
 

 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COGNIÇÃO, TECNOLOGIAS E 
INSTITUIÇÕES–PPGCTI 

 

 

 

 

 

ADRIANO LUCENA DE GÓIS 

 

 

 

 

 

O PENSAR E O FAZER DE PEDAGOGAS NO CAPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOSSORÓ 

2019 

 



 

 
 

 

ADRIANO LUCENA DE GÓIS 

 

 

 

 

 

 

O PENSAR E O FAZER DE PEDAGOGAS NO CAPS 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em cognição, tecnologias e instituições 
- PPGCTI da Universidade Federal Rural do 
Semiárido – UFERSA, como requisito para 
obtenção do título de Mestre em Cognição, 
Tecnologias e Instituições.  
 
Linha de pesquisa: Desenvolvimento e integração 
de tecnologias na sociedade. 
 
Professora orientadora: Dra. Deise Juliana 
Francisco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MOSSORÓ 

2019  

 



 

 
 

 
G616p GÓIS, Adriano Lucena de. 

O pensar e o fazer de pedagogas no CAPS / 

Adriano Lucena de GÓIS. - 2019. 

129 f. : il. 

 

Orientadora: Deise Juliana FRANCISCO. 

Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal 

Rural do Semi-árido, Programa de Pós-graduação em 

Cognição, Tecnologias e Instituições, 2019. 

 

1. Pedagogia. 2. Saúde Mental. 3. CAPS. I. 
FRANCISCO, Deise Juliana, orient. II. Título. 

© Todos os direitos estão reservados a Universidade Federal Rural do Semi-Árido. O conteúdo desta obra é de inteira 
responsabilidade do (a) autor (a), sendo o mesmo, passível de sanções administrativas ou penais, caso sejam infringidas as 
leis que regulamentam a Propriedade Intelectual, respectivamente, Patentes: Lei n° 9.279/1996 e Direitos Autorais: Lei n° 
9.610/1998. O conteúdo desta obra tomar-se-á de domínio público após a data de defesa e homologação da sua respectiva 
ata. A mesma poderá servir de base literária para novas pesquisas, desde que a obra e seu (a) respectivo (a) autor 
(a) sejam devidamente citados e mencionados os seus créditos bibliográficos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

O serviço de Geração Automática de Ficha Catalográfica para Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC´s) foi desenvolvido pelo Instituto de Ciências 

Matemáticas e de Computação da Universidade de São Paulo (USP) e gentilmente cedido para o Sistema de Bibliotecasda Universidade Federal 

Rural do Semi-Árido (SISBI-UFERSA), sendo customizado pela Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação (SUTIC) sob 

orientação dos bibliotecários da instituição para ser adaptado às necessidades dos alunos dos Cursos de Graduação e Programas de Pós-

Graduação da Universidade. 



 

 
 

ADRIANO LUCENA DE GÓIS 

 
 
 

O PENSAR E O FAZER DE PEDAGOGAS NO CAPS 

 
 
 
 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação 
em Cognição, Tecnologias e Instituições- PPGCTI da 
Universidade Federal Rural do Semi-Árido- UFERSA, como 
requisito para obtenção do título de mestre em Cognição, 
Tecnologias e Instituições. 

 
Linha de pesquisa: Desenvolvimento e integração de 
tecnologias na sociedade. 

 
Professora orientadora: Dra. Deise Juliana Francisco 

 
 

 
Defendida em: 12 / julho / 2019. 

 
 

 
BANCA EXAMINADORA 

 

(UFAL) 

Presidente  

 

(UFERSA) 
 

Membro Examinador  
 
 

Júlio Ribeiro Soares, Prof. Dr. (UFRN) 

Membro Examinador 

http://www.niemeyer.org.br/


 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dedico aos que são meus de verdade. (Vocês são tudo!). 

 



 

 
 

 

AGRADECIMENTOS 

 

A pós-graduação era um sonho que dormi sonhando e acordei realizando, 

obrigado meu Jesus. 

 

Os caminhos trilhados até aqui já foram tantos, cada um com tantos e muitos 

aprendizados, tantas lições que eu precisava passar, passei e me tornei mais forte. 

 

Agradeço a família nas pessoas de meus pais e meus irmãos que são minha 

base, aos amigos, a professora Deise que sempre foi bem mais que uma simples 

orientadora, foi muito bom lhe ter nesse processo. E ainda a todos os professores 

desde meus primeiros passos escolares que ajudaram a efetivar esse momento. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

 
 

 
 
 
 

 

RESUMO 

 
Este trabalho é uma dissertação de mestrado e trata-se de uma pesquisa que 
aborda o fazer do pedagogo no seu dia a dia no Centro de Atenção Psicossocial 
(CAPS). O pedagogo por muito tempo foi um profissional formado para trabalhar nos 
processos educativos existentes dentro da escola. Mas, essa realidade vem 
mudando e hoje se tem vários campos de atuação dentro e fora da escola, sendo 
um deles a saúde mental e atenção psicossocial. Dessa forma, traçou-se como 
objetivo geral analisar a atividade desenvolvida pelo pedagogo no CAPS em cidades 
do estado do Rio Grande do Norte. E, como objetivos específicos mapear as 
atividades desenvolvidas pelo pedagogo em CAPS potiguares; Analisar como o 
pedagogo se percebe como profissional na atenção psicossocial. E ainda investigar 
a trajetória de vidas das participantes da pesquisa até sua chegada ao CAPS. Foram 
usados métodos da pesquisa qualitativa, com produção de dados através de uma 
entrevista com roteiro semiestruturado, na qual os participantes da pesquisa foram 
indagados sobre seu trabalho. Este momento de entrevista se deu em três  
momentos um que partia de perguntas de múltipla escolha, outro que se voltava 
para a subjetividade das pedagogas e outro que abordava aspectos dos seus 
fazeres no CAPS através da instrução ao sósia. Foram participantes da pesquisa 
duas pedagogas que atuam na atenção psicossocial em CAPS do Estado do Rio 
Grande do Norte. A pesquisa baseia-se nas teorias de diferentes autores que 
compõe os campos da saúde mental, da educação, da relação educação e saúde, 
dos fazeres do pedagogo em espaço não escolares. Os resultados apontam para as 
muitas e podem-se dizer importantes atividades desenvolvidas pelo pedagogo no 
CAPS, como oficinas de pintura, inserção e estimulação aos processos de 
Aprendizagem, dentre outras. Ainda que o pedagogo enfrenta uma série de 
dificuldades frente à efetivação de seus fazeres na saúde mental. A pouca 
estruturação dos CAPS se constituem como um empecilho, ou dificultador das 
práticas deste profissional. Apesar da pouca formação direcionada para o campo 
psicossocial o que faz hoje o pedagogo nos CAPS potiguares tem sido relevante 
frente a necessidade dos sujeitos em sofrimento psíquico. Através do momento de 
coleta de dados se foi possível perceber que as pedagogas percebem seu trabalho 
como significativo no que se refere a fazeres em saúde mental não só no CAPS, 
mas como parte integrante da rede de atenção psicossocial do Rio Grande do Norte. 
 
Palavras - chave: Pedagogia. Saúde Mental. CAPS. 
 
