sugere que, durante a vida toda e para cada situação 

ou condição, o eu lança mão de uma máscara social diferente e relata que as instituições 

são espaços importantes para a representação. Desta maneira, existem instituições que 

compõe seus atores e deixam seus papéis bem definidos para cada representação. Durante 

esta obra, o referido autor traz narrativas e exemplos do cotidiano, que se apresentam 

metaforicamente com os diversos cenários e papéis representativos. 

Para Goffman (2002), escolas, hospitais, quartéis, entre outros, conferem papéis 

bem definidos, visto que existe, respectivamente, a representação do papel do aluno, do 

professor, do paciente, do médico, do comandante e dos seus subordinados. Deixando 

claro o lugar que cada Eu deverá ocupar nas referidas instituições. Quando a cena é mal 

representada, oferece uma incredibilidade para a plateia – neste caso, pode também ser 

entendida como o outro. 

Ao considerar as possibilidades de máscaras que cada pessoa poderá usar a cada 

relação social estabelecida, pode-se entender que, ao longo da vida, existirá uma 

diversidade de máscaras a serem utilizadas por cada pessoa. Ou seja, existe a máscara do 

adolescente, do adulto, do idoso, do homem, da mulher. E, ainda, em um único dia, várias 

máscaras são trocadas: máscara de mãe, de filho, de funcionário, de irmão, etc. 

Algumas representações podem não ocorrer de maneira simétrica, no momento da 

comunicação, levando a plateia a considerar a manipulação da pessoa. Goffman (2002) 
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relata que tais perspectivas assimétricas podem acontecer da seguinte forma: uma através 

da manipulação das afirmações verbais e a outra a partir de expressões emitidas na 

dimensão não verbal.  

Quando o ator se mostra tão compenetrado com sua encenação, pode-se estar 

convencido de que aquele papel é real. Em contrapartida, quando não acredita na sua 

própria encenação, ele não se compromete em oferecer credibilidade à plateia, que 

confere ao ator uma representação cínica. Para Goffman (2002), “a pessoa cínica pode 

enganar o público pelo que julga ser o próprio bem deste, ou pelo bem da comunidade” 

(ibidem, 26p). 

Nessa perspectiva, os atores: 

 

“São profissionais cínicos, cujo público não lhes permitirá serem sinceros. 

Igualmente, parece que os pacientes bondosos nos hospitais de doenças 

mentais fingirão, às vezes, sintomas estranhos para que as enfermeiras alunas 

não tenham de enfrentar um desempenho desapontadoramente sadio” (ibidem, 

26p.) 

 

  O autor supracitado menciona que não se trata de um acidente histórico, que o 

primeiro sentido dado à palavra “pessoa” queria dizer máscara e, por essa razão, a 

máscara é o mais “verdadeiro eu, aquilo que gostaríamos de ser [...] Entramos no mundo 

como indivíduos, adquirimos um caráter e nos tornamos pessoas.” (PARK apud 

GOFFMAN, 2002; GOFFMAN apud GOFFMAN, 2002). 

 Ao considerar que as máscaras descritas por Goffman são exatamente o que 

constituem as pessoas, é importante que haja uma reflexão acerca da máscara encarnada 

pela pessoa internada e pelos profissionais. Desta maneira, o termo “pessoa internada”, 

apresentado na pesquisa refere-se àquela que se encontra hospitalizada em uma 

instituição psiquiátrica e já traz a máscara subjetiva de uma representação instituída. 
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4- METODOLOGIA 

 

4.1- Referencial Metodológico 

Este estudo foi desenvolvido por meio da abordagem Sociopoética. Os marcos 

Conceituais que referenciam a pesquisa sociopoética são constituídos pelas seguintes 

teorias: 

 

1) Pedagogia do oprimido – Freire; 

2) Pesquisa-ação – Barbier; 

3) Análise Institucional – Lourau, Felix e Guatarri e outros; 

4) Estética do Oprimido (Teatro) – Boal. 

 

Optamos em referenciar esse estudo a partir da perspectiva sociopoética. Uma 

abordagem que, segundo Gauthier (2015), nasceu há 20 anos, da necessidade em superar 

obstáculos que vêm da posição de poder do pesquisador e da unilateralidade da sua 

formação, que limitam consideravelmente as pesquisas qualitativas em ciências humanas 

e sociais, principalmente, nas áreas de antropologia, saúde e educação. Explicando esses 

obstáculos, diz-nos que vêm da posição do poder do pesquisador e da unilateralidade de 

sua formação. 

Gauthier (2015) afirma que a Sociopoética surge como uma crítica aos métodos 

convencionais de pesquisa, nos quais a entrevista é a fonte de captação das informações 

escolhidas pelo pesquisador. Sua crença é de que o(s) copesquisador(es), nome atribuído 

ao(s) participante(s) da pesquisa, tem muito a dizer. Entretanto as entrevistas não são 

capazes de acessar.  

A Sociopoética requer dos seus pesquisadores um caminho metodológico de 

trabalho que seguirá a fundamentação teórica, produção dos dados e análise própria. Este 

caminho metodológico segue cinco orientações básicas: a instituição do dispositivo 

Grupo-Pesquisador (GP); a valorização das culturas dominadas e de resistência; o corpo 

inteiro como fonte de aprendizado e conhecimento; o uso de formas artísticas para 

produção de dados; e insistência da responsabilidade do sentido ético, político, espiritual 

e noético do grupo-pesquisador durante a pesquisa (Gauthier 2009, 5p.). 

Alguns termos adotados são determinantes para o trabalho em sociopoética. Sendo 

assim, não há como construir um trabalho sem se apropriar de cada um deles. Em seu 
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livro "Sociopoética: para iniciantes", Gauthier (2009) faz um glossário explicando cada 

um dos termos e seus respectivos significados. Tavares (2016, 28-29p.) descreve as 

particularidades da abordagem sociopoética: 1) Planejamento; 2) Articulação do grupo-

pesquisador; 3) preparo do ambiente; e 4) Instalação do grupo-pesquisador e 

desenvolvimento da pesquisa. 

A autora supracitada discorre ainda sobre os recursos materiais, o conceito, a 

função e o meio artístico a serem utilizados para a produção dos dados. Desse modo, 

apresenta ao pesquisador as ferramentas para a realização da pesquisa. A apropriação 

deste método foi fundamental para responder os objetivos estéticos, éticos, sociais e 

políticos explícitos nessa pesquisa. 

Para Silva (2015), a Sociopoética busca ir além das abordagens tradicionais de 

pesquisa, por diversas vezes limitadas à coleta das falas dos entrevistados, que acabam 

impossibilitando a emersão do que está recalcado, ou seja, o que se encontra em nível 

inconsciente. Para Tavares (2016), esse modelo de pesquisa reforça a relevância do uso 

da criatividade, da imaginação e da experimentação estética no desenvolvimento das 

pesquisas qualitativas. No tangente à experimentação estética, faz a seguinte pontuação: 

Favorece a produção de subjetividade potencializando os sujeitos que dela 

participam. Ao mesmo tempo em que liberta, gera compromissos engendrados 

por um movimento de descoberta e autoconhecimento. É por meio dessa 

prática criativa e libertadora de convivência em grupo que se chega à criação 

[...] é um movimento de improvisação contínua que implica em se jogar numa 

experiência, arriscar e criar uma nova forma de ser, sentir, inventar […] Assim 

é possível sair do mesmo lugar de sempre, mudar a posição e ver o mundo em 

outra perspectiva (TAVARES, 2016, 27 p.)  

 

A autora supracitada menciona ainda que há proximidade com a Análise 

Institucional (AI), pois são abordagens afins. Desse modo, a AI compôs uma das bases 

teórico-conceituais da Sociopoética, ao trazer conceitos fundamentais para construir uma 

dialogicidade e uma percepção acerca da relação entre o instituído e o instituinte, 

existentes nas instituições. A AI consiste em uma abordagem que identifica e se apropria 

dos conceitos da psicanálise para analisar as instituições. 

Segundo Rios (2009), a palavra “instituição” consiste em um substantivo feminino 

que possui os seguintes significados: ato ou efeito de instituir; coisa instituída; casa de 

educação, instituto, escola, academia. A partir dessa conceituação basal de instituição, 
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associada à complexidade em se analisar as relações subjetivas apontadas pela psicanálise, 

que se constitui o campo de intervenção da AI.  Para Lourau (1993, 11p.), a “instituição 

não é uma coisa observável, mas uma dinâmica contraditória, construindo-se na (e em) 

história, ou tempo”. 

A AI opera com a relação dialética entre o instituído e o instituinte, analisando as 

situações de institucionalização (ROSSI e PASSOS, 2014).  Tal dialética se constitui pela 

estaticidade e assentamento do instituído, em contradição ao dinamismo e mutabilidade 

do instituinte. Dessa forma, “o instituído que representa a lei, a ordem e o conhecido, 

enquanto o instituinte mostra seu lado transformador, criativo, revolucionário. Mas 

sempre informado pelo instituído que o gera e que é regenerado por ele”. (PEREIRA, 

2000, 33p.) 

A autora acima considera também que o instituinte agrega elementos necessários 

capazes de promover transformações no instituído, colaborando, assim, com a 

modificação no modus operandi da instituição e atuando sobre as relações de poder 

imprimidas. 

Nesse sentido, o cenário em questão cerca-se do dogma da loucura (enquanto 

patologia) e da medicalização (enquanto cura), contrapondo-se ao paradigma da saúde 

mental, na qual o sujeito e sua singularidade apontam possibilidades de um cuidar integral. 

Como toda instituição, os hospitais psiquiátricos apresentam um cotidiano da relação 

instituído-instituinte. Em tal relação, ainda que o instituído seja dominante, não podemos 

negar a presença do instituinte.  

As mudanças que surgem com a Reforma Psiquiátrica compuseram ações que 

reformulam o modelo asilar (instituído) para o paradigma da atenção psicossocial 

(instituinte). 

 

 

Desde suas origens, a corrente institucionalista pôs ênfase na relação 

antagonista entre o instituinte e o instituído e nos processos ativos da 

institucionalização. A alienação social significa a autonomização institucional, 

a dominação do instituído fundada no esquecimento de suas origens, na 

naturalização das instituições. Produzidas pela história, elas acabam por 
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aparecer como fixas e eternas, como algo dado, condição necessária e trans-

histórica da vida das sociedades [...]. Os processos históricos de crise, de 

mudança e de revolução são o laboratório da sociedade instituinte. (LOURAU, 

2014, 73p.). 

 

A proposta é analisar a relação dialética institucional, a partir do universo do 

processo de cuidar, através da perspectiva das pessoas em sofrimento mental (instituinte) 

e o modelo existente pautado na relação hierárquica e de poder (instituído).  

Estes referenciais foram pertinentes para a pesquisa, pois viabilizaram uma 

construção crítica no processo da análise dos dados produzidos.     

 

 4.2 - Tipo de Pesquisa 

 

  O estudo requereu uma abordagem qualitativa, motivado pelo desejo de repensar 

as relações institucionais, as quais não são quantificáveis. Este tipo de pesquisa se propõe 

a responder questões peculiares, pois pretende compreender os fenômenos humanos 

como parte da realidade social. Enfim, busca interpretar suas ações dentro, e a partir, da 

realidade vivida e compartilhada com seus semelhantes (MINAYO, 2016). 

A abordagem qualitativa se aprofunda no mundo dos significados. Esse nível 

da realidade não é visível, precisa ser exposto e interpretado, em primeira 

instância, pelos próprios pesquisados [...] e, em segunda instância, por um 

processo compreensivo e interpretativo contextualizado. (MINAYO, 2016, 

21p.) 

 

 Esta abordagem metodológica conferiu um caminho viável para o estudo 

sociopoético, pois os dados produzidos referem-se à expressividade, na qual a 

experimentação estética objetivou trazer reflexões subjetivas, que não poderiam ser 

reduzidas a um número. 

 

 4.3 - Local da Pesquisa 

 

O cenário da pesquisa consistiu-se nas enfermarias de um hospital psiquiátrico do 

município do Rio de Janeiro, que são referências para o ensino da psiquiatria. As 

enfermarias estão divididas por gênero: uma masculina e outra feminina. Elas estão 

autorizadas a realizar as internações psiquiátricas de adultos, ou seja, entre 18 a 60 anos, 

com diagnósticos diversos de psiquiatria, de acordo com as classificações do Código 

Internacional de Doenças (CID-10). O corpo de profissionais que atuam neste cenário é 
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composto majoritariamente pela equipe de enfermagem e pela equipe de serviços gerais. 