 
 

 
 

 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

ABSTRACT 
 

This work is a master's thesis and it is a research that addresses the pedagogical 
practice of the day-to-day in the Center for Psychosocial Care (CAPS). The 
pedagogue has long been a professional trained to work on existing educational 
processes within the school. But, this reality is changing and today there are several 
fields of action in and out of school, one of them being mental health and 
psychosocial care. Thus, the general objective was to analyze the activity developed 
by the pedagogue in the CAPS in cities of the state of Rio Grande do Norte. And, as 
specific objectives to map the activities developed by the pedagogue in the CAPS 
potiguares; To analyze how the pedagogue perceives himself as a professional in 
psychosocial attention. It also investigates the life trajectory of the research 
participants until their arrival at CAPS. Methods of qualitative research were used, 
with data production through an interview with semi-structured script, in which the 
research participants were asked about their work. This moment of interview took 
place in two moments, one that started with the subjectivity of the pedagogues and 
another that dealt with aspects of their actions in the CAPS. Two of the pedagogues 
that participated in the psychosocial care at CAPS in the State of Rio Grande do 
Norte were participants of the study. The research is based on the theories of 
different authors that compose the fields of mental health, education, education and 
health, the activities of the pedagogue in non-school space, such as. The results 
point to the many and can be said important activities developed by the pedagogue 
in the CAPS, such as painting workshops, insertion and stimulation to the process of 
Teaching and Learning, among others. Although the pedagogue faces a series of 
difficulties facing the effectiveness of his actions in mental health. The little 
structuring of the CAPS constitutes an obstacle, or difficult of the practices of this 
professional. Despite the lack of training directed at the psychosocial field, what the 
pedagogue does today in the CAPS has been relevant to the need of the subjects in 
psychic suffering. Through the moment of data collection, it was possible to perceive 
that the pedagogues perceive their work as meaningful in regard to mental health 
care, not only in the CAPS, but as an integral part of the psychosocial care network 
in Rio Grande do Norte. 
 
Key-Words: Pedagogy. Mental Health. CAPS. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A saúde mental se constitui como um campo necessário e de direito, não 

apenas para as pessoas em sofrimento psíquico, mas para a sociedade como um 

todo, pois quando o sujeito está bem mentalmente tem a possibilidade de contribuir 

de forma positiva para seu meio social. Desse modo, se mostra importante fomentar 

uma discussão acerca dos aspectos que constituem a saúde mental, partindo desde 

as lutas por humanização nesses fazeres, até a efetivação destes na atualidade. 

 O pedagogo é um profissional com muitos espaços de atuação para 

desenvolver fazeres. Seja na educação formal, na educação infantil, nos anos 

iniciais, na gestão, coordenação de todos os níveis de ensino básico, nas empresas, 

na saúde mental e saúde, em seu contexto geral, dentre outros campos. Em relação 

a isso, Tavares (2010, p.20) destaca que “O pedagogo deve ser entendido como um 

ator social necessário ao atendimento interdisciplinar, enquanto componente 

importante na avaliação, fenômenos complexos e multifacetados na educação 

social”.  

O pedagogo não é mais um profissional formado apenas para atuar em sala 

de aula ou em outra função dentro da escola. Mesmo não tendo uma formação 

especifica ou inteiramente voltada para a atuação em saúde mental, o pedagogo 

tem funções e ações a serem desenvolvidas na instituição CAPS, como afirma Vale 

(2017), tais como a humanização dos fazeres em educação e saúde, e também 

práticas diversas que se efetivam em rodas de conversas, oficinas, dentre outras. 

Investigar essa problematização foi um dos principais motivos que nos levou a 

estudar a atuação do pedagogo na saúde mental. 

Acredita-se que com essa pesquisa a universidade poderá problematizar 

melhor seus fazeres frente a formação do pedagogo e pensar alguns passos 

indispensáveis ao processo formativo, concebendo assim um profissional com maior 

ênfase neste campo, possibilitando caminhos variados sobre como trabalhar a 

saúde mental. 

Ressalta-se que as razões que nos levaram a tratar dessa temática, 

inicialmente, não se mostraram aparentes. No início do mestrado, o primeiro 

pensamento seria trabalhar com as Tecnologias da Informação e Comunicação 

(TIC) no processo de ensino e aprendizagem, a partir do uso dos multiletramentos 
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na escola. Por motivos de vivência, dentro do contexto escolar, trabalhar com as TIC 

era o nosso principal interesse, de maneira que o nosso projeto de ingresso ao 

mestrado se voltava para essa temática. No entanto, novos caminhos foram se 

mostrando, sendo discutidos e refletidos, nos fazendo chegar ao tema já descrito 

aqui.  

Os objetivos dessa pesquisa são como objetivo geral tem-se analisar a 

atividade desenvolvida pelo pedagogo no CAPS em cidades do estado do Rio 

Grande do Norte. E, como objetivos específicos mapear as atividades desenvolvidas 

pelo pedagogo em CAPS potiguares; Analisar como o pedagogo se percebe como 

profissional na atenção psicossocial. E ainda investigar a trajetória de vidas das 

participantes da pesquisa até sua chegada ao CAPS. 

Nas primeiras orientações, lançou-se a proposta de se trabalhar com a saúde 

mental. De início foi um pouco difícil, pois o fato de não conhecer muito sobre esse 

campo nos deixou apreensivos. As vivências oriundas do curso de pedagogia, pela 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), não nos proporcionaram 

conhecimento, em relação ao campo da saúde mental, tendo em vista que na grade 

do curso apenas duas disciplinas optativas estão dentro da área da educação 

inclusiva, e nenhuma se voltava a saúde mental. Então, era uma realidade muito 

distante das leituras e produções, longe do conhecimento adquirido no nosso 

processo formativo. Todavia, abraçamos a causa e resolvemos abordar o tema, 

inicialmente fazendo pesquisas e leituras sobre a problemática aqui tratada.  

Delimitado o tema e linha de pesquisa, seguido de investigações iniciais e 

leituras, fez-se um levantamento sobre a realidade da atenção psicossocial no 

estado do Rio Grande do Norte, quanto à cobertura de CAPS. Autores como Vale 

(2017), Lopes (2013), Cardoso (2011) trazem a importância de se realizar pesquisas 

no campo da saúde mental e a relação com os fazeres do pedagogo em espaços 

ainda não muito explorados. O Estado tem trinta e dois CAPS, divididos em 

diferentes cidades, sendo aquelas com um maior número de habitantes espaço para 

um maior número de CAPS, para que seja possível atender a demanda. Algumas 

cidades potiguares de pequeno porte são atendidas por outras cidades maiores que 

dispõem de CAPS. Destes, seis dispõem de um pedagogo no seu corpo de 

profissionais.  
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Contextualizado o tema e apontadas as razões que nos trouxeram aqui, 

nosso estudo se caracteriza como uma pesquisa qualitativa, tendo sido realizada em 

dois CAPS do estado do Rio Grande do Norte, ambos locais que tem o profissional 

pedagogo em suas equipes de trabalho. Para a coleta dos dados, fizemos uma 

entrevista semiestruturada com os profissionais, desenvolvida em dois diferentes 

momentos: um voltado para a subjetividade de cada sujeito participante da pesquisa 

e um outro cujo foco estava nos fazeres realizados no CAPS.  

O presente trabalho está dividido em sete sessões. No primeiro, trazemos os 

aspectos gerais da saúde mental no Brasil, fazendo um esboço sobre a temática 

aqui tratada, apresentando e discutindo conceitos embasados em diferentes autores. 

Aborda a atenção psicossocial no país, fazendo uma discussão de como acontece a 

atenção à saúde mental das pessoas em sofrimento psíquico. Apresentamos a 

legislação, discutindo-a em sua ordem cronológica, desde 1990 até o ano de 2018. 

Trazemos a luz questões inerentes a essa discussão, tratando desde o papel 

dos manicômios, passando pela necessidade da reforma psiquiátrica, bem como 

todo o trajeto percorrido até a implementação dos CAPS e o surgimento da Rede de 

Atenção Psicossocial (RAPS). Abrange de forma mais detalhada a RAPS, em seu 

cotidiano, cujo maior desafio é efetivar suas ações, enquanto rede de atenção à 

saúde mental. Ainda, descreve a Atenção Psicossocial no Estado do Rio Grande do 

Norte. Discorremos sobre o funcionamento dos CAPS: o trabalho no cotidiano, as 

atribuições e os fazeres do pedagogo no interior destas instituições. Apresentamos 

um quadro demonstrativo dos diferentes tipos de CAPS, apontando suas 

particularidades, a qual público se destina e o número populacional no qual está 

inserido. Trazemos também um mapeamento dos CAPS através de gráficos 

mostrando onde estão, quais destes tem pedagogos e quais não tem.  

Na segunda sessão trata-se do fazer pedagógico. De início, propomos uma 

discussão acerca da formação do pedagogo que antes era específica para a 

atuação na escola, e como essa formação passa por mudanças ao longo do tempo. 

Discorremos sobre a contextualização do trabalho do pedagogo em ambiente não 

escolar, buscando explicar como o pedagogo sai dos muros da escola e alcança 

outros espaços de atuação.  

A terceira sessão vem mostrar como se constitui a relação educação e saúde, 

através de diferentes autores: como era antes caracterizada, ocorrendo de forma 
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separada. Com o passar do tempo, o surgimento de diversas teorias e outras 

vertentes de pensamento, tornou perceptível a necessidade de haver uma relação 

entre educação e saúde. Dessa forma, destacam-se aqui benefícios trazidos pela 

junção do fazer entre a saúde e a educação. O crescimento no número de 

pedagogos (educadores) atuando na saúde no Brasil é um fator decorrente dessa 

junção. Enfatizamos também aspectos da pedagogia social. Nesse momento de 

nossa pesquisa, um dos principais elementos trazidos são os cuidados no fazer do 

pedagogo na saúde mental/CAPS. 

A quarta sessão expõe a metodologia, que se constitui como parte importante 

em uma pesquisa científica por delinear o seu passo a passo. A pesquisa foi dividida 

em dois momentos: após a submissão e aprovação do comitê de ética, o primeiro 

momento se dá no envio dos textos aos pedagogos, através do e-mail. O segundo 

se dá em uma entrevista com roteiro semiestruturado. Os participantes de pesquisa 

foram dois pedagogos que atuam na rede de atenção psicossocial nos CAPS do Rio 

Grande do Norte.  

A quinta sessão traz, de forma bem aprofundada, toda a análise feita 

mediante a coleta dos dados. As entrevistas, realizadas com as duas participantes, 

são analisadas e discutidas, nos dando suporte para os resultados do nosso 

trabalho.  

Por fim, a sexta e última sessão tratam das considerações finais, nos 

mostrando onde esta pesquisa chegou e quais resultados foram obtidos. 
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2 SAÚDE MENTAL E ATUAÇÃO DO PEDAGOGO 

 

Esta sessão aborda reflexões relacionadas à saúde mental no Brasil, 

voltando-se para alguns aspectos como: políticas públicas e modelos de atenção 

psicossocial.  

O campo da saúde mental é complexo e inclui vários trabalhadores em seu 

fazer e intervenção. Sobre isto, Amarante (2007, p. 13) explica que:  

 

O que se conhece como saúde mental é uma área muito extensa e 
complexa do conhecimento. Quantas vezes ouvimos algum profissional 
dizer que “trabalha na saúde mental”? O que ele está dizendo com isso? 
Que trabalha com questões relacionadas à saúde mental das pessoas? A 
partir de uma resposta positiva a essa pergunta, podemos extrair um 
primeiro grande sentido da expressão ‘saúde mental’ para podermos 
prosseguir com nossas reflexões. E qual é ele? È o de que a saúde mental 
é um campo (ou uma área) de conhecimento e de atuação técnica no 
âmbito das políticas públicas de saúde.  

 

O autor destaca que saúde mental é um campo ou uma área de 

conhecimentos, um campo de saberes, tecidos e práticas a fazeres realizados pelas 

mãos de diferentes profissionais que neste campo atuam. A saúde mental pode ser 

entendida como o campo onde se efetivam as ações, as ideias, os fazeres, as 

reflexões que se voltam para as diferentes funções desenvolvidas na atenção 

psicossocial. Ainda Amarante (2007, p. 137) afirma que: 

 

Os campos da Saúde Mental Coletiva e da Educação Especial na 
perspectiva inclusiva compartilham importantes desafios na condição de 
políticas públicas, no sentido de produzir lugares para sujeitos 
historicamente excluídos da possibilidade de contratualidade em um 
contexto de crescentes processos de exclusão.  

 

É bem verdade que por muito tempo as pessoas que enfrentam algum tipo de 

sofrimento psíquico eram mal vistas pela sociedade. Essas pessoas eram obrigadas 

a enfrentar situações bem delicadas que, em muito, afetava seu estado de saúde, 

por gerar processos de exclusão e de abandono. Hoje, foi criado um sistema de 

desinstitucionalização que busca gerar melhores condições de vida às pessoas em 

sofrimento psíquico. Isso se deu através de lutas, de buscas constantes por 

melhorias para essas pessoas. Como destaca Amarante (2007, p. 135), “a Saúde 
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Mental Coletiva organiza seu modo de operar sobre a realidade a partir dos legados 

construídos no percurso de diferentes movimentos sociais”. 

O autor supracitado ainda destaca “a importância do movimento sanitarista do 

final da década de 70, o qual culminou com a instituição de saúde como direito de 

todos e dever do Estado” (idem), um momento de suma importância não só para as 

pessoas que sofriam, mas para sociedade como um todo. Destaca também a 

Reforma Psiquiátrica, cujo objetivo seria “transformar a visão social sobre a loucura 

na defesa de uma sociedade sem manicômios” (ibidem), bem como práticas 

antimanicomiais. 

Então, esses levantes e desejos de mudanças tem por objetivo alterar as 

formas de tratar a loucura nos manicômios, por perceberem que estes não eram 

satisfatórias e não cuidavam de forma eficaz o sofrimento psíquico da população. 

Assim, Sales e Dimenstein (2009, p. 278) trazem que:  

 

No contexto nacional, a revisão do paradigma psiquiátrico de assistência à 
saúde mental esteve atrelada às reivindicações da reforma sanitária, com o 
engajamento dos profissionais de saúde e da sociedade civil na busca da 
construção de um conjunto de políticas públicas que assegurassem a saúde 
da população. Essas lutas sociais culminaram na criação do SUS e na 
aprovação de uma legislação específica que visava orientar a 
desconstrução do modelo manicomial vigente no Brasil. 

 

Percebe-se que o contexto para se efetivar mudanças na saúde mental e na 

atenção psicossocial necessitou de várias lutas, desde novos olhares por parte de 

profissionais diante do que perceber enquanto adoecimento mental, até 

reinvindicações de famílias e da população como um todo, que apontavam para 

novas práticas em saúde mental. Estas reinvindicações começam a apontar para o 

fim dos manicômios e a desinstitucionalização, traçando como saída a reabilitação. 

Sobre este aspecto, Souza (2014, p. 30) ressalta:  

 

A saúde mental não está dissociada da saúde geral. Por tal razão é preciso 
reconhecer que as demandas de saúde mental estão presentes em diversas 
queixas relatadas pelos pacientes que chegam aos serviços de saúde, em 
especial da atenção básica, já que esta se caracteriza como a porta 
principal da rede de atenção à saúde. Portanto, os profissionais deste 
espaço têm o desafio de perceber e intervir sobre essas demandas.  

 

Ainda sobre a falência dos manicômios e a necessidade de surgir novos 

meios de fazer saúde mental, Lima (2015, p. 48) traz a seguinte afirmação:  
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É preciso derrogar o modo asilar, enfatiza Costa-Rosa (2000). É preciso 
construir outra via. É preciso trai-lo. Somente outro corpo epistemológico, 
filosófico, teórico; somente outras referências socioculturais, subjetivas, 
relacionais, éticas, para dar conta da "traição", da negação do modo asilar.  

 

A história da saúde mental no Brasil enfrentou em diferentes momentos altos 

e baixos, e ainda muitos desafios para que pudesse existir ou coexistir. As 

dificuldades que esta enfrentou e continuando enfrentando são diversas, desde as 

estruturas dos antigos manicômios, interesses econômicos, a má formação dos 

profissionais formados para a atuação nestes espaços, o desprezo, medo e 

despreparo da família para o cuidar e até mesmo o processo de aceitação do 

sofrimento psíquico, dentre outros fatores que sempre dificultou aspectos voltados 

para a saúde mental no Brasil. 