Esporadicamente, circulam os residentes multiprofissionais (assistentes sociais, 

enfermeiros, psicólogos e terapeutas ocupacionais), os residentes de psiquiatria e a equipe 

de apoio (manutenção e rouparia). 

O caminho de acesso à internação neste hospital se dá através da indicação de uma 

unidade de emergência psiquiátrica com a central de regulação do município do Rio de 

Janeiro. Quando há vaga, a pessoa em sofrimento psíquico é conduzida para o hospital. 

Existe também um caminho, eventualmente usado, que consiste em uma indicação para 

internação por via direta. Nesse caso, a equipe que estiver de plantão naquele dia avalia 

e faz a internação. Vale ressaltar que só entram por via direta aquelas pessoas cujo 

tratamento ambulatorial é realizado pela instituição. 

  A equipe de enfermagem trabalha no regime de plantão 12h por 60h. A equipe é 

composta por 12 enfermeiros e 47 profissionais de enfermagem de nível médio (auxiliares 

e técnicos). Na garantia de manter o sigilo e a ética em todos o processo da pesquisa, a 

todos os profissionais citados pelo grupo-pesquisador foram atribuídos codinomes. A 

escolha dos codinomes foi inspirada nas capitais das cidades nordestinas, pois o período 

de produção dos dados ocorreu no mês das festas juninas. Daí, portanto, a fonte de 

inspiração. O número de profissionais citados durante a produção foi pequeno, em relação 

ao corpo de enfermagem da enfermaria. Desse modo, os codinomes que apareceram 

foram: Natal, Salvador, Maceió, Aracaju e Teresina. 

• Enfermarias 

 Atualmente possui 92 leitos para internação. A enfermaria feminina tem 47 leitos 

e a masculina, 45 leitos. Cada enfermaria tem em média cinco a seis leitos por quarto. As 

enfermarias são pouco arejadas, compostas por camas e janelas de madeira cercadas por 

grades. Nos banheiros, encontram-se alguns chuveiros quebrados, sem box, sem lixeiras 

para descarte dos materiais higiênicos e os vasos sanitários não possuem assentos. 

Observamos que os cuidados realizados pela equipe de enfermagem neste ambiente são 

os relativos à limpeza, tais como troca dos lençóis e banho de aspersão para aquelas 

pessoas internadas que necessitam de suporte para a realização. Em alguns plantões, a 

equipe de enfermagem também realiza cortes de cabelo e auxilia na barbeação. 

 

• Pátio Interno 

 Existe um espaço central, externo aos leitos das enfermarias, com uma árvore e 

alguns bancos de concreto. Parte dessa área está isolada por tapume, sugerindo uma 
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reforma. É um local comum de passagem para o refeitório e de acesso à área externa da 

enfermaria. Aqueles que tem o pátio proibido podem circular sob vigilância da 

enfermagem, cujo posto também tem uma porta de acesso às enfermarias. Essa porta é 

dividida em duas partes: na parte de baixo, há uma meia porta de metal com placa inteira; 

a parte de cima é gradeada e fica aberta em alguns plantões. À noite, porém, as duas partes 

são trancadas com cadeado. 

 Neste lugar, observamos que as pessoas internadas que ocupam esse espaço ficam 

ociosas, deitadas nos bancos ou em colchões que eles retiram das camas. Vimos algumas 

brigas por causa de cigarro e furto de pertences; pessoas andando a esmo, cantando, 

conversando, assistindo TV, ou mesmo com suas visitas. Assistimos a um momento 

bastante interessante, no qual uma psicóloga residente multiprofissional realizou uma 

atividade com as pessoas internadas, utilizando instrumentos musicais e cantoria. 

 Observamos que nos finais de semana, principalmente aos domingos e feriados, 

os períodos de ociosidade são maiores em relação aos demais dias da semana. Nestes dias, 

o corpo de profissionais se restringe a equipe de enfermagem e médica. A equipe médica 

aparece para atender as intercorrências, quando é chamada pela equipe de enfermagem. 

A demanda por medicações e cigarro é constante. 

 

 4.4 – Copesquisadores / Grupo-pesquisador (GP) 

 

 O GP foi formado por oito pessoas que se encontravam internadas no hospital 

psiquiátrico no período da produção. A escolha para a formação do GP buscou ser a mais 

democrática possível e os copesquisadores foram aparecendo pelo desejo em participar 

da produção de dados. Fizemos um convite coletivo no pátio interno. Aqueles que se 

disponibilizaram, e cumpriam com as características dos critérios de inclusão, foram 

selecionados e seus nomes substituídos por planetas. A ideia surgiu durante a pesquisa 

acadêmica, quando tivemos que dividir o tempo com as rotinas maternais na pesquisa 

escolar. Os codinomes escolhidos foram: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, 

Urano e Netuno.  

 

 4.5 - Critérios de inclusão 

 

A opção foi pelas pessoas com idade entre 18 e 59 anos de idade, que estavam 

internadas no momento da produção de dados e disponíveis a participar de todas as etapas 
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de construção do estudo. Com o Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) 

devidamente assinado. 

 

 4.6 - Critérios de Exclusão 

 

Foram excluídos aqueles que não se sentiram à vontade para a atividade; pessoas 

internadas que não possuíam a palavra como fonte de comunicação; pessoas curateladas 

e pessoas que a equipe de referência contraindicou à participação. Crianças e Idosos não 

compuseram o GP. 

 

4.7 - Produção e análise dos dados 

 

 Os dados produzidos seguiram as orientações do estudo sociopoético: formação 

do grupo-pesquisador, relaxamento, experimentação, discussão (pré-análise), contra-

análise, categorização dos dados e análise. Por se tratar de uma experimentação estética 

e artística, compramos diversos materiais e os deixamos dispostos em uma mesa para que 

cada copesquisador escolhesse algo que os ajudaria na performance. 

 Outro caminho que percorremos para a produção dos dados foi a observação 

participante, que funcionou como um recurso, visto que, quando utilizada pelos 

pesquisadores, "adotam a abordagem qualitativa e consiste na inserção do pesquisador no 

interior do grupo observado, tornando-se parte dele, interagindo por longos períodos com 

os sujeitos, buscando partilhar o seu cotidiano para sentir o que significa estar naquela 

situação." (QUEIROZ et al, 2007, 278p.) 

 Na busca por uma melhor compreensão do cotidiano das pessoas internadas, 

participamos de alguns encontros da assembleia e mantivemos visitas frequentes as 

enfermarias e ao posto de enfermagem. Observamos as rotinas e as demandas que chegam 

ao posto de enfermagem. Ao observar o funcionamento desses espaços e as relações 

construídas a partir deste encontro entre o cuidador e a pessoa internada, fomos capazes 

de dialogar com os dados produzidos na experimentação e responder, apropriadamente, 

aos objetivos. 

A observação participante foi um outro caminho percorrido. Ela se deu a partir 

da permanência no posto de enfermagem e no pátio interno. Ao todo, foram oito 

observações: quatro na enfermaria feminina e quatro na enfermaria masculina. A maior 

parte da observação foi realizada no período da manhã, de 09 às 11 horas; à tarde, foi 
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realizada entre 12 e 14 horas, no período de 22 de maio de 2017 a 02 de junho de 2017. 

Acompanhamos, nas duas segundas-feiras, as assembleias. Este percurso tinha por 

objetivo identificar as demandas apresentadas pelas pessoas internadas atinentes ao 

cuidado. A observação foi registrada pelo autor para potencializar a discussão dos 

resultados. 

 

 

4.8 - Aspectos Éticos 

 Por se tratar de uma pesquisa que envolve seres humanos, precisamos cumprir 

com as exigências pertinentes aos aspectos éticos. Enviamos todas as informações e as 

etapas de realização da pesquisa para o Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da Universidade 

Federal Fluminense (UFF). Enviamos o projeto, a carta de anuência, o TCLE, os 

currículos e as identificações exigidas. 

 O projeto foi avaliado pelo CEP da instituição de origem e pela instituição 

coparticipante. O parecer emitido foi favorável à execução da pesquisa no mês de março 

de 2017. Esta pesquisa foi apresentada ao CEP/ UFF com o CAAE: 

62135716.9.3001.5263 e seu parecer de aprovação sob o registro 1.962.116.  

 Todos os copesquisadores que compuseram o GP assinaram o TCLE e receberam 

uma cópia deste. Fizemos a leitura do TCLE individualizada, esclarecemos as dúvidas 

que surgiram e reiteramos que não havia obrigatoriedade na participação. Como não havia 

copesquisador curatelado, não foi necessária autorização dos curadores. 

  Seguimos todos os direcionamentos pertinentes à pesquisa, no que se refere a 

resolução 466/2012, pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS). 
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5 - APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Acervo pessoal 1- material para produção de dados 

 

 Em Sociopoética, os dados são produzidos coletivamente no dispositivo GP e os 

sujeitos intitulados copesquisadores. As produções ocorrem por meio de experimentações 

estéticas, o que, para Tavares (2016), favorece a produção de subjetividades, 

potencializando os sujeitos que dela participam. Esta abordagem mostrou-se relevante 

para trazer, de modo criativo, as questões difíceis vivenciadas pelas pessoas internadas 

nas enfermarias (TAVARES, 2016). 

 Assim, os dados dessa pesquisa foram produzidos nos meses de maio e junho de 

2017, a partir de dois caminhos: o primeiro foi a observação participante, relatada no 

diário de campo; a segunda, pela experimentação estética em conformidade com a 

Sociopoética que, segundo Tavares (2016), necessita de um ambiente acolhedor, 

reservado e de apresentações dinâmicas e criativas. 

A Sociopoética, como método para a obtenção dos dados, apresenta uma 

diversidade de possibilidades que vão além das testagens, das entrevistas e mesmo da 

observação. Ela propõe uma construção que se dá pelas experimentações estéticas 

oferecidas ao grupo-pesquisador. Neste estudo, optamos por produzir os dados a partir de 

dois encontros, ambos em espaços reservados previamente e que não estivessem 

suscetíveis a interferência externa. 

 Agendamos uma sala espaçosa e acolhedora, onde as pessoas se apresentariam 

como achassem melhor – uma mímica, um animal, um verso ou uma música. Assim, 

iniciamos o GP. Reiteramos que, caso alguém se sentisse desconfortável a participar, 

poderia sair a qualquer momento, ou mesmo conversar com a psicóloga disponível para 

acolher os riscos de eventuais transtornos. 

 No primeiro dia, iniciamos com as assinaturas do TCLE, esclarecendo sobre a 
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pesquisa. No estudo sociopoético, o relaxamento é o primeiro passo a ser dado antes da 

experimentação estética e este foi realizado com técnicas de respiração e alongamento. 

Na sequência, utilizamos uma atividade de dramatização. Consecutivamente, evocamos 

os dados levantados por meio de uma discussão reflexiva e finalizamos com um lanche 

coletivo. 

 Para a dramatização, buscamos como referência o Teatro do Oprimido (TO), 

proposto por Boal. Essa inspiração para a produção de dados seguiu o princípio de que 

todos podem ser atores e que a representação traz um pensamento crítico. Acreditamos 

que a dramatização pode evocar um protagonismo do oprimido, compreendendo que a 

arte e a política trazem reflexão e possibilidades para o lidar com as opressões cotidianas. 

 

“mas sim uma prática que propõe que cada grupo se aproprie dos meios de 

produção teatral para encenar a sua própria realidade e para ensaiar formas 

concretas de a mudar [...] Não se trata do Teatro do Oprimido (TO) fornecer, 

em si mesmo, uma direção ou determinadas soluções para os problemas. Pelo 

contrário, o TO é apenas o espaço onde todas as soluções podem ser testadas e 

onde podemos perceber as consequências concretas do que fazemos. E isso, em 

si mesmo, é já profundamente transformador [...]. Por isso mesmo, só faz 

sentido o Teatro do Oprimido ser praticado se estiver mesmo ao serviço dos 

grupos e dos problemas que eles escolhem. Não deve nunca responder às 

agendas do poder, sejam elas quais forem. Não serve para apresentar problemas 

escolhidos por alguém que não os vive. (SOEIRO, 2009). 
 

 O GP se dividiu em dois grupos e cada grupo trouxe duas cenas com a seguinte 

proposta: a primeira cena trouxe uma vivência não satisfatória ocorrida com a equipe de 

enfermagem e a segunda dramatização constituiu-se em reescrever a cena vivida, caso 

eles fossem os protagonistas.  

No segundo encontro, após o relaxamento, criamos uma dinâmica onde o objetivo 

era trazer uma reflexão: como nos sentimos quando precisamos ser cuidados por outras 

pessoas? Discutimos sobre os dados produzidos no encontro anterior (contra-análise) e 

finalizamos com um café. 

 

5.1Perfil do GP 

O GP, a partir dos seus copesquisadores, se instituiu com os seguintes perfis: 

 

Gênero Total  

Homens 

 

2  

Mulheres 

 

6  
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Idade Total 

Adultos (21-45 anos)  4 

Meia-idade (45-60 anos)  4 

CID-X   Total 

F.20 (esquizofrenias) 2 

F.30 (transtorno de humor) 4 

F. misto (com mais de um diagnóstico)  2 

Estado Civil Total 

Solteiro(a) 6 

casado(a) 1 

Separado(a) 1 

Naturalidade Total 

Rio de Janeiro (RJ) 7 

Rio Grande do Norte (RN) 1 

Religião Total 

Evangélico 4 

Católico  2 

Espírita 1 

Sem Religião 1 

Internações Total 

1 a 3 internações 7 

4 ou mais internações 1 

Tempo de internação Total 
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até 30 dias 2 

31 a 60 dias  2 

61 a 180 dias  2 

mais de 6 meses  2 

Internação anterior no Instituto Total 

Sim 6 

Não 2 

Área Programática (AP) Total 

AP – 1.0 1 

AP – 2.1  1 

AP – 3.1 1 

AP – 3.3 3 

AP – 4.0 1 

Outro Município 1 

Tabela 5 – Perfil do copesquisador 

 

                                       

 Figura 3 -  Mapa do município divididos por AP 

  

 Como visto na tabela acima, o perfil do grupo se configurou da seguinte maneira: 

pessoas adultas com idade variada entre 21 e 60 anos, tendo como diagnóstico 

predominante os transtornos relacionados ao humor (F.30). As esquizofrenias (F.20) e os 

transtornos mistos apresentaram o mesmo índice. O tempo de internação apresentou uma 

média alta, se considerarmos que 75% dos participantes estiveram internados por mais de 
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30 dias.  

 Este dado é um indicador que merece ser melhor avaliado, pois, segundo Fagundes 

e Costa (2011), a média de internação tem ficado em torno de 15 a 20 dias. Nesse sentido, 

a internação psiquiátrica na atualidade busca um acolhimento breve nos quadros agudos, 

devendo a pessoa internada em sofrimento psíquico retornar ao serviço territorial para dar 

continuidade ao seu tratamento. Embora não houvesse registro em prontuário, alguns 

deles fizeram menção ao serviço extra-hospitalar dos copesquisadores, ao serem 

acompanhados pelo CAPS e outros serviços ambulatoriais.  

 De acordo com a portaria GM/MS 3.088/2011, o hospital especializado, 

juntamente com o CAPS, trata da situação aguda e, segundo a RAPS, os CAPS e/ou ESF 

deverão acompanhar seus referidos durante a internação, com vistas a encurtar o tempo 

de hospitalização.  

 O GP teve um predomínio de mulheres em relação aos homens, isto é, do total de 

oito coparticipantes, seis eram do gênero feminino e apenas dois eram do gênero 

masculino. Tendo em vista que os números de leitos para internação nesta instituição são 

equivalentes, não conseguimos compreender por que razão as mulheres estavam mais 

disponíveis para falar/participar de atividades dessa natureza. 

 Os copesquisadores que tinham o diagnóstico de esquizofrenia apresentaram um 

tempo maior nas internações psiquiátricas. A maioria dos componentes do GP (sete), 

estavam internados pela primeira vez no referido hospital. As informações indicaram que 

o hospital tem recebido novas internações: oito ao total. Seis estavam ali pela primeira 

vez. Diante deste dado, surgiu uma questão: o aumento de novas internações nesse 

hospital deve-se ao fechamento dos hospitais psiquiátricos conveniados ao SUS? 

Recentemente, todas as clínicas conveniadas com o SUS foram fechadas e, com isso, 

acreditamos que esta informação pode ser explorada em um outro momento. 

 No município do Rio de Janeiro todas as internações psiquiátricas passam por uma 

central de regulação do SUS – o Sistema Nacional de Regulação (SISREG) – onde a 

internação é definida de acordo com as vagas disponíveis. Esse modo de regulação para 

internar, por vezes, distancia a pessoa internada da sua rede de cuidados e do seu território 

social, afetivo e laborativo. Um dado relevante que se colocou, quando analisamos o perfil 

do GP, refere-se à área programática de origem, o que, a nosso ver, foge ao preconizado 

pela RAPS. Esta sugere que o hospital especializado seja um dispositivo do território.  

 Ao observar os dados relativos à AP e o mapa acima, observamos que os 

copesquisadores não seguem esse critério, pois apenas um participante está na área 
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circunscrita, na AP correspondente ao hospital psiquiátrico em questão. 

  O indicador “religião” mereceu ser descrito em destaque, pois pareceu ser uma 

referência no cuidado prestado. Precisamos destacar e relativizar aqui alguns pontos que 

poderão ser melhor analisados em trabalhos futuros. Observamos que a religião de matriz 

africana parece construir barreiras para o cuidado. É possível oferecer um cuidado em um 

hospital psiquiátrico, que dialogue com a dimensão do cuidar psicoespiritual? É possível 

para a pessoa internada em sofrimento psíquico se desconectar de sua religião? 

  

5.2 - Experimentação estética – ‘A arte imita a vida” 

 

Escolhemos o dia 12 de junho para o início da produção de dados com a 

experimentação estética. Partimos com a seguinte orientação: fomos às enfermarias 

feminina e masculina, para que o grupo-pesquisador fosse constituído a partir do desejo 

e da disponibilidade das pessoas internadas. Fizemos uma convocação de todas as pessoas 

internadas que estavam nas enfermarias para conversar com eles, apresentar a proposta 

de trabalho e convidá-los a participar – sem que excedessem 12 participantes. Durante 

essa conversa, na enfermaria feminina, algumas das mulheres internadas trouxeram 

diversas queixas quanto aos cuidados prestados.   

 Quando retornamos as enfermarias para chamá-los, cinco não vieram conosco: 

dois estavam recebendo visitas de seus familiares, dois estavam na assembleia e uma 

estava dormindo profundamente porque precisou de uma medicação SOS2 para agitação. 

 Iniciamos, pedindo que todos se apresentassem, brevemente, de uma forma 

criativa. Mas houve um entendimento diferente do proposto. Um dos membros do grupo-

pesquisador quis fazer uma apresentação cênica com uma música. Tal apresentação não 

foi interrompida, porque sabíamos o quão difícil fora a sua manhã. Ele pediu que 

colocássemos a música “Fullgás”, cantada por Marina Lima3: 

                                                 
2 O termo “SOS”, empregado no texto, refere-se as medicações que são utilizadas em situação de 

urgência. 

 

3 “Fullgás” –  (Wikipédia) A música foi composta em 1984 por Marina Lima e seu irmão Antônio Cícero 

e lançada no álbum Fullgás, o quinto da carreira da cantora. O nome da música vem da brincadeira feita 

entre o adjetivo "Fugaz" (algo breve) e a expressão americana "Full gas" (cheio de gás, cheio de energia). 

Foi regravada por Lulu Santos, Ivete Sangalo, Simone e Fábio Jr. Acreditamos que essa escolha trazida por 

Mercúrio fala da relação. Neste dia ele foi a sua casa após 10 meses sem encontrar sua genitora que se 

recusava a visitá-lo. Ele é filho único, mas eles têm uma relação intensa de amor e ódio marcada por 

agressividade recíproca. Foi um encontro (in)tenso. Ao retornar, ele começa a haver-se com o que encontrou 

lá e a recusa da mãe em querer que ele volte para casa. Acolhemos ele no GP porque acreditamos que ele 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Marina_Lima
https://pt.wikipedia.org/wiki/Antônio_Cícero
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fullgás
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marina_Lima
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“Meu mundo você é quem faz 
Música, letra e dança 
Tudo em você é fullgás 
Tudo você é quem lança 
Lança mais e mais  

Só vou te contar um segredo 
Não nada, nada de mal nos alcança 
Pois tendo em você meu brinquedo 
Nada machuca nem cansa 
Então venha me dizer o que será 
Da minha vida sem você 
Noites de frio 
Dia não há 
E um mundo estranho pra me segurar 
Então onde quer que você vá 
É lá 
Que eu vou estar 
Amor esperto 
Tão bom te amar 
E tudo de lindo que eu faço 
Vem com você, vem feliz 
Você me abre seus braços 
E a gente faz um país” 

 

                                                 
tem muito a dizer – As intensas emoções vividas neste reencontro apareceram na enfermaria com muita 

hostilidade. Faremos um capítulo trazendo o caso para elucidar os desdobramentos de manejos 

desarticulados e iatrogênicos.  

Acervo pessoal 2 – atividade externa 
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  Durante toda a música, ele canta dirigindo-se a uma facilitadora, com quem possui 

um vínculo; faz uma performance e diz estar dançando para sua mãe. Algumas pessoas 

tentam interromper, sem sucesso. Ao final, senta-se e permanece com o GP. Saindo, em 

alguns momentos, para fumar. Mesmo inquieto, ele ia e voltava para o GP.  

 Na sequência, todos queriam se apresentar da mesma maneira. Nesse momento, 

tivemos que explicar que teríamos etapas a seguir e que poderíamos fazer em outro 

momento. Partimos para o relaxamento: apagamos as luzes, estimulamos uma respiração 

mais profunda e um breve alongamento. Assim, fomos preparando o ambiente para a 

experimentação.  

 Como a estimativa era formar três grupos de quatro pessoas, tivemos que refazer 

a estratégia inicial e fizemos dois grupos de quatro. Entretanto os homens que estavam 

não quiseram participar da dramatização. Um deles já havia feito sua performance 

sozinho – teve uma manhã difícil, pois reencontrou sua mãe, que já não via há algum 

tempo – e o outro disse que ficaria assistindo. 

 Os grupos tiveram três mulheres. Uma delas, recém-internada e grávida, foi 

acompanhada pela residente que é sua referência. Falamos sobre o objetivo com a 

realização da dramatização e pedimos que trouxessem dois tempos na cena. Não foi 

possível fazer a diferenciação entre enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. 

Para eles, todos são enfermeiros e confundidos com médicos, também. 

 Em seguida, realizamos a experimentação com a técnica do teatro-imagem a partir 

do tema gerador. A intenção inicial foi oferecer dois temas geradores definidos 

previamente: 

 

- Os profissionais quando cuidam de você, como é? 

- Elas perguntam alguma coisa para vocês ou decidem o que tem que ser feito? 

 

 Pedimos que, a partir dessas perguntas, construíssem uma vivência difícil com a 

enfermagem que aparecesse sob a forma de dramatização. A outra cena seria “como você 

gostaria que fosse?”. Neste dia, tivemos a ajuda de três facilitadoras (uma enfermeira, 

uma psicóloga e uma terapeuta ocupacional). 

 Observamos que um dos grupos, em um primeiro momento, disse que não tinha 

questões para dramatizar. Mas logo foram se dando conta de que não se tratava apenas de 

situações truculentas, no qual o resultado era o uso da contenção e medicação SOS, mas 



58 

 

 

de situações sutis e veladas. 

 As cenas aconteceram em settings diferentes: uma foi no posto de enfermagem e 

a outra, no leito da enfermaria. 

 Um grupo apresentou a seguinte cena: uma pessoa internada, deitada, foi retirada 

da cama à força porque não queria se levantar para tomar a medicação e o café da manhã. 

Desta forma, caiu. Viraram sua cama e ela sentiu-se hostilizada pelos profissionais de 

enfermagem que a atenderam. Os demais copesquisadores relatam que nunca passaram 

por algo tão duro, mas sabiam de situações hostis. 