A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) no Brasil é construída com base 

comunitária “a partir de ampliação e consolidação de novas estratégias e 

dispositivos substitutivos ao modelo manicomial” (BRASIL, 2004, p, 122), por meio 

de portarias e leis que partem das políticas públicas em saúde mental. Para Junior 

(2014, p. 79), “no Brasil o processo de reforma psiquiátrica brasileiro, iniciado entre 

os anos de 1970, inspirou-se nos pressupostos da psiquiatria democrática Italiana, 

compartilhou com os ideais da reforma sanitária brasileira”. Quanto a isso, Souza 

(2014, p. 30) corrobora que: 

 

O Brasil iniciou sua organização dos serviços na psiquiatria inspirado nos 
conceitos da psiquiatria europeia, como degenerescência moral, 
organicidade e hereditariedade do fenômeno mental, que a psiquiatria 
brasileira intervém no comportamento considerado como desviante e 
inadequado às necessidades do acúmulo de capital, isolando-o e tratando-o 
no hospital psiquiátrico. 

 

De acordo com Moura (2012, p. 8), “no início do século XIX a loucura passou 

a ser vista como um desvio de conduta”. A partir daí, surge à ideia de internação 

para que o indivíduo tenha sua saúde mental recuperada. Então surgem também os 

hospitais psiquiátricos, como uma forma de remediar a doença mental. E, “no século 

XX, durante o pós-guerra, os hospitais psiquiátricos passaram a ser criticados e 

comparados com centro de concentração” (ibid. p.8).  

Dentro desse contexto, Souza, (2014, p. 30) ressalta que “o manicômio, 

dentre outros dispositivos disciplinares igualmente complexos, atravessou séculos 
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até os nossos dias”. Então, fica clara a necessidade que a sociedade tem de receber 

um auxilio que não está presente no manicômio, nem tampouco nos cuidados 

oferecidos no seu espaço, “confirmando uma sociedade disciplinar com dispositivos 

disciplinares complementares num processo de legitimação da exclusão e de 

supremacia da razão” (ibid. p.30).  

“O Brasil mergulhou na experiência da Itália e fomentou diversas discussões 

que tratavam da desinstitucionalização do portador de sofrimento mental” (SOUZA, 

2014, p. 30).  O país se espelhou no cenário italiano em fazer sua atenção 

psicossocial, buscando assim, “a humanização do tratamento a essas pessoas, com 

o objetivo de promover a reinserção social”.  

 

Nasce então, a partir do movimento dos trabalhadores em saúde mental, a 
busca por uma reforma psiquiátrica no Brasil. Pequenos núcleos estaduais, 
principalmente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais 
constituem o Movimento de Trabalhadores em Saúde Mental (MTSM). A 
questão psiquiátrica é colocada em pauta e “... tais movimentos fazem ver à 
sociedade como os loucos representam a radicalidade da opressão e da 
violência imposta pelo estado autoritário” (ROTELLI et al, 1992, p. 48). A 
violência das instituições psiquiátricas, dessa forma, é entendida como parte 
de uma violência maior, cometida contra trabalhadores, presos políticos e, 
portanto, contra todos os cidadãos (SOUZA, 2014, p. 30). 

 

Nesse âmbito, “o movimento de reforma sanitária tem influência constitutiva 

no movimento de reforma psiquiátrica” (SOUZA, 2014, p. 30). Percebe-se então, a 

importância da união de forças nessas lutas em prol de um bem maior e melhor. 

“Nos primeiros anos da década de 80, os dois movimentos se unem, ocupando os 

espaços públicos de poder e de tomada de decisão, como forma de introduzir 

mudanças no sistema de saúde” (AROUCA, 1988, p. 2). Quanto a essas reformas e 

mudanças, destaca-se: 

 

Um modelo de atenção coerente com as diretrizes da então nova 
Constituição Federal pressupõe o fortalecimento do poder público, 
capacitando-o a implementar políticas de impacto articuladas e integradas 
nas diversas áreas, buscando melhoria na qualidade de vida. A saúde, 
dessa forma, passa a ser entendida de forma ampla, determinada 
socialmente e, portanto, como sendo fruto de políticas de governo que 
promovam condições adequadas de vida ao conjunto da população. Todos 
esses avanços foram originados pelo movimento de Reforma Sanitária. Ao 
mesmo tempo que o movimento de reforma psiquiátrica se articula ao de 
Reforma Sanitária, ele continua com suas atividades questionadoras e 
transformadoras (SOUZA, 2014, p. 30). 
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Em relação a melhorias na atenção psicossocial no Brasil, Souza (idem) 

discorre que “a desinstitucionalização não é somente tirar as pessoas do 

manicômio”. Não se podem tirar as pessoas do internamento do manicômio e as 

entregar as famílias, ou aos responsáveis, por exemplo, é imperativo que se faça 

bem mais: “muito mais que isso, propõe superar a lógica da normalização das 

pessoas, que consiste em criar regras de comportamento, promovendo o controle e 

a capacidade de produção em favor dos mecanismos do sistema capitalista” 

(SOUZA, 2014, p. 30).  

Pode-se, a partir desta e de outras leituras, ver como ocorreram os 

movimentos em torno da reforma psiquiátrica, com a consolidação de Centros e 

Núcleos de apoio às famílias e como foi vista como uma ação de suma importância 

para todos de forma geral, como um ganho significativo e um salto relevante frente a 

uma sociedade ainda com manicômios, mais humana. 

  

Nesse sentido, a Reforma Psiquiátrica brasileira consolida-se como uma 
mobilização médico-social que tem como pilar a consolidação da Atenção 
Primária à Saúde (APS) e, consequentemente, a Estratégia Saúde da 
Família (ESF) e Núcleos de Apoio à Saúde da Família (Nasfs). Para tanto, a 
instituição dos Nasfs e Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) tornam-se 
elementos importantes para a construção de uma Rede de Atenção 
Psicossocial (Raps) efetiva. A Raps deve ser constituída por unidades 
básicas de saúde, ambulatórios, centros de convivência, residências 
terapêuticas, clubes de lazer, ESF, os Nasfs e o CAPS, constituindo este o 
ponto estratégico do componente Atenção Psicossocial Especializada 
(AMARANTE, 2007, p.174). 

 

Outras estratégias foram sendo engendradas fora do espaço de instituições 

de saúde, por entender que a problemática da saúde mental adentra espaços como 

moradia, alimentação, trabalho e educação: 

 

Nos últimos anos, o Brasil obteve o fortalecimento na criação de políticas 
públicas para fortalecer as ações na atenção psicossocial, que propiciou o 
surgimento de experiências de diversificação e expansão de dispositivos 
assistenciais como: consultório na rua, Casas de Acolhimento Transitório, 
Escolas de Redutores de Danos e ampliação da rede no combate ao uso de 
álcool e drogas (OLIVEIRA, 2005, p. 41).  

 

Neste contexto, os CAPS foram criados visando suprir a necessidade de um 

melhor atendimento aos diferentes públicos em sofrimento psíquico, com o intuito de 

oferecer a essas pessoas um tratamento mais humano e que, de fato, trouxesse 

efeitos positivos nesse processo. Nesse sentido, implementou-se a lógica 
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psicossocial na rede de atenção à saúde mental, composta especialmente por 

serviços estratégicos de assistência para além do manicômio entre os quais 

destacam-se os CAPS (JUNIOR, 2014, p. 80). Com relação ao CAPS, ressaltamos 

as palavras de Amarante (2007, p. 174): 

 

O CAPS visa à mudança de uma cultura hegemônica instaurada no 
decorrer das últimas décadas, em que os portadores de transtornos mentais 
severos e/ou persistentes eram tratados em uma perspectiva voltada a 
parâmetros pouco ajustáveis e com pequeno grau de customização dos 
serviços e percepção da satisfação, de modo a propor melhorias contínuas 
nos processos. A construção de um projeto de serviços dessa natureza é 
uma tarefa difícil e deve ser tema de planejamento, reflexão e ações 
específicas. 