          Acervo pessoal 3– Experimentação estética 

 O grupo seguinte apresentou uma cena, cuja barreira estava na oferta de material 

de higiene, sob um controle rígido de horário para a dispensação. Em contrapartida, a 

nova cena ocorre de maneira mais explicativa e contextualizada, sobre o horário de 

chegada das roupas. Assim como novas possibilidades de um olhar clínico acerca das 

doenças crônicas, como diabetes e hipertensão arterial, com orientação fitoterápica para 

auxiliarem no tratamento.  

 

Acervo pessoal 4 – Experimentação estética       

   

Em seguida, fizemos uma roda onde cada um pode falar para o grupo como foram 

suas sensações e reflexões na experimentação. A partir daí, fomos elencando algumas 

categorias que foram levadas para o GP para avaliação e validação. As dramatizações 

foram filmadas e as discussões foram gravadas com o objetivo de captar as falas e os 
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gestuais. 

 5.3 - Contra-análise 

“A resposta certa, não importa nada:  

o essencial é que as perguntas estejam certas.” 

Mario Quintana  

 

 Para a validação dos dados produzidos e categorizados, a Sociopoética propõe 

uma contra-análise. Após realização da experimentação e de posse das imagens e das falas 

do GP, agregadas às observações trazidas pelos facilitadores, fomos ao passo seguinte, 

que consistia em organizar as informações e categorizá-las, para que o GP as validasse. 

O encontro seguinte ficou agendado com eles para o dia 19 de junho.  

  

 

 

O GP fez uma observação importante quanto ao horário do primeiro dia e 

sugeriram que a contra-análise acontecesse no período da manhã, pois não disputaria com 

outras atividades e com as possíveis visitas de familiares. Definimos então que seria 19 

de junho, às 9h da manhã.   

 Iniciamos com um breve relaxamento, bem semelhante ao realizado no primeiro 

encontro, e percebemos que nesse dia alguns relaxaram mais facilmente. O GP estava em 

círculo. A dinâmica proposta consistiu em oferecer um bombom – levamos bombons diet, 

pois lembramos que havia um diabético no GP – para cada participante e pedi-los para 

abrir sem o uso das próprias mãos. A ideia é que eles usassem as mãos do outro e 

identificassem que a ajuda pode ser uma possibilidade de resolução para problemas. 

Nenhum conseguiu pensar na ajuda do outro.  

 Alguns tentaram usando apenas a boca, outro usou as pernas e uma começou a 

chupar a embalagem. Quando abrimos para discutir, eles questionaram por que não fomos 

claros quanto ao uso das mãos. Durante a discussão, falam sobre a comunicação e a 

Acervo pessoal 5 – Contra-análise 
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importância de ter flexibilidade. Trouxemos um ponto de ligação entre a discussão do 

encontro passado e a dinâmica realizada naquele momento. Pedimos que pensassem em 

como avaliavam a ajuda profissional da equipe de enfermagem as pessoas internadas. O 

primeiro exemplo trazido pelo grupo foi sobre uma pessoa que está internada há mais de 

dez anos, apontando que ela precisa de ajuda e que, entre eles, alguns se propõem a ajudá-

la. Ao insistir sobre a contribuição profissional, apareceu uma fala que indicou alguns 

nomes de profissionais dos serviços gerais que não ajudavam. Eles enfatizaram sobre a 

ajuda mútua. Falaram de um cuidado integral. 

Quanto à validação, não houve unanimidade, mas o GP validou claramente apenas 

uma das seis pré-categorias levadas para contra-análise. Individualmente, eles falam de 

várias situações mais complicadas vivenciadas e observadas, mas consideram que essas 

atitudes garantem à equipe de enfermagem uma autoridade e que tais atitudes são 

justificadas pela manutenção da ordem institucional.  

 Outra situação apresentada pelo grupo refere-se à culpabilização das pessoas 

internadas, isto é, as atitudes mais áridas da equipe acontecem porque os internados 

“mijam fora do penico”. O GP reconhece que alguns profissionais da enfermagem são 

pessoas mais próximas, afetuosas e criativas. Essas pessoas são nomeadas e, no universo 

de 59 profissionais, apareceram quatro nomes apenas.  

 Consideram que alguns são generosos porque dão cigarro; outros porque cantam 

música e outros porque não gritam e os chamam com carinho para a realização das 

atividades de vida diária (banho, alimentação e medicação). O GP foi unânime em 

reconhecer as habilidades técnicas como legítimas. Verificar a pressão arterial, dosar 

glicemia capilar, levar para procedimento em unidade de cuidado clínico, controlar a 

dispensação das roupas, conter e administrar medicações injetáveis são tarefas realizadas 

com muita competência.  

 Outra observação do GP refere-se ao fato de a equipe ser responsável por separar 

as brigas e avaliar quem tem que ser contido e/ou medicado. O grupo discutiu sobre 

relação sexual na internação. Iniciaram atribuindo vários juízos de valor à proibição de 

relações sexuais entre as pessoas internadas e, também, apareceu no discurso de alguns 

copesquisadores uma associação entre promiscuidade e a realização do sexo no hospital. 

Enfim, articulou-se a ausência do afeto ao risco de contraírem alguma doença 

sexualmente transmissível. Apenas um copesquisador falou que as pessoas têm livre 

arbítrio. Fizemos uma intervenção problematizando algumas questões: só as pessoas 

casadas se relacionam sexualmente? As pessoas casadas estão livres de contraírem DSTs? 
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As relações sexuais são todas promíscuas? As DSTs são exclusivas para algumas pessoas? 

A partir destes questionamentos, puderam refletir sobre suas falas. Ao final dessa 

atividade, fizemos um lanche e o grupo perguntou quando haveria um novo encontro. 

 

  5.4 - Assembleia  

“Nada por nós, sem nós” 

  O espaço da assembleia funciona semanalmente, às segundas-feiras, a partir das 

14 horas, no auditório. Nela, as pessoas internadas, em parceria com a equipe de um 

projeto intitulado “Projeto Enfermarias” e os residentes multiprofissionais, discutem 

assuntos relevantes ao cotidiano das enfermarias. É um espaço deliberativo, democrático 

e aborda diversos acordos, possibilidades e impossibilidades. As pautas são bem variadas 

e, a partir das discussões e deliberações se constitui um grupo de trabalho integrado pelas 

pessoas internadas, os profissionais e os residentes.  

 Como exemplo, podemos nos referir a uma passagem que se iniciou na assembleia 

e resultou em trabalho de desconstrução de uma prática instituída há anos. Trata-se da 

introdução em pauta do questionamento sobre o uso da colher para comer macarrão ou 

salada. Há muito, queixavam-se da grande dificuldade em se alimentar desta forma. 

Sendo assim, o grupo solicitou que esse fato fosse conversado com a direção. 

 Na reunião com o staff e a direção, foi deliberado que o uso do garfo e da faca 

deveriam ser introduzidos como opção. A equipe da cozinha foi orientada quanto à nova 

determinação e os referidos talheres foram ofertados para todos que desejassem usá-los. 

Na assembleia, todos podem falar, fazer as considerações e deliberações: passeios, 

propostas de oficinas, relações interpessoais, entre outros. O dispositivo “assembleia”, 

quando conduzidos de forma democrática e horizontal, pode se constituir como uma boa 

prática para se estabelecer ações de empoderamento da pessoa em sofrimento psíquico: 

Não façam nada pra nós, sem nós! Essa fala, enunciada por um usuário durante 

um dos encontros da assembleia no CAPS, ajudou-nos a problematizar que 

protagonismo é esse que buscamos estudar e que se discute em saúde mental e 

nos encontros do movimento antimanicomial. Conforme participávamos das 

reuniões da associação e da assembleia dos usuários, percebemos que a 

formação desses espaços participativos se constituía como algo a mais que 

meros encontros de grupos de usuários. O espaço assembleia, por exemplo, 

composto por um grupo de 20 a 30 usuários, com encontros semanais, 

caracteriza-se por ser uma forma participativa, na qual todos os usuários do 

CAPS são incentivados a participar, tendo por objetivo a discussão de temas e 

assuntos do cotidiano do serviço, além de demandas trazidas pelos próprios 

usuários. (COSTA e PAULON, 2012, 557-558p.) 

 O exemplo supracitado indica que a assembleia tem oferecido as pessoas em 
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sofrimento psíquico nos CAPS uma importante ferramenta de empoderamento. Com isso, 

destacamos a relevância dessa atividade se constituir relevante também nos hospitais 

psiquiátricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

 

 

Acervo pessoal 6– sistema solunático 

Sistema Solunático (solar + lunático) 

Na imensidão espacial 

os astros revelam suas facetas 

onde a luz e escuridão 

brotam em sua imaginação 

a loucura da solidão 

 

o girar dos planetas 

o brilho dos cometas 

surge entre as muretas 

ao som de uma corveta 

 

Mercúrio explode em sua realeza 

e Vênus silencia sua franqueza 

Mas a Terra traz leveza 

  

Marte com a arte  

faz do sofrimento uma parte 

acompanhada por Saturno 

que fala do cotidiano oportuno 

 

onde Urano se destaca 

pela dor que ela relata 

em meio a tudo que maltrata 

ela está sempre grata 

 

um novo olhar se dá  

quando Netuno começa a falar 

que não pode mais mijar 

fora do seu lugar 

 

E para finalizar 

Júpiter nos permite avaliar 

Que temos que aceitar que é preciso conversar e nos olhos, olhar. 
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Nada por nós, Sem nós!  

Acervo Pessoal 7 – bons encontros 
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5.5 - Análise dos Dados 

“As sociedades vivem o presente marcado por seu 

passado e é com tais determinações que constroem seu 

futuro, numa dialética constante entre o que está dado e 

o que será fruto do seu protagonismo.”  

Minayo 
 

 

 Procuramos analisar os dados produzidos pelo GP dentro dos princípios que 

sustentam a abordagem sociopoética. Sendo assim, compreendemos que será preciso uma 

análise acerca das relações de poder institucional – consequentemente, a ligação entre 

instituído e instituinte –, das formas de representações do eu. Discutimos os dados com 

alguns teóricos que se afinam com a Sociopoética. Neste caminho, nossas principais 

fontes foram Foucault, Lourau, Goffman e Boal.  

 Nesta perspectiva, a opção pela pesquisa qualitativa e sociopoética contemplaram 

a produção dos dados, fornecendo uma análise capaz de responder de forma satisfatória 

os objetivos e trazendo reflexões pertinentes. 

  Para esta etapa, fizemos várias escutas das gravações e, em seguida, fizemos as 

transcrições das falas geradas durante todo o processo de produção de dados. Esgotamos 

as leituras do material, até que pudéssemos escolher, com clareza, como seriam agrupados. 

Esta fase foi relevante para clarear as questões norteadoras e manter a coerência com os 

objetivos dessa pesquisa.  

 As categorias foram construídas a partir dos fragmentos das falas, as quais fomos 

identificando e agrupando por núcleos de sentido. O que nos levou a construir os temas 

para dialogar com os conceitos teóricos que nos orientaram na análise? 

 A transcrição das falas trazidas pelo GP durante a experimentação nos ofereceu 

uma rica fonte de informações. Vivenciar este momento foi uma experiência ímpar, pois 

nos proporcionou um aprendizado que transpôs o que foi relatado e descrito aqui. Nossa 

outra fonte de obtenção dos dados se deu pela observação participante, realizada nas 

enfermarias, e pela participação em algumas assembleias.  

 Tais registros compuseram os dados que emergiram e, assim, foi possível 

categorizá-los e analisá-los, de acordo com os objetivos e o referencial propostos para 

esse estudo. 

 Iniciamos o processo de categorização a partir das falas transcritas. Neste 

momento, agrupamos as falas que traziam ideias análogas e as organizamos em núcleos 

por semelhanças de significado. 
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 Unidades de 

Registro 

Núcleos de 

sentido 

Subcategorias Categorias 

Poder 

Abuso 

Desrespeito 

Autoridade 

 A apropriação do 

poder como uma 

ferramenta do 

cuidar.  

Hierarquia e obediência; 

hostilidade e abuso de 

poder 

O CUIDADO INSTITUÍDO 

 

Competência  

Habilidade 

Técnica 

Ajuda 

 

Habilidades 

técnicas e não 

técnicas 

 Conhecimento técnico, 

empírico e espiritual. 
O CUIDADO INSTITUINTE 

 

Acolhimento  

Confiança 

Parceria  

 

 Cuidado 

humanizado/ 

ampliado 

Enfermagem parceira + 

Pessoa cooperativa 

O CUIDADO  

Interna – AÇÃO 

Quadro 1 – Categorias 

 

 Para discorrer sobre as categorias, agregamos os relatos produzidos na observação 

participante, a fim de oferecer uma melhor compreensão e reflexão dos dados que foram 

relevantes e pertinentes à pesquisa. 

 

5.6 - 1ª CATEGORIA - O CUIDADO INSTITUÍDO  

 As falas que emergiram dessa categoria indicaram que o poder autoritário, 

coercitivo, de obediência, se mantém nos hospitais psiquiátricos. A manutenção da ordem 

e disciplina instituídas entre os profissionais sustentam antigas práticas. 

 

HIERARQUIA e OBEDIÊNCIA 

 Algumas falas trazidas pelos copesquisadores apontaram a existência de uma 
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cadeia hierárquica institucional, na qual as pessoas internadas estão submetidas aos 

demais profissionais. Os relatos trazidos não fazem distinção a qualquer categoria 

profissional no que se refere a submissão.   

 

“Como autoridade, ele (ENF. TERESINA) fala ‘não vou dar e acabou’. Ele é uma 

autoridade. Tem que ter uma autoridade, senão vira bagunça.” (Júpiter) 

  

 Em outra descrição do cotidiano da enfermaria, o copesquisador Júpiter traz a 

seguinte situação presenciada no refeitório: 

“Ela chega no refeitório tocando o “zaralho” […], ela pinta e 

borda. Aí, o que eles fazem com ela? Dão a comida lá fora. Ela 

chega batendo nas pessoas. Aí, põe a mão nas costas dela, leva ela 

lá pra fora, entrega a comida dela, põe lá na cama e fala: 

 Agora tu vai comer aqui! – diz o profissional. 

 Mas eu não quero comer no quarto. 

 Você não quer se comportar, não quer obedecer, então você vai 

comer no quarto. 

Aí, leva ela para comer lá no quarto. Ela chora e diz: 

    –  Se eu soubesse, não tinha feito isso, tinha obedecido.” 

 

  A situação descrita acima nos causa estranhamento e nos apresenta algumas 

questões: é possível que uma pessoa psicótica afetada por uma experiência alucinatória 

consiga dar conta de ser obediente a um comando externo, quando está submetida a ordem 

existencial? Existe uma mediação cabível que não passe pela penalização? A relação com 

o outro não está dada e tão pouco doutrinada. Acreditamos que a situação sempre precisa 

ser manejável e não apenas punitiva. A nosso ver, o trabalho institucional parece sólido, 

com poucas flexibilizações no manejo clínico subjetivo. 

 Partilhamos com Santos et al. (2000), quando eles descrevem o que encontraram 

neste mesmo cenário. Comungamos de estranhamento e perplexidade frente ao que se 

apresentava como cuidado no ano de 1994: 

 

“O cuidado prestado, cristalizado e perpetuado, reduzia-se ao estabelecimento 

das normas rígidas para a administração de medicamentos e para o 

cerceamento do direito de ir e vir das pessoas temporariamente sob os cuidados, 

em nome da ordem na instituição hospitalar. A assistência de enfermagem 

oferecida carecia de qualidade. A equipe trabalhava em uma escala de plantão 
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de 24x120 horas, com hábitos que incluíam práticas cotidianas, por vezes, 

perversas, sendo natural amarrar os pacientes, não registrar informações.” 

(SANTOS et al. 2000, 143p.). 
  

 Podemos inferir que as rotinas institucionais permanecem rígidas e guardam parte 

do modelo pineliano, no que se refere a compreender a loucura como doença, da 

necessidade de um ajustamento moral. A apropriação do poder hierárquico junto a pessoa 

internada como exemplo de bom tratamento parece não avançar, pois as práticas de 

cuidado instituídas na internação psiquiátrica se mostram pouco solúveis ao que se propõe 

a reforma psiquiátrica no contexto da atenção psicossocial. 

 Concordamos com Boal (1991) quando afirma “que as relações de produção 

(neste caso produção da loucura) determinam a cultura de uma sociedade”. Para o autor, 

algo se constitui nas relações de poder que enraíza. E, mesmo que algo novo se estabeleça, 

o ranço do instituído permanece vivo e presente diante de novas práticas.  

 

 “Ele disse que vai liberar meu pátio” (Marte.) 

 

 A liberação para pátio externo parece seguir uma ordem ainda incompreensível 

para nós. O pátio externo é um espaço dentro do hospital psiquiátrico onde apenas os 

pacientes “estáveis” podem circular. Uma nova questão se coloca: por que motivos o 

hospital psiquiátrico deve restringir o acesso ao pátio externo para algumas pessoas? 

Sendo o pátio externo um local dentro do hospital, qual seria a dificuldade apresentada 

pela equipe no lidar com a pessoa internada no pátio externo?  

 Para Goffman (2015), as instituições totais conferem as pessoas internadas várias 

formas de mortificação do eu, a começar pelo afastamento com o mundo externo. A 

autoridade nestes cenários “se dirige para um grande número de itens de condutas – 

roupas, comportamento, maneiras [...] o internado não pode fugir facilmente da pressão 

de julgamentos oficias e da rede envolvente de coerção [...] assemelha-se a uma escola e 

boas maneiras, mas pouco refinada.” Dessa maneira, os GPs deixam claro sua 

compreensão sobre o modus operandi da internação, quando trazem as seguintes falas:  

“Nunca mijei fora do penico”. (Netuno) 

“Porque, se você não aceitar, vai te dar de qualquer jeito.  

De qualquer maneira vai te amarrar, te dopar e te dar um sossega 

leão”. (Marte) 
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 Concordamos com Loyola e Rocha (2000, 7-8p.) quanto ao que observamos nas 

rotinas da enfermagem, na instituição psiquiátrica, onde realizamos a pesquisa, pois, para 

elas, “o cuidar e tratar vêm sendo reduzidos a acolher com garantias de alimento, de 

vestimenta, de uma cama para dormir, de medicação, de alguma privacidade.” E trazem 

a seguinte crítica: “Qual o impacto destes dispositivos de cuidado na qualidade de vida 

do paciente?” 

 Nesse sentido, Foucault (2006, 126-127p) considera que os hospitais psiquiátricos 

são instituições onde a pessoa internada perde seu direito de cidadão e é dominada pela 

“arbitrariedade dos médicos e enfermeiros” sem qualquer julgamento sobre as práticas 

instituídas e que no asilamento, em essência, constituindo a prática psiquiátrica através 

das relações de poder, a pessoa internada se submeteria a todas as formas estabelecidas 

para o tratamento.  

 Para Loyola (2000), o hospital psiquiátrico é um continente onde a hierarquia e a 

dureza das relações, dos papéis, da disciplina, preexistem. Concordamos com 

Kirschbaum (2000), quando menciona que o trabalho da enfermagem está bem 

estabelecido porque ali está para subsidiar o fazer-médico, garantir a vigilância e registrar 

os comportamentos. Desse modo, cabe então à pessoa internada: 

  “... obedecer o superior...” (Marte) 

 

 A fala descrita sustenta a representação de uma autoridade que “automaticamente 

exerce uma exigência moral sobre os outros, obrigando-os a valorizá-lo e a tratá-lo de 

acordo com o que as pessoas de seu tipo têm o direito de esperar” (GOFFMAN, 2002, 

21p). Tal exigência confere à relação enfermeiro-pessoa um caráter objetivo de coerção e 

dominação. É preciso trocar estas máscaras construídas, sobre quem cuida e quem é 

cuidado. 

  Em uma experiência recente, Emerich & Yasui (2016) trazem uma narrativa 

dialógica acerca do que encontraram em um hospital psiquiátrico. Descrevem cenas 

semelhantes, que encontraram nos hospitais, com uma diferença de 36 anos (de 1976 a 

2012) entre a passagem de Yasui e a passagem do Emerich, pelo mesmo hospital 

psiquiátrico, sem que houvesse mudanças significativas, onde “o protagonismo 

certamente transformou-se em figuração, ou melhor, em ostracismo.” ( EMERICH & 

YASUI 2016, 211p.) 
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HOSTILIDADE E ABUSO DE PODER 

 

 O grupo pesquisador identifica que algumas pessoas são mais rudes que outras e, 

por conseguinte, estão submetidos a diversas outras formas de manutenção do poder:  

 

“Os profissionais, às vezes, viram as costas. Com a minha colega, ele torceu. Aquele 

grandão que tem lá torceu o braço dela e enforcou. Ela diz, né! Eu não vi.” (Marte) 

 

 O lidar com a pessoa internada em sofrimento psíquico nas instituições 

psiquiátricas, na perspectiva da RP, faz com que determinadas atitudes e posturas sejam 

compreendidas como iatrogênicas. Nessas condições, questionamos: que razões clínicas 

indicariam uma hostilidade no manejo? É possível atender à crise com excesso (de 

medicamentoso, de hostilidade e/ou de desprezo)? Para Campos et al. (2000, 147p.), é 

preciso atingir:  

um nível melhor, mais transparente e passível de avaliação, da qualidade da 

assistência de enfermagem psiquiátrica prestada, era necessário uma alteração 

radical na forma como era percebida a doença mental. Era preciso não mais 

entendê-la como doença, mas ser sensível à existência de sofrimento dos 

pacientes em relação consigo mesmo e com o corpo social. 

  

 Algumas condutas realizadas por outros profissionais fazem com que alguns 

copesquisadores sintam-se preteridos em relação a outros. Tal atitude supõe que, por 

alguma razão, existe uma diferença de direitos entre as pessoas internadas em sofrimento 

psíquico. O exemplo trazido abaixo não se refere ao profissional de enfermagem, mas 

entendemos que a fala trazida pela copesquisadora sinaliza um abuso de poder quanto ao 

profissional, relativizando uma conduta que é compreendida como excludente: 

   

“O funcionário comprou o cigarro para a minha amiga, mas não 

pode comprar para mim [...] eu estava com dinheiro, eu não 

estava pedindo de graça.” (Marte) 

 

 “Ele disse que vai me liberar. Eu só quero uma coisa justa. Se 

os outros têm direito, eu também quero o meu.” (Marte)  

 

 A Reforma Psiquiátrica considera que os espaços institucionais sustentados por 

práticas de dominação e de poder precisaram, e precisam, se reorganizar, permitindo que 
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a pessoa internada tenha seus direitos à cidadania assegurados durante toda a vida e em 

todos os lugares que estiver, inclusive, nos hospitais psiquiátricos atuais. 

Todas as instituições precisam ser corresponsáveis neste processo de respeito, 

acolhimento e empoderamento da pessoa em sofrimento psíquico. Notamos que instituir 

o dispositivo assembleia em um espaço hospitalar configura-se como um desafio 

permanente. Na assembleia, as pessoas sugerem vários questionamentos relativos as 

atitudes de alguns profissionais. Entretanto não conseguiram validar a discussão na 

contra-análise.  

 Tal contradição nos colocou uma questão: por que foi possível evocar, através da 

experimentação estética, uma situação tão dura vivenciada por um dos copesquisadores? 

Porque não foi possível validar a expressão trazida na contra-análise? Goffman (2002), 

em sua obra intitulada “A representação do eu na vida cotidiana”, pode nos oferecer um 

caminho para justificar tal atitude. Ele faz a seguinte consideração: 

  

“Independentemente do objetivo particular que o indivíduo tenha em mente e 

da razão desse objetivo, será do interesse dele regular a conduta dos outros, 

principalmente a maneira como o tratam [...] Assim, quando uma pessoa chega 

a presença de outras, existe, em geral, alguma razão que a leva a atuar de forma 

a transmitir a elas a impressão que lhe interessa transmitir” (GOFFMAN, 2002, 

13-14p.). 
 

  Concordamos com o autor quando ele diz que nos espaços institucionais 

tradicionais esta representação fica mais evidenciada. Metaforicamente, não é possível 

atuar de forma diferente quando o palco, o cenário e a plateia são as mesmas. Em 

contrapartida, observamos que, nas assembleias, os temas pautados são aqueles que não 

conseguem ser elaborados e levados ao “opressor”. Diante dessas deduções, indagamos: 

Pode a palavra funcionar como mediadora ou precursora das condutas mais duras? 