 

Quanto à capacitação que deve ser direcionada aos profissionais Moura 

(2012, p. 39) destaca que “é preciso investir, sobretudo nos profissionais que lidam 

diariamente, uma vez que são a principal mecanismo de intervenção”. Além disso, 

os serviços substitutivos não tinham e ainda não têm a devida estrutura por falta de 

recursos repassados pela federação e, como ressalta Moura (2012, p. 40), “outro 

desafio é estabelecer uma rede integrativa aos serviços substitutivos, pois outros 

serviços existentes no território precisam estar articulados para envolver toda a 

dimensão do cotidiano e da vida dos usuários”.  

Também, como destaca Moura (2012, p. 8), “o saber absoluto do médico 

passa a ser questionado”, a sociedade de uma maneira geral, passa a perceber que 

nesses espaços se faz necessário que sejam inclusos outros profissionais com seus 

diferentes conhecimentos e saberes, para melhor tratamento do paciente.  

Os trabalhadores atuantes na saúde mental também entram na luta pela 

reformulação não só dos manicômios, mas da área de saúde mental como um todo. 

De uma forma tão intensa que criam o Movimento dos Trabalhadores em Saúde 

Mental (MTSM), um braço forte nessa luta, vindo acrescentar a esse movimento que 

vinha crescendo e se desenvolvendo no país. Como destaca Moura (2012, p. 9): 

“Era preciso criar uma nova forma de cuidar dos agora ‘usuários’ dos serviços de 

saúde mental, substituir a clínica centrada no hospital e buscar serviços abertos de 

base comunitária e territorial”.  

O fortalecimento de políticas públicas frente às novas formas de promover 

saúde mental se apresenta como estratégias de oferecer novas maneiras de 

estender a comunidade novos cuidados na atenção psicossocial. Estes novos 
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fazeres se concretizam nestas novas instituições, criadas e pensadas para melhorar 

o oferecimento da promoção à saúde mental. Porém, o movimento da Reforma 

Psiquiátrica passa por momentos de desconstrução com a promulgação de portarias 

que propõe a volta do atendimento manicomial no Brasil. 

 

2.1 O campo da saúde mental e uma breve apresentação da legislação 

 

Voltando-se para documentos oficiais percebe-se a legalidade do direito e 

acesso à atenção psicossocial das pessoas em sofrimento psíquico. A começar pela 

legislação que vai dos anos de 1990 até 2004, que vem instituir mediações de 

pessoas com sofrimento psíquico na sociedade, nas diferentes interações sociais. A 

portaria de número 11 de dezembro de 2014 vem destacar que; “§1º O tratamento 

visará, como finalidade permanente, a reinserção social do paciente em seu meio” 

(BRASIL, 2004, p. 15). Manter esse sujeito em convívio social é dar a este o direito 

de ter uma vida além de sua enfermidade.  

Na portaria SNAS, de 19 de novembro de 1991, surgem mudanças quando se 

referência “a necessidade de melhorar a qualidade da atenção às pessoas 

portadoras de transtornos mentais”. Nota-se a busca em melhorar os serviços 

ofertados, “considerando a necessidade de diversificação dos métodos e técnicas 

terapêuticas, visando à integralidade da atenção a esse grupo”. E ainda, 

“considerando finalmente a necessidade de compatibilizar os procedimentos das 

ações de saúde mental com o modelo assistencial proposto” (BRASIL, 2004, p. 237).  

A partir de primeiro de janeiro de 1992 foram efetivadas mudanças nos 

atendimentos em locais específicos, as formas de internamento, os cuidados em ter 

profissionais capacitados para esse atendimento. Ainda em primeiro de janeiro de 

1993, destaca-se também melhorias nos serviços oferecidos de maneira geral. A 

portaria SAS n° 145, de 25 de agosto de 1994 traz autonomias dentro dos espaços 

de oferecimento a atenção psicossocial. Continuando, a lei 975, de 12 de dezembro 

de 1995: 

 

Art. 1° A atenção ao usuário dos serviços de saúde mental será realizada de 
modo a assegurar o pleno exercício de seus direitos de cidadão, 
enfatizando-se: 
I – tratamento humanitário e respeitoso, sem qualquer discriminação; 
II – proteção contra qualquer forma de exploração; 
III – espaço próprio, necessário a sua liberdade e individualidade, 
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com oferta de recursos terapêuticos e assistenciais indispensáveis a sua 
recuperação; 
IV – integração a sociedade, através de projetos com a comunidade; 
V – acesso às informações registradas sobre ele, sua saúde e tratamentos 
prescritos (BRASIL, 2004, p. 37). 

 

Mesmo estando em sofrimento psíquico, o usuário é atendido nas instituições 

onde se efetiva a atenção psicossocial. Ele é um sujeito que tem direitos que não 

podem ser vedados e que passam a ser resguardados por portarias e leis.  Ainda a 

lei n° 5.267, de 10 de setembro de 1996 vem trazer o seguinte quanto aos direitos 

das pessoas em sofrimento psíquico:  

 

Art. 1° São direitos fundamentais das pessoas consideradas doentes 
mentais: 
I – no ato da internação, serem informadas sobre seus direitos; 
II – VETADO 
III – VETADO 
IV – receberem visitas em particular; 
V – receberem e enviarem correspondências, resguardando o sigilo; 
VI – portarem ou receberem objetos essenciais à vida diária; 
VII – praticarem sua religião ou crença; 
VIII – comunicarem-se com as pessoas que desejarem; 
IX – terem acesso aos meios de comunicações disponíveis no local; 
X – terem acesso a seu prontuário e demais documentos a elas Referentes 
(BRASIL, 2004, p. 34). 

 

Já a lei n° 12.684, de 01de dezembro de 1997, vem recomendar o seguinte: 

 

Art. 4° A medicação para tratamento psiquiátrico em estabelecimento de 
saúde mental deverá observar: 
I – as necessidades do paciente, no que refere à sua saúde; 
II – a finalidade exclusivamente terapêutica ou diagnóstica da medicação; 
III – a eficácia reconhecida e demostrada da medicação (BRASIL, 2004, 
p.44) 

 

 Ainda, ressalta-se a portaria GM n°1.077, de 24 de agosto de 1999, trazendo 

melhorias no que se remete à medicação dos sujeitos em tratamento das 

instituições. Mesmo o sujeito atendido, estando em sofrimento psíquico, necessita 

de ser zelado pelos seus direitos de cidadão, ser informado a que está se 

submetendo, quais riscos. A chamada desinstitucionalização sendo um dos 

movimentos que deram origem a toda essa nova ideia ou novas ideias que rodeiam 

o campo da saúde mental, partindo da portaria número 106, de 11 de fevereiro de 

2000, que institui os serviços residenciais terapêuticos. Esta portaria vem tratar dos 

seguintes pontos:  
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A necessidade da reestruturação do modelo de atenção ao portador de 
transtornos mentais, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS; a 
necessidade de garantir uma assistência integral em saúde mental e eficaz 
para a reabilitação psicossocial; a necessidade da humanização do 
atendimento psiquiátrico no âmbito do SUS, visando à reintegração social 
do usuário; a necessidade da implementação de políticas de melhoria de 
qualidade da assistência à saúde mental, objetivando a redução das 
internações em hospitais psiquiátricos (BRASIL, 2000, p.23).  

 

Percebemos, claramente, certa preocupação das políticas públicas voltadas 

para a atenção psicossocial, visando dar o suporte necessário à pessoa com 

sofrimento psíquico, e que precisa e depende destes serviços. Surge o amparo do 

SUS a estes serviços que visam o bem-estar do paciente, ou do usuário, a 

humanização dos serviços, mas também dos trabalhadores que atuam nesses 

espaços. Vale ressaltar que mudanças ainda eram imprescindíveis nesse cenário. 