 O que foi possível observar é que, por vezes, existe um cotidiano difícil com a 

equipe, ocasionados pelos excessos de poder exercido pelos profissionais, e que o 

desfecho, frequentemente, consiste na contenção mecânica e na administração de 

medicação injetável sob a justificativa: “Ele(a) não está bem, tem ficado muito 

agressivo(a)”.   

Para Goffman (2002, 20p), “os servidores das instituições de doentes mentais 

podem julgar que, se o novo paciente for rapidamente colocado em seu lugar no primeiro 

dia de reclusão e lhe dão a entender quem é que manda, muitas dificuldades futuras serão 

evitadas.” 
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Esta representação descrita pelo autor parece se delinear ainda nos dias atuais, 

como uma marca para aquelas pessoas que se encontram internadas no hospital 

psiquiátrico:  

 

“Não pode mijar fora do penico.” (Netuno) 

“Tem que seguir as ordens, tomar o remédio. Aí, não é contido e nem toma injeção.” 

(Júpiter) 

 

 No campo metafórico, proposto por Goffman (2002), sobre a representação do eu, 

pensamos e inferimos que é preciso desmascarar para (re)mascarar. Isso significa dizer 

que as máscaras utilizadas pelos profissionais, nestes cenários, devem ser (re)construídas, 

ou seja, que novos adereços sejam incorporados para facilitar um lidar corresponsável no 

cotidiano das relações. 

  Na assembleia realizada em 22 de maio de 2017, um dos temas discutidos foi o 

abuso de poder. As pessoas internadas levaram situações vivenciadas e manifestaram suas 

insatisfações com a equipe de enfermagem. Disseram que, por vezes, são ignorados sob 

a justificativa de estarem atarefados, mas enfatizam que a equipe permanece sentada 

vendo televisão no posto e não atende as solicitações. Lançaremos uma questão a partir 

do fato descrito: a quem se destina o cuidado de enfermagem psiquiátrica nos hospitais 

psiquiátricos? 

 O grupo deliberou que deveriam chamar a chefia de enfermagem para uma 

conversa, na qual exporiam suas queixas relativas ao tema que surgiu e foi pautado. 

Entretanto, por medo de retaliação, um dos presentes no grupo solicitou que esta pauta 

fosse retirada. O grupo entendeu que era importante que a chefia de enfermagem tomasse 

ciência, mas não se sentiu à vontade para falar diretamente e pediram para não participar 

desse encontro.  

 Diante de relações constituídas por hierarquia, hostilidade e abuso de poder, torna-

se difícil emitir um diálogo com aqueles que estão em uma condição superior. Nossa 

crítica se constitui com uma interrogativa: como criar possibilidades de empoderamento 

que viabilize um cuidado coesivo e não coercitivo? 

 Desde o início da RP, havia uma proposta que consistia em ofertar cuidados que 

superassem esse modelo configurado por estratos (hierárquicos). Durante a 

experimentação, tivemos dois copesquisadores que ficaram boa parte do tempo mais 

retraídos e, quando abordados, eram monossilábicos. Fizemos um esforço grande para 
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que pudessem se colocar. Ficamos com a seguinte questão: o silêncio é sintoma, timidez 

ou medo? 

 

“É tudo normal, eles atendem sim.” (Vênus) 

“Quem? Eu, nem mexi nas coisas.” (Terra) 

 

  Compreendemos que essa relação de poder e autoridade presentes na instituição é 

complexa, porque envolve uma reconfiguração de lugares e papéis legitimados 

socialmente. Entretanto é preciso democratizar e, com isso, horizontalizar as relações. As 

contribuições do Recovery (nada por nós, sem nós) são possibilidades de construção de 

um cuidado que passe pela pessoa; que não seja mais prescritivo e, sim, colaborativo; que 

a pessoa internada possa lidar com seu jeito diferente de ver e estar no mundo; que o nó 

seja produtor da construção de rede; e que os muros caiam, abrindo espaços para 

edificação de pontes que liguem um ponto a outro, facilitando o encontro com novos 

caminhos e possibilidades de se viver com qualidade. 

 

5.7 -2ª CATEGORIA - O CUIDADO INSTITUINTE 

 Essa categoria discorreu sobre os cuidados que as pessoas internadas reconhecem 

como a prática da enfermagem psiquiátrica, oferecida para eles no ambiente hospitalar. 

Em acordo com outro objetivo proposto, identificamos quais são as ações de enfermagem 

psiquiátrica existentes e a importância desses cuidados durante a internação.  

 Na experimentação, o GP mostrou-se coerente e reconheceu as práticas de 

enfermagem e os limites de uma instituição psiquiátrica, no que se refere ao cuidado 

integral.  A cisão entre o corpo e a mente se apresentou consensual, com modelo 

cartesiano, o qual faz presente no cotidiano das pessoas internadas. 

 

 “Aqui não tem todos os médicos, cuidam só da cabeça.” (Saturno) 

  

 O GP identificou o cuidado a partir três perspectivas: 

 

Cuidado Técnico: pautado na perspectiva biológica, no qual o fazer se dá pela 

manutenção dos cuidados vitais. Reconhecemos em Silveira e Prates (2014) que o arsenal 

terapêutico é muito pobre, visto que a prática da enfermagem psiquiátrica está centrada 

nos banhos, alimentações e administração de medicamentos. 
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                             “Eles verificam a pressão […] e falam pra mim.” (Saturno) 

“Olha minha barriga como é que tá! Todo dia eu tomo três.” (Marte) 

“Todo dia eles verificam a pressão.” (Saturno)  

 

 Concordamos com Kirschbaum (2000) que o cuidado de enfermagem oferecido, 

segundo o modelo médico, realiza atividades que são exclusivas para um cuidado físico 

que, além dos descritos acima, são: coleta de exames, vigilância e a observação do 

comportamento para subsidiar as intervenções médicas. A autora considera ainda que as 

atividades de natureza administrativa acabam consumindo uma parte significativa da 

jornada de trabalho. 

 Dessa maneira, compreendemos que existe um modo de cuidar no hospital 

psiquiátrico que passa pelo fazer biomédico, no qual a qualidade do cuidar é mensurada 

pelas práticas de adequação e remissão dos sintomas. Legitimando as ações que conferem 

uniformidade. Ou seja, todos devem estar alimentados, limpos, com os parâmetros vitais 

satisfatórios, calmos e obedientes. Em síntese, é importante zelar para que todos estejam 

em boas condições do estado geral. 

 

“Eu tenho que fazer uma chapa do pulmão, me vacinar.” (Saturno) 

“Mas eles levam no Rocha Maia.” (Júpiter) 

 

 Nossa crítica quanto ao modelo não é pela extinção de algumas destas condutas, 

mas, sim, pela forma como ela acontece. Cada pessoa tem um tempo e forma de estarem 

na vida, e é em nome desta singularidade que o cuidado deve ser estruturar. Parte dessas 

ações instituídas foram reconhecidas como autênticas pelas pessoas internadas, o que nos 

faz pensar que são relevantes para um bom cuidado.  

 

Cuidado Espiritual: No segundo encontro com o grupo-pesquisador, realizamos uma 

dinâmica que trouxe a discussão “como era precisar do outro para ser cuidado”. Surge 

imediatamente a seguinte fala: 

 

“Está na Bíblia: tem que andar sempre duas pessoas, se uma cair a outra ajuda a 

levantar.” (Urano) 
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Tal menção ao que está escrito na Bíblia nos despertou o interesse em buscar esse 

material e fazer uma leitura. Fomos então à internet fazer uma busca pelo trecho da Bíblia 

que apresentava a fala do copesquisador acima. Sem grandes dificuldades, o site de busca 

Google nos informa que se trata de “O Livro do Eclesiastes 4 – Os tormentos da vida 

humana”, escrito no antigo testamento: 

 
“Pus-me então a considerar todas as opressões que se exercem embaixo do sol. 

Eis aqui as lágrimas dos oprimidos e não há ninguém para os consolá-los, seus 

opressores fazem-lhes violência e não há ninguém para consolá-los¹ [...] 9Dois 

homens juntos são mais felizes que um isolado, porque obterão um bom salário 

de seu trabalho.10 Se um vem a cair, o outro o levanta o seu companheiro. Mas 

ai do homem solitário: se ele cair não há ninguém para levantá-lo.11 da mesma 

forma, se dormem dois juntos, aquecem-se; mas um homem só, como se há de 

aquecer? (Eclesiastes 4:1,9-11) 
 

  A busca foi instigante e trouxe algumas questões: a espiritualidade pode dar conta 

daquilo que o cuidado profissional não consegue atender? Como oferecer um cuidado 

integral, considerando as esferas biopsicossocial e espiritual? Não se pretende respondê-

las, nesse momento, mas trazê-las para uma reflex(ação). Outras questões surgem: a 

religiosidade poderia se apresentar como uma resignação frente ao opressor? O 

sofrimento, quando partilhado, tem outro peso?  

  No período em que estivemos em campo para a realização da pesquisa, 

observamos que, nas enfermarias, a espiritualidade está no cotidiano de muitas pessoas 

internadas, seja em um discurso delirante, em encontros coletivos ou mesmo como um 

apoio e compreensão da sua vida. Foi comum ver manifestações efusivas relacionadas as 

religiões.  

  Nos estudos realizados por Reinaldo e Santos (2016) sobre a vivência religiosa no 

campo da saúde mental, eles evidenciaram que pode funcionar como um fator que 

fortalece o indivíduo no enfrentamento da doença; traz um alento para a vida e/ou pode 

ser considerado como fator que dificulta o tratamento. 

  

A vivência religiosa/espiritualidade foi identificada como uma ferramenta de 

enfrentamento às dificuldades do dia a dia impostas pelas limitações 

acarretadas por delírios e alucinações, principalmente na relação dessas pessoas 

com familiares e amigos. Para os entrevistados, ela traz conforto e esperança 

de dias melhores no seu cotidiano [...] atividades religiosas que as expõem 

publicamente como alguém possuído por uma entidade do mal ou algo 

correlacionado geram sofrimento e constrangimento, o que contribui para o 

isolamento social. A partir desse momento, eles identificaram que os sintomas 

se agravavam e que, quando essa situação não é rapidamente resolvida ou 

amenizada, o quadro agudo se instala.  (REINALDO & SANTOS, 2016, 166-

167p.) 
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  Algumas religiões são mais aceitas que outras e isso parece dar um lugar 

diferenciado ao cuidar. As religiões de matriz africana são menos aceitas. Acreditamos 

que seja por desconhecimento ou pelo juízo de valores atribuídos a elas. Em contrapartida, 

as religiões cristãs e suas vertentes são mais toleradas pelos profissionais. Pactuamos com 

Murakami e Santos (2012, 365p.) quando relatam:  

Muitas vezes, o profissional da saúde utiliza sua visão particular e pessoal 

sobre o status da religiosidade, valorizando ou depreciando as informações que 

são ditas pelo paciente. Essa situação gera incômodo da parte dos profissionais 

e também dos pacientes, que parecem, por não saberem como lidar com a 

situação, adotar dois modos distintos de lidar com tal recorrência. Ou 

desconsideram o discurso religioso no momento da elaboração do projeto 

terapêutico, ou o tomam como um dado psicopatológico, como alienação, 

como neurose obsessiva ou qualquer outra leitura que garanta a sobreposição 

do jogo linguístico da racionalidade científica sobre o jogo linguístico da 

religiosidade.  
 

  Observamos nas enfermarias do hospital que havia um estranhamento maior 

quando se tratava de uma exaltação religiosa caracterizada pelo candomblé, em 

detrimento das demais religiões. Foi comum observar que louvores evangélicos e 

católicos eram mais tolerados entre as demais pessoas internadas e pela equipe de 

enfermagem. Por diversas vezes, os louvores eram também cantados por alguns 

profissionais.  