Com o passar do tempo, surgiram mudanças nessa portaria nº 106/GM/MS, 

de 11 de fevereiro de 2000 e, onze anos depois, entra em vigor a portaria nº 3.090, 

de 23 de dezembro de 2011, que dispõe no âmbito da rede de atenção psicossocial, 

sobre o repasse de recursos de incentivo de custeio para o funcionamento dos 

serviços residenciais terapêuticos.  

Dando continuidade, surge a portaria 10.216, de 06 de abril de 2001, que vem 

assegurar a proteção, assim como os direitos das pessoas portadoras de 

transtornos mentais, redirecionando o atendimento em saúde mental. Esta é uma 

portaria importante por tratar de proteger as pessoas com problemas mentais, sejam 

eles ocasionais ou permanentes, mas que recebam o devido cuidado, que prese por 

sua reabilitação. 

Após 12 anos de tramitação, em 2001, o Congresso Nacional sancionou a lei 

10. 216, de 06 de janeiro de 2001. Essa lei dispõe sobre a proteção e os direitos das 

pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em 

saúde mental (BRASIL, 2001).  

 

O Ministério da Saúde adota linhas específicas de financiamentos para 
serviços abertos e substitutivos dos hospitais psiquiátricos, cria mecanismos 
de fiscalização, gestão e redução programadas de leitos psiquiátricos no 
país, havendo, pois, maior consolidação na implantação de serviços 
substitutivos ao modelo hospitalar de base comunitária, visando uma 
reabilitação psicossocial (MOURA, 2012, p. 12).  
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A portaria n. 251, de 31 de janeiro de 2002, estabelece diretrizes e normas 

para a assistência hospitalar em psiquiatria, reclassifica os hospitais psiquiátricos, 

define a estrutura, a porta de entrada para as internações psiquiátricas na rede do 

SUS e institui o programa nacional de avaliação dos serviços hospitalares. A cada 

nova mudança ou alteração nos documentos, se percebe a tentativa de melhor 

efetivação desses serviços por parte das políticas públicas.  

A portaria GM n° 52, de 20 de janeiro de 2004, institui o Programa Anual de 

Reestruturação da Assistência Psiquiátrica Hospitalar no SUS – 2004, visando 

melhorias dos serviços destinados a pessoas em sofrimento psíquico. Contudo, 

“considerando a necessidade de estabelecer critérios técnicos para a redução 

progressiva de leitos, especialmente nos hospitais de maior porte, de modo a 

garantir a adequada assistência extra hospitalar aos internos” (BRASIL, 2004, p. 

227). 

Portaria interministerial nº 353, de 07 de março de 2005, vem “instituir o grupo 

de trabalho de saúde mental e economia solidária e dá outras providências” 

(BRASIL, 2010, p. 44). Já a Portaria nº 245/GM em 17 de fevereiro de 2005, vem 

“destinar incentivo financeiro para implantação de centros de Atenção psicossocial e 

dá outras providências” (BRASIL, 2010, p. 91). Destacamos ainda a portaria nº 

246/GM, em 17 de fevereiro de 2005, a qual “destina incentivo financeiro para 

implantação de serviços Residenciais terapêuticos e dá outras providências” 

(BRASIL, 2010, p. 93).  

Ressalta-se também a portaria nº 384 de 05 de julho de 2005, que “autoriza 

os centros de atenção psicossocial - CAPS I a realizarem procedimentos de atenção 

a usuários de álcool e outras drogas” (BRASIL, 2010, p. 102). Destaca-se ainda a 

portaria nº 678/GM de 30 de março de 2006, que “institui a estratégia nacional de 

avaliação, monitoramento, Supervisão e apoio técnico aos centros de atenção 

psicossocial e Outros serviços da rede pública de saúde mental do SUS” (BRASIL, 

2010, p. 122).  

Destaca-se o decreto nº 6.117, de 22 de maio de 2007, que “aprova a política 

nacional sobre o álcool, dispõe sobre as medidas para redução do uso indevido de 

álcool e sua associação com a violência e criminalidade, e dá outras providências” 

(BRASIL, 2010, p. 37). Há ainda a portaria nº 154 de 24 de janeiro de 2008, que cria 

os núcleos de apoio à saúde da família – NASF (BRASIL, 2010, p. 145). Assim como 
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a portaria nº 1.954, de 18 de setembro de 2008, que “reajusta o valor do auxílio-

reabilitação psicossocial, instituído pela Lei nº 10.708, de 31 de julho de 2003”. 

(BRASIL, 2010, p. 164). Ressalta-se ainda, a portaria nº 1.190, de 4 de junho de 

2009, que vem “instituir o plano emergencial de ampliação do acesso ao tratamento 

e prevenção em álcool e outras drogas no Sistema Único de Saúde - SUS (PEAD - 

2009-2010) e define suas diretrizes Gerais, ações e metas” (BRASIL, 2010, p.169).  

Também, a portaria nº 2.629, de 28 de outubro de 2009, que “reajusta os 

valores dos procedimentos para a atenção em saúde mental em hospitais gerais e 

incentiva internações de curta duração” (BRASIL, 2010, p. 192). E ainda, a portaria 

nº 2.841, de 20 de setembro de 2010, que “institui, no âmbito do sistema único de 

saúde - SUS, o centro de atenção psicossocial de álcool e outras drogas – 24 horas 

– CAPS AD III” (BRASIL, 2010, p. 212). 

Com o passar do tempo, essa portaria passa por alterações entrando em 

vigor a portaria nº 3.088, de 23 de dezembro de 2011, que vem instituir a rede de 

atenção psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com 

necessidades decorrentes de uso de crack, álcool e outras drogas, âmbito do 

Sistema Único de Saúde (SUS). “A Lei 10.216/2001 favoreceu a abertura de novas 

unidades, as quais são vinculadas, na maioria das vezes, ao Sistema Único de 

Saúde” (SUS) (LOPES, 2013, p. 9). 

Destaca-se que, no ano de 2011, algumas portarias, como a portaria GM N° 

3.008, de 23 de dezembro de 2011, surgem na tentativa de potencializar os serviços 

prestados dentro da atenção psicossocial, com uma ênfase no que se refere ao uso 

de álcool, drogas e outras substâncias. Segundo a portaria de número 122, de 25 de 

janeiro de 2011, fica estabelecidos as atribuições: 

  

I - trabalhar junto a usuários de álcool, crack e outras drogas, agregando 
conhecimentos básicos sobre Redução de Danos, uso, abuso e 
dependência de substâncias psicoativas; II - realizar atividades educativas e 
culturais (educativas e lúdicas); III - dispensação de insumos de proteção à 
saúde; IV - encaminhar e mediar o processo de encaminhamento para Rede 
de Saúde e intersetorial; e V - acompanhar o cuidado das pessoas em 
situação de rua. 

 

Já no ano de 2012, destaca-se a portaria nº 148, de 31 de janeiro de 2012, 

que surge com o intuito de trazer melhorias quanto ao serviço voltado ao CAPS AD, 

e ressalta o seguinte: 
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Art. 2º O Serviço Hospitalar de Referência para atenção a pessoas com 
sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de 
álcool, crack e outras drogas é um ponto de atenção do componente 
Atenção Hospitalar da Rede de Atenção Psicossocial e observará as 
seguintes diretrizes: 
I -função precípua de preservação da vida, visando criar condições para a 
garantia da continuidade do cuidado pelos outros componentes da Rede de 
Atenção Psicossocial; 
II -integração à Rede de Atenção Psicossocial, como parte das demandas e 
fluxos assistenciais na Região de Saúde, potencializando ações de 
matriciamento, corresponsabilidade pelos casos e garantia da continuidade 
do cuidado; 
III - articulação com os outros pontos de atenção da Rede de Atenção à 
Saúde na Região de Saúde; 
IV -oferta de suporte hospitalar para situações de urgência/emergência 
decorrentes do consumo ou abstinência de álcool, crack e outras drogas, 
bem como de comorbidades psiquiátricas e/ou clínicas advindas da Rede 
de Atenção às Urgências, da Rede de Atenção Psicossocial e da Atenção 
Básica; 
V - competência da Rede de Saúde local para regulação do acesso aos 
leitos;  
VI -funcionamento em regime integral, nas 24 (vinte e quatro) horas do dia e 
nos 7 (sete) dias da semana, finais de semana e feriados inclusive, sem 
interrupção da continuidade entre os turnos (BRASIL, 2012, p.02). 

 

A portaria de número 148, de 31 de janeiro de 2012, em seu art. 2º, vem 

instituir o Serviço Hospitalar de Referência para atenção a pessoas com sofrimento 

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

outras drogas é um ponto de atenção do componente Atenção. Hospitalar da RAPS 

e observará as seguintes diretrizes: 

  

I -função precípua de preservação da vida, visando criar condições para a 
garantia da continuidade do cuidado pelos outros componentes da Rede de 
Atenção Psicossocial; II -integração à Rede de Atenção Psicossocial, como 
parte das demandas e fluxos assistenciais na Região de Saúde, 
potencializando ações de matriciamento, corresponsabilidade pelos casos e 
garantia da continuidade do cuidado; III - articulação com os outros pontos 
de atenção da Rede de Atenção à Saúde na Região de Saúde; IV -oferta de 
suporte hospitalar para situações de urgência/emergência decorrentes do 
consumo ou abstinência de álcool, crack e outras drogas, bem como de 
comorbidades psiquiátricas e/ou clínicas advindas da Rede de Atenção às 
Urgências, da Rede de Atenção Psicossocial e da Atenção Básica; V - 
competência da Rede de Saúde local para regulação do acesso aos leitos; 
e VI - funcionamento em regime integral, nas 24 (vinte e quatro) horas do 
dia e nos 7 (sete) dias da semana, finais de semana e feriados inclusive, 
sem interrupção da continuidade entre os turnos. 

 

A mesma portaria, em seu art. 3º, traz o Serviço Hospitalar de Referência para 

atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de 

saúde decorrentes do uso de álcool, crack e outras drogas construirá seu projeto 

técnico considerando as seguintes referências: 
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I - internações de curta duração, até a estabilidade clínica do usuário, 
respeitando as especificidades de cada caso; II - adoção de protocolos 
técnicos para o manejo terapêutico dos casos; III - estabelecimento de 
fluxos entre os pontos de atenção da Rede de Atenção Psicossocial e Rede 
de Atenção às Urgências e o sistema de regulação; IV -incorporação da 
estratégia de redução de danos como norteadora de projetos terapêuticos 
singulares, pactuados nos pontos de atenção da Rede de Atenção à Saúde; 
V -articulação com outros pontos de atenção da Rede de Atenção 
Psicossocial para continuidade do tratamento, considerando perspectiva 
preventiva para outros episódios de internação; VI - estabelecimento de 
mecanismos de integração do Serviço Hospitalar de Referência para 
atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com 
necessidades decorrentes do uso de álcool, crack e outras drogas com 
outros setores do Hospital Geral, por intermédio de interconsulta ou outras 
formas de interação entre os diversos serviços, a partir de demandas de 
ordem clínica específica; VII - garantia de transferência do usuário para 
estruturas hospitalares de maior complexidade, devidamente acreditados 
pelo gestor local de saúde, quando as condições clínicas impuserem tal 
necessidade; e VIII -avaliação permanente, por equipe multiprofissional, dos 
indicadores de qualidade e humanização da assistência prestada. 

 

Os anos de 2013, 2014 e 2015 seguem com algumas portarias que visam 

melhorias desses serviços, estimulando além destes, também os profissionais que 

atuam nesses espaços, onde são oferecidos atenção aos diferentes públicos com 

sofrimento psíquico. Já no ano de 2017, destacam-se as portarias nº 3.588, de 21 de 

dezembro de 2017, que “altera as portarias de consolidação nº 03 e nº 6, de 28 de 

setembro de 2017, para dispor sobre a rede de atenção psicossocial, e dá outras 

providências” (BRASIL, 2017, p.01). Este vem instituir várias modificações no que se 

refere aos CAPS, desde o funcionamento, ofertas de atendimentos, dentre outras 

mudanças relevantes. Por fim, destaca a recomendação nº 001, de 31 de janeiro de 

2018, que vem trazer alteração na oferta de serviços em atenção à saúde mental, 

revisando o modelo de atenção em termos de desinstitucionalização, com a 

permissão de formas de internação e de terapias de eletroconvulsoterapia.  

Novas preocupações estão surgindo no campo da saúde mental, como a 

autorização para criação de CAPS IV. E ainda a liberação do uso do eletrochoque. O 

que quer dizer que a forma, ou maneira violenta de tratar o sofrimento psíquico está 

de volta. Com esses retrocessos, caminha-se na direção para uma 

desinstitucionalização que está se construindo no país, o que ocasiona em perdas 

tamanhas no que se havia e ainda se estava conquistando.  

Não se pode negar que ocorreram ganhos na saúde mental, desde a reforma 

psiquiatra até os últimos momentos e fazeres em saúde mental. Mas, também, os 
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últimos momentos têm sido de incerteza, diante das ações do governo atual, que em 

alguns momentos parece estar fomentando um desmonte em tudo quanto já foi 

conquistado. 

Pode-se destacar como uma ameaça a todo e qualquer ganho a 

recomendação nº 005, de 15 de fevereiro de 2019, que vem como proposta de 

desmonte, ou desconstrução de tudo aquilo que foi instituído pela reforma psiquiatra, 

e aos demais feitos em saúde mental com intuito de melhoramento da vida das 

pessoas em sofrimento psíquico. Assim traz-se recomendação n° 005, de 15 de 

fevereiro de 2019:  

 

Considerando a Nota Técnica nº 11/2019-CGMAD/DAPES/SAS/MS, que 
trata de mudanças na Política Nacional de Saúde Mental e nas Diretrizes da 
Política Nacional sobre Drogas, do Ministério da Saúde, publicada na 
segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019, que aponta um grande retrocesso 
nas conquistas alcançadas com a Reforma Psiquiátrica (Lei nº 10.216, de 6 
de abril de 2001), marco na luta antimanicomial ao estabelecer a 
importância do respeito à dignidade humana das pessoas com transtornos 
mentais no Brasil. 

 

Aos olhos da reforma psiquiatra e de alguns estudos, essa recomendação 

traz em si uma tragédia anunciada, o que pode levar a perda de tudo quanto já foi 

conquistado.  

Acreditamos ser importante ressaltar que os fazeres em saúde mental prezam 

pelo respeito à dignidade humana das pessoas com transtornos mentais, buscando 

efetivar auxilio frente ao seu quadro desses sujeitos, e respeitando suas 

possibilidades. Contudo, a recomendação surge, possivelmente, com o intuito de 

voltar atrás a todas essas práticas desenvolvidas no campo da saúde mental.  

A recomendação vem defender formas que podem ser entendidas como 

desumanas de fazer saúde mental, sendo que os retrocessos que essa pode causar 

atropelam os direitos humanos das pessoas em sofrimento psíquico, uma vez que 

abre caminhos para voltar a serem feitas ações que hoje percebemos como não 

sendo as mais assertivas. A iniciativa vem defender que se volte a oferecer saúde 

mental ao mesmo modo que se oferecia antes da reforma psiquiátrica, momento 

esse que não respeitavam os sujeitos em sofrimento psíquico, de modo que eram 

maltratados física e psiquicamente. Esta recomendação surge para destruir que já 

havia sido conquistado. 
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Ainda sobre a recomendação, esta tira o direito das pessoas em sofrimento 

psíquico de participaram de decisões acerca de sua própria vida, ou seja, seus 

interesses pessoais, dentre outros, passam a serem vistos ou tratados por um 

terceiro. Tudo isso influi para que haja uma exclusão desse sujeito do seu meio 

social, colocando-o em um contexto desumano e sem perspectivas de melhora. 