  Diante dessa observação, algumas questões se colocam: como cuidar na dimensão 

religiosa? O que fazer quando a religião se coloca como uma possibilidade terapêutica em 

um hospital psiquiátrico? Quais seriam as ferramentas necessárias para um cuidar na 

dimensão espiritual, sem que passe pelo juízo subjetivo das religiões de quem cuida e de 

quem é cuidado? Nesse sentido, Reinaldo e Santos (2016) apontam que  

os pacientes têm necessidades espirituais que devem ser identificadas e 

tratadas, mas que, em geral, profissionais de saúde mental não se sentem 

confortáveis diante do tema [...] Alguns princípios gerais devem ser seguidos 

para avaliar questões como espiritualidade e religiosidade em pessoas com 

transtornos mentais, como limites éticos, abordagem centrada na pessoa, 

contratransferência, interesse genuíno, respeito às crenças dos pacientes, 

valores e experiências (REINALDO&SANTOS, 2016, 169p. apud BEHERE, 

2013).  

 

 Percebemos que essa temática parece fazer parte do cotidiano das instituições 

psiquiátricas, pois na assembleia realizada no dia 29 de maio apareceu como ponto de 

pauta “momentos religiosos”. A discussão central foi sobre a presença de líderes 

religiosos de diferentes religiões para oferecer um apoio espiritual. De imediato, duas 

possibilidades surgiram: a primeira sugestão foi que eles se reunissem durante a avaliação, 

mas consideraram que a presença de um líder era essencial para ajudá-los a terem uma 
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referência. E a segunda foi que eles pudessem sair de licença para irem aos espaços dos 

quais já frequentariam. 

 A discussão se encerrou porque havia poucas pessoas para formarem um 

quantitativo razoável para deliberação e, assim, encaminhar a proposta à direção do 

hospital. Percebemos que as falas e as discussões presentes na assembleia mostram-se 

bem afinadas quanto aos cuidados que consideram relevantes para o cotidiano da 

internação. 

 A temática religiosidade e saúde mental se mostra como um desafio no cuidado 

de enfermagem. Concordamos com Murakami e Santos (2012) quando apontam que é 

relevante que a instituição de saúde ofereça um suporte espiritual, tendo em vista que é 

do humano a associação religiosa ao contexto de suas doenças. Desse modo, cabe à equipe 

de saúde oferecer o apoio e respeitar o que a pessoa internada em sofrimento psíquico 

considerar importante.  

Essa temática nos possibilitou compreender que a espiritualidade/religiosidade é 

essencial para as pessoas internadas e representa uma necessidade essencial de cuidado 

para a vida. Entretanto vimos que é preciso subjetivar as ações, tendo em vista um respeito 

a pessoa, sua história e seus referenciais religiosos. 

 

Cuidado entre si:  no momento posterior ao que se coloca a espiritualidade. As falas 

parecem agregar um modelo de compreensão entre pares. O GP fala que a ajuda mútua se 

institui como um cuidado próximo, palpável e acessível.  

 

                         “Isso vai ajudar a não acontecer com outra pessoa?” (Urano) 

 

 Esta pergunta nos faz pensar que existe um movimento consciente ou inconsciente 

que traz o empoderamento como possibilidade de cuidado individual e/ou coletivo. 

Concordamos com Vasconcelos (2016) que se trata de uma estratégia de 

autoempoderamento, onde grupos de ajuda mútua trocam apoio emocional, buscam 

informar-se, identificam recursos e sistematizam as estratégias usadas para lidar com 

problemas comuns. 

 

“Eu dou água pra ela e cubro ela.” (Marte) 

 

 Notamos que há uma identificação das necessidades do outro e, consequentemente, 
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surge a possibilidade de ajudar aquele que se encontra na mesma posição hierárquica que 

ele. Podemos considerar que esse tipo de atitude os ajuda na manutenção da relação social, 

onde é preciso a união, parceria e a cumplicidade A reciprocidade passa a se constituir 

como uma importante ferramenta do cuidado, instituída por eles.  

 Evidenciamos, através da experimentação e das falas, que há diferenças entre 

essas formas de cuidar. Eles enfatizaram o cuidado entre pares, ou seja, o quanto uma 

pessoa internada pode ajudar a outra:  

 

 “Ela tá grávida, tem que cuidar para não ser agredida.” (Saturno) 

 “Não pode fumar mais não, essa tosse é do cigarro.” (Marte) 

 

 Esta relação de ajuda e troca entre os pares aponta para Vasconcelos (2016, 88p.), 

que identifica: “A minha perspectiva está centrada nas estratégias de autoempoderamento 

grupal e coletivo, nas quais se destacam os seguintes dispositivos: a) grupos de ajuda 

mútua, em que os usuários de serviços e participantes dos grupos trocam apoio emocional, 

buscam informar-se, identificam recursos e sistematizam as estratégias usadas para lidar 

com seus problemas comuns.” 

 Outro ponto relevante quanto ao cuidado entre si, encontrado na instituição, que 

consideramos potente, é a assembleia. A discussão coletiva de entraves vividos 

individualmente pode se constituir como um momento de compartilhamento das 

experiências e, coletivamente, pode-se construir estratégias para o lidar com as tensões e 

limitações impostas por um cenário sustentado pela manutenção da ordem. 

 

5.8 - 3ª CATEGORIA – O CUIDADO INTERNA- AÇÃO  

“Sofrimento, só o necessário;  

liberdade, a maior possível”  

(Jurandir Freire Costa)  

  

 A terceira categoria foi pensada a partir das propostas do grupo pesquisador no 

que concerne ao cuidado mais interativo entre a equipe de enfermagem e as pessoas 

internadas em sofrimento psíquico. A discussão apresentada possibilitou responder ao 

segundo objetivo proposto nesta pesquisa: construir com as pessoas internadas novas 

possibilidades de acolhimento, de cuidado compartilhado e de empoderamento, durante 

a internação psiquiátrica. 
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 O GP identifica que um bom modo de cuidar pode estabelecer-se a partir das 

relações mais próximas. Tal proximidade se configura como um ato essencial para se 

construir um ambiente de confiabilidade recíproca. O GP considerou que o diálogo tem 

que permear o cotidiano do cuidar: 

“Tem que conversar, escutar o paciente.” (Saturno) 

“O Maceió (TÉC.ENF.) e o Aracaju (TÉC.ENF.) tratam com carinho.” (Júpiter) 

 

 Observamos que alguns nomes se repetiam quando falavam de um cuidado 

diferenciado. Chamou-nos a atenção que apenas cinco profissionais apareceram com este 

perfil. Ressaltam que a conversa abre as possibilidades para uma escuta sensível e 

ampliada e, com isso, é possível oferecer um cuidado singular e integral. Marte relata sua 

experiência de acolhimento vivida por dois profissionais de categorias diferentes: 

 “Ele sentou comigo, conversou três palavras e disse: ‘Eu vou ter que resolver um 

negócio. Amanhã eu volto e aí a gente conversa mais’, e meteu o pé...” 

 

“Recife (residente de enfermagem) disse e veio telefonar comigo e falou que quando eu 

chegasse a gente ia dar uma volta no pátio. É a primeira vez que eu me interno aqui.” 

 

 Outras ações parecem se configurar como uma prática pautada na interação entre 

a equipe e as pessoas internadas e proporcionam leveza às relações instituídas. Devemos 

potencializar as ações do instituinte que conduzam à liberdade, que suscitem o diálogo e 

a expressividade. Acordamos com Freitas et al (2016) quando descreve sua experiência 

de empoderamento como:  

Processo grupal terapêutico, intensificando a técnica da escuta, fortalecendo o 

vínculo entre usuário-profissional, reforçando, portanto, as relações 

interpessoais entre os participantes do grupo, profissionais e sociedade. A 

formação do vínculo ocorre com a aproximação entre trabalhador de saúde e 

usuário, ambos com suas intenções, necessidades e sentimentos, mas em 

situações diferentes, uma vez que o usuário, com estado emocional ou físico 

fragilizado [...] (FREITAS el al, 2016, 153)   

 

 

O GP legitima a passagem de uma relação harmoniosa na enfermaria: 

“No domingo acabou a luz. Aí, Salvador (TÉC.ENF) e Natal (TÉC.ENF) ficou com a 

gente no pátio cantando música, brincando. Todo mundo veio.”  

(Júpiter) 
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 A forma como a pessoa internada é abordada fica registrada em sua memória. 

Neste caso, um registro de memória afetuoso e considerado uma boa prática. Essas 

corroboram fazendo um cuidado mais próximo respeitoso. O GP traz a 

corresponsabilidade e a parceria como um caminho a se estabelecer, que vai ao encontro 

do relacionamento interpessoal terapêutico, e concluem que é preciso:  

“Confiar no paciente e confiar na equipe.”  

(Marte) 

“Olhando no olho!” 

(Saturno) 

 

    De um modo geral, observamos que as atividades de cuidado compartilhado no 

hospital psiquiátrico são incipientes. Mas precisamos destacar aqui algumas que tivemos 

a oportunidade de acompanhar. As pessoas internadas em sofrimento que estavam 

participando da assembleia votaram e construíram uma atividade coletiva com alguns 

profissionais e residentes, para angariar um valor a ser guardado e que fosse utilizado 

quando precisassem. A ideia foi a realização de um bazar no campus da universidade.  

 No dia 15 de maio de 2017, conforme consta na ata da assembleia, eles votaram e 

aprovaram o uso do dinheiro arrecado no bazar para a aquisição de camisas. Essas camisas 

foram estampadas coletivamente para saída e participação de atividade alusiva ao Dia da 

Luta Antimanicomial. Cada um estampou sua própria camisa e todos participaram do ato 

na Cinelândia. 

 

 Consideramos que este pequeno relato traz um bom exemplo de que é possível 

uma relação corresponsável, democrática e cooperativa. Tais iniciativas exemplificam 

caminhos viáveis ao empoderamento das pessoas internadas em sofrimento. Isso nos faz 

pensar que não há barreiras, quando existe acesso à expressão e à liberdade. Diante dessa 

observação, uma questão se coloca: se a liberdade é terapêutica, por que se insiste em 

oferecer este modelo de cuidado que exclui, oprime e aparta? 

 Apoiamos Vasconcelos (2016, p.91) quando descreve que as estratégias de 

empoderamento devem estar presentes nos programas de formação: 

 

Acadêmica e profissional para os trabalhadores de assistência social, saúde e 

saúde mental. […] penso ser fundamental não só buscar bons textos, 

intelectuais e profissionais capazes de prover esse tipo de formação mas, 

sobretudo, convidar lideranças ativas de usuários e familiares para poderem 

mostrar por si mesmos suas experiências em serviços, as formas 
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discriminatórias e desvalorizantes com as quais muitas vezes são tratados [...] 

Essa presença concreta de lideranças de usuários e familiares no processo de 

formação sempre causa enorme impacto em estudantes e profissionais, que 

geralmente estão acostumados a vê-los apenas no papel convencional de 

pacientes que recebem passivamente o tratamento. 
  

 Os profissionais precisam acompanhar as mudanças na forma de operar o cuidado. 

Desse modo, concordamos com Silveira & Prates (2014, 73p) no que se refere ao trajeto 

da enfermagem: “o campo da saúde mental não termina e sim se modifica, a cada 

momento, de acordo com as necessidades das pessoas, através das novas tecnologias e 

contextos políticos e através da ética de viver numa sociedade com cidadania”.  

 Tal categoria nos permitiu compreender a potência e as potencialidades 

apresentadas pelas pessoas internadas em sofrimento. Propõe uma releitura nos processos 

de formação que levam o sujeito a protagonizar sua história e, consequentemente, sua 

existência. Dessa forma, encerramos esta categoria com a frase que despertou o desejo 

em saber o que as pessoas internadas dizem sobre si: “Nada por nós, sem nós”.  

 

 

 

 

 

Acervo pessoal 8 – Confecção de bombons para a 

páscoa 

Acervo pessoal 9– Estamparia para o Dia da luta 

manicomial (18 de maio) 
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Poetizando 

O que é a arte?!!!! 

O que é a arte?  

Se não for precisa, por que está em partes?   

O que é a arte? Que demonstra o amor mesmo perto da dor 

O que é a arte? 

Se não me permitir sentir e evocar o devir? 

O que a arte? 

Se não for faceira, e não tiver sujeira  

Que seja da sua maneira  

O que é arte? Se não puder ser sua 

Se não puder ser nua  

E não puder ser crua 

O que é a arte se não for verdade  

Que deixem amar-te sem nada cobrar-te  

Porque a arte não tem verdade e nem realidade  

Ela é inteira porque está em partes. 
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6.0 – PRODUTOS 

 

 A encomenda de um produto para a conclusão do mestrado profissional em ensino 

na saúde para o SUS nos trouxe a possibilidade de construir estratégias para promoção da 

autonomia no contexto hospitalar. Ao encerrarmos o mestrado, nos sentimos 

comprometidos com a instituição, os colegas e as pessoas internadas em sofrimento 

psíquico a devolver um produto que viabilize possibilidades coerente com o que é 

preconizado pela RP. 

 A pesquisa trouxe dois produtos a serem trabalhados com as pessoas internadas: 

 

1. VLOG – Vídeo + Blog  

 O recurso de mídia tem sido utilizado como uma estratégia para o ensino e o 

aprendizado. Tem se mostrado uma ferramenta de acesso universal e imediato. É um 

recurso audiovisual de grande amplitude, pois pode ser utilizado por diversas pessoas no 

mundo, ao mesmo tempo, através das redes sociais. Tal recurso permite visualizações, 

que podem ser realizadas sem restrição. Os números de visualizações podem se configurar 

em um indicador de aceitação do vídeo produzido (GOMEZ, 2013) (DALMOLIN, 2016). 

Este vídeo será elaborado a partir dos relatos trazidos durante a produção dos 

dados. Inicialmente pensávamos em fazer o Vlog com as pessoas internadas. Entretanto 

não solicitamos a autorização prévia. 

 

Objetivos:  

➢ Oferecer aos profissionais, estudantes e docentes um instrumento de mídia 

audiovisual para reflexão do cuidado de enfermagem, a partir das narrativas das 

pessoas internadas. 

➢ Colaborar com a aprendizagem no contexto da formação, informação e 

atualização no ensino. 

 

Materiais: 

➢ Uma câmera 

➢ Adereços 

➢ Um computador para edição 
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2. Implementação da oficina 

 

Esta proposta surgiu como uma possibilidade de ocupar a parte interna da 

enfermaria. 

A ideia é que ela seja semanal e aconteça por uma hora. Pensamos, inicialmente, em 

realizá-la às sextas-feiras, visto que neste dia da semana, durante a tarde, o movimento 

nesse hospital é reduzido. O horário também tem uma intencionalidade: às 17 horas, 

quando o pátio externo se encerra e todos passam a circular no pátio interno, até que o 

jantar seja servido. Quando retornam, costumam chegar bastante solicitantes ao posto de 

enfermagem. 

 

Objetivos: 

➢ Ofertar um espaço de trocas e diálogos livres. Ao final teremos um café ou um 

chá feito coletivamente; 

➢ Estabelecer um espaço que proporcione interação e integração entre a equipe de 

enfermagem e as pessoas internadas; 

➢ Construir um ambiente que favoreça o relacionamento interpessoal terapêutico 

proposto pela teórica H. Peplau, constituindo assim o processo de enfermagem. 

Materiais necessários: 

➢ Uma cafeteira 

➢ Revistas diversas 

➢ Jornal do dia 

➢ Um rádio 

➢ Pó de café 

➢ Chás 

➢ Açúcar e adoçante 

➢ Uma mesa pequena 

➢ Colheres descartáveis 

➢ Copos descartáveis 

➢ Uma toalha de mesa 

➢ Cadeiras  
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Nossa intenção é operar como facilitadores e que o grupo aponte o que será 

discutido ou abordado a cada encontro. Pensamos em uma logomarca para identificar a 

oficina. Essa construção se deu após refletir sobre o sentido dela. Sendo assim, ela 

representa a seguinte ideia: a figura é um “irroba” (lembra a arroba dos e-mails), onde a 

letra i está dentro do espiral – associada à ideia de internação, interação, interpessoal. A 

letra i sai em um movimento circular, que lembra a letra “o” –  da palavra “oficina” – e 

cria uma cauda lembrando a letra “a” – da palavra “ação”. A separação por hífen dá uma 

descontinuidade à palavra “internação”, ou seja, pretendemos passar a ideia de algo que 

se constitui de dentro para fora.  

 

3. Artigos para publicação em revistas 
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7 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Ao trazer os relatos das vivências pela dramatização, foi possível visualizar as 

marcas deixadas nas pessoas quanto as formas de cuidar. Evocar as situações 

experimentadas pela via da arte permitiu revivê-las com fluidez. Decerto, tratou-se de 

situações desconfortáveis à época, mas representá-las foi uma forma de reviver, com 

menor afetação, e dividi-las. Certamente não se compartilharia dessa situação de outra 

forma que não fosse a dramatização.  

 O distanciamento da equipe com as pessoas internadas parece ser a forma de 

gerenciamento instituído e as abordagens, de um modo geral, se colocam para a 

manutenção da ordem. Na observação participante, encontramos uma barreira que não se 

restringia aos limites do portão. Havia algo simbólico que se traduzia em uma metáfora 

referente ao posto de enfermagem, ao qual propomos a seguinte reflexão: “Eu dentro e 

você fora”.  

 O posto de enfermagem é um lugar de acesso restrito e exclusivo à equipe de 

enfermagem, por excelência. Para que a pessoa internada em sofrimento psíquico possa 

entrar, ela tem que atender a alguns critérios subjetivos e objetivos. Nesse sentido, os 

critérios objetivos parecem ser mais compreendidos por eles, que atendem o proposto 

pela categoria cuidado instituído – administração de medicamentos, contenção mecânica, 

realização de cuidados clínicos, entre outros. A permanência neste espaço de cuidar só se 

faz por essa indicação. 

 Por outro lado, a enfermagem permanece no posto por um tempo considerável, 

quando se pensa em um plantão de 12 horas, visto que as funções da enfermagem, do lado 

de fora, costumam se dar por razões bem objetivas, como por exemplo: troca de roupas 

de cama, alguns banhos, passagem para o refeitório, mediação de conflito, ou mesmo para 

contenção mecânica.  

 Desse modo, algumas questões são trazidas para a reflexão: como atender as 

demandas subjetivas de cuidado? Seria possível o posto de enfermagem se configurar 

como um local de cuidados objetivos e subjetivos? Considerando que a equipe está 

presente nas 24 horas, existe um tempo disponível para realização de cuidados subjetivos?  

O cuidado subjetivo ao qual nos referimos são aqueles demandados pelas pessoas 

internadas e vão desde um acompanhamento à sala da comunicação para um contato com 

a família, até uma conversa, “um olhar nos olhos”, “porque é preciso confiar no paciente”. 

 Em alguns momentos de sofrimento psíquico intenso, a pessoa internada que se 



87 

 

 

vê desprotegida vai ao portão em busca de proteção e um apaziguamento psíquico. 

Entretanto esse não é um critério de avaliação e, tão pouco, concessão. Vimos que, para 

boa parte da equipe, não é possível sair do posto para estabelecer uma relação singular, 

oferecendo a escuta sensível como um modo de operar e cuidar da pessoa, e não do seu 

diagnóstico. Ousaria dizer que é preciso ressignificar este posto e abrir as portas para o 

acolhimento dos cuidados subjetivos e que a porta tenha a permeabilidade necessária para 

que a equipe possa circular mais durante os plantões.  

 Caberia então dar um nome ao posto de enfermagem que caracterizasse uma 

ocupação das pessoas internadas em sátira ao momento político que o país passa. Poderia 

ser um “Ocupa Posto”? Ironia à parte, poderíamos conceber esse espaço como um 

“Espaço Cuidar”, ou sala de cuidados. 

 Essa pesquisa nos permitiu conhecer como se desenha o cuidado para a pessoa 

internada em sofrimento psíquico em um hospital especializado. Pudemos identificar 

como eles compreendem seu cotidiano em um espaço hierarquizado, medicalizado e 

medicalizante. Coube a nós, através da experimentação estética, trazer à luz um pouco 

deste cotidiano coberto e mascarado por relações autoritárias de poder. Deixamos 

algumas questões para serem respondidas pelo leitor, até porque, para tal, é preciso um 

diálogo amplo e coletivo. 

 A pesquisa apontou possibilidades para ressignificar o cuidado. Contudo isso não 

significa dizer que o hospital psiquiátrico pode se transformar em algo que não o 

representaria porque, assim sendo, ele não mais o seria. Entretanto convoca aqueles que 

fizerem uma leitura sobre ele a perceberem o conhecimento que a pessoa internada tem 

sobre si. Neste caso, sobre sua saúde e sua vida. 

   Os cuidados de enfermagem, no contexto da atenção psicossocial, precisam ser 

repensados a cada pessoa que se apresenta em sofrimento psíquico. A enfermagem 

psiquiátrica da atualidade precisa compreender que não cabe mais um fazer por, mas sim 

um fazer com. O cuidado rotineiro e protocolar são apenas uma das ferramentas possíveis 

à equipe de enfermagem. O que se pretendem é construir um cuidado subjetivo que possa 

se apropriar dos protocolos e das rotinas, e não o contrário. Esse é o grande desafio 

colocado para a enfermagem psiquiátrica.  

As práticas de empoderamento e recovery indicam que o sujeito pode e deve 

participar ativamente das decisões sobre si e seus pares. Para tal, devemos considerar que 

precisarão dos profissionais para ajudá-los a darem esse salto que os coloca de volta à 

vida plena, ativa e colaborativa. O laço social se configura como um potente indicador de 
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autonomia.  

O fato de estar hospitalizada não pode retirar sua subjetividade e uniformizá-la 

concreta e simbolicamente. Sabemos que essa ruptura com o modelo assistencialista é 

bastante complexa, pois, enquanto existirem instituições que focam seu cuidar nos 

sintomas, permaneceremos na lógica manicomial que precisa excluir para cuidar. Os 

desafios de cuidar do sofrimento psíquico no território estão colocados e precisam ser 

superados. 

Acreditamos que o hospital psiquiátrico teve sua função. Entretanto, nos dias de 

hoje, tornou-se um dispositivo antiquado. Seus muros são impermeáveis, não 

proporcionam o arejamento. Com a Reforma Psiquiátrica, ele resiste com suas práticas 

repressoras e castradoras. O cuidado é focal, objetivo e, por vezes, desumano. As 

estratégias de ruptura com esse modelo não são suficientes para que algo novo se construa. 

Temos que focar nossas ações nas pessoas em sofrimento e em seu território, para que 

eles precisem, cada vez menos, adentrar esses muros. Com isso, os muros – concretos e 

simbólicos – se tornarão prescindíveis.  

Isso significa dizer que, para oferecer um cuidado mais coerente, é preciso 

dialogar, estabelecer laços de confiança e afeto. Nesse caminhar da rede, ela se constitui 

a partir da pessoa e não de uma doença. Concluímos, trazendo uma questão: existe um 

lugar específico para constituir um cenário ideal da atenção psicossocial? Ousaria 

responder que é preciso estar onde a pessoa em sofrimento estiver.  

Não considero uma resposta simples por tê-la respondido prontamente. Considero 

de uma complexidade tamanha. Porque para a pessoa estar é preciso ser – ser livre e poder 

viver. Para viver, é preciso cuidar do território, romper preconceitos e resistências. Para 

estar é preciso poder – poder se autorizar, poder circular e poder amar. É preciso acreditar. 

Acreditar que a diferença não é para excluir. Acreditar que podemos prescindir dos 

manicômios e de suas versões contemporâneas revestidas pelas paredes de objetivação da 

ciência asilar. 
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9 . CRONOGRAMA 

As etapas da pesquisa poderão sofrer alterações de acordo com a discussão posterior e 

com as sugestões do orientador. Segue abaixo uma prévia sobre a distribuição das 

atividades: 

 

Atividade 
2015 2016 2017 

 

Apresentação do projeto Novembro ---- ---- 

Construção dos referenciais teóricos e metodológicos  março ---- 

Defesa do projeto  maio ---- 

Apreciação do comitê de ética e elaboração TCLE 
---- 

dezembro ---- 

Pré teste dos instrumentos de coleta ---- ---- Maio 

Produção dos dados ---- ---- Junho 

Interpretação e análise dos dados ---- ---- Junho 

Qualificação   Julho 

Revisão geral ---- ---- Agosto 

Entrega a banca examinadora ---- ---- Agosto 

Defesa da dissertação ---- ---- Setembro 
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10. ORÇAMENTO 

Inscrições 800

Materiais de papelaria 390

Materias para experimentação 150

Versões 180

Revisões 700

Combustível 300

Total 9.820

 