 

2.2 Rede de Atenção Psicossocial  
 

A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) é criada a partir da portaria de 

número 3.088/2011, sendo ainda orientada pela portaria de número 10.216. A RAPS 

é constituída por sete importantes componentes, sendo eles: atenção básica, 

atenção psicossocial especializada, atenção de urgência e emergência, atenção 

residencial de caráter transitório, atenção hospitalar, estratégias de 

desinstitucionalização, reabilitação psicossocial. Sobre isto, Costa et al (2018, p. 

3254) afirmam que: 

 

A RAPS visa articular e ampliar os dispositivos assistenciais do SUS para 
pessoas com transtornos mentais e/ou usuários de drogas. São instituídos 
sete níveis de atenção, conformados pelos seguintes serviços: Unidades de 
Atenção Primária à Saúde (UAPS), equipes da Estratégia de Saúde da 
Família (ESF), Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), Consultórios 
na Rua (CRs), Centros de Convivência (CCs), leitos em Hospitais Gerais, 
Residências Terapêuticas (RTs), dentre outros. Um dos níveis da RAPS é a 
Atenção Psicossocial Especializada, constituída pelos CAPS. Articulados 
com outros pontos de atenção da rede, os CAPS são responsáveis por 
atender pessoas com transtornos mentais e/ou com necessidades devido 
ao uso de drogas, de maneira territorializada, por meio do Projeto 
Terapêutico Singular (PTS).  

 

O principal objetivo da RAPS é atender as necessidades de pessoas em 

sofrimento psíquico. Percebe-se assim que a RAPS traz grande significado para a 

saúde mental, em especial no que se refere ao fato de fomentar a parceria entre 

serviços da rede. Ela traz como finalidade o fortalecimento, a criação, a ampliação e 

a articulação de diversos componentes de rede e seus pontos de atenção à saúde 

para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes 

do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde 

(SUS) e da intersetorialidade. Esta passou diferentes fazes, até chegar a sua 

efetivação; I - Desenho Regional da Rede de Atenção Psicossocial; II - Adesão e 
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diagnóstico; III - Contratualização dos Pontos de Atenção; e IV - Qualificação dos 

componentes. 

 

Avança-se em direção à implementação da Rede de Atenção Psicossocial 
(RAPS), regulamentada através da Portaria nº 3088/2011, por meio da 
adoção de dispositivos e serviços estratégicos, como Centro de Atenção 
Psicossocial (CAPS), Ambulatório de saúde mental, Serviço Residencial 
Terapêutico, hospitais-dia, Leitos psiquiátricos em hospitais gerais, entre 
outros. Nestes serviços, prioriza-se o trabalho em equipe compostas, na 
maioria das vezes, por enfermeiro, médico, assistente social, psicólogo, 
terapeuta ocupacional, entre outros, os quais desenvolvem ações e 
atividades de acolhimento, acompanhamento dos usuários de maneira 
individual e em grupos, bem como assistência às famílias (SANTOS, 2018, 
p. 2).  

 

Assim, como tudo que é pensado e planejado, a RAPS tem seus próprios 

objetivos, como o cuidado centrado no território, promoção à saúde, autonomia e 

exercício da cidadania, ampliar o acesso do usuário e familiares aos pontos de 

atenção, articulação e integração dos pontos e atenção da rede de saúde no 

território e ainda cuidado pelo acolhimento, acompanhamento e atenção as 

urgências.  

Segundo o Ministério da Saúde, as diretrizes da RAPS são: respeito aos 

direitos humanos, garantindo a autonomia, a liberdade e o exercício da cidadania; 

promoção da equidade, reconhecendo os determinantes sociais da saúde; garantia 

do acesso e da qualidade dos serviços, ofertando cuidado integral e assistência 

multiprofissional, sob a lógica interdisciplinar; ênfase em serviços de base territorial e 

comunitária, diversificando as estratégias de cuidado, com participação e controle 

social dos usuários e de seus familiares. Percebe-se que os cuidados da RAPS 

rompem com os muros da unidade básica de saúde, do CAPS e vai à procura do 

usuário. Tem-se ainda a organização dos serviços em RAPS regionalizada, com 

estabelecimento de ações intersetoriais para garantir a integralidade do cuidado, 

como também desenvolvimento da lógica do cuidado centrado nas necessidades 

das pessoas em sofrimento psíquico, incluídos os decorrentes do uso de 

substâncias psicoativas. 

Os eixos estratégicos para Implementação da rede são: a ampliação do 

acesso à rede de atenção integral à saúde mental; a qualificação da rede de atenção 

integral à saúde mental e incremento de ações intersetoriais para reinserção social e 

reabilitação. E, por fim, ações de prevenção e de redução de danos. 
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Perceba-se que os fazeres do CAPS AD se voltam para a diminuição dos 

danos que foram ocasionados pelos sujeitos em decorrência do uso de drogas, 

álcool, os fazeres oferecidos neste espaço prezam pelo melhoramento destes. Uma 

das estratégias é o uso de atividade culturais, que estas podem favorecer o 

desenvolvimento do cognitivo, como leva em consideração a realidade do usuário. 

Quanto à estrutura física, os atendimentos, os especialistas na unidade de 

acolhimento a portaria de número 121, de 25 de janeiro de 2012, em seu Art. 7º, 

recomenda que: 

  

I - espaço físico adequado ao desenvolvimento de atividades terapêuticas; e 
II - quartos coletivos para até 4 (quatro) pessoas; III - espaço para refeições; 
IV - cozinha; V - banheiros; VI - área de serviço; VII - sala de enfermagem; 
VIII - sala de acolhimento e recepção; IX - salas de atividades individuais e 
de grupo; X - área de lazer externa para atividades esportivas e lúdicas, 
dentre outras; e XI - sala administrativa, a ser utilizada para o arquivamento 
de documentos e para a realização de reuniões clínicas e administrativas. 

 

Ainda o artigo 8º traz que a Unidade de Acolhimento Adulto deverá observar os 

seguintes requisitos específicos: 

 

I - ser referência para Municípios ou regiões com população igual ou 
superior de 200.000 (duzentos mil) habitantes; II - contar com equipe 
técnica mínima, composta por profissionais que possuam experiência 
comprovada de dois anos ou pós graduação lato sensu (mínimo de 360 
horas) ou stricto sensu (mestrado ou doutorado) na área de cuidados com 
pessoas com necessidades de saúde decorrentes do uso de crack, álcool e 
outras drogas, na seguinte proporção: a) profissionais com nível 
universitário na área da saúde, com a presença mínima de 1 (um) 
profissional de saúde presente em todos os dias da semana, das 7 às 19 
horas; e b) profissionais com nível médio concluído, com a presença mínima 
de 4 (quatro) profissionais presentes em todos os dias da 
semana e nas 24 (vinte e quatro) horas do dia. Assim como o ressalta o 
paragrafo 2°: Os profissionais de nível universitário na área da saúde 
poderão pertencer às seguintes categorias profissionais: I - assistente 
social; II - educador físico; III - enfermeiro; IV - psicólogo; V - terapeuta 
ocupacional; e VI - médico. 

 

Esta vem apontar ao oferecimento de serviços em saúde mental em municípios 

entendidos como cidade polos. Oferecem-se assim serviços nos CAPS, por 

exemplo, a cidades vizinhas com menor número de habitantes, e que não podem 

disponibilizar de um órgão que oferece este serviço. A portaria Nº- 3.088, de 23 de 

dezembro de 2011 em seu artigo 2° institui que: 
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Art. 2º Constituem-se diretrizes para o funcionamento da Rede de Atenção 
Psicossocial: I - Respeito aos direitos humanos, garantindo a autonomia e a 
liberdade das pessoas; II - Promoção da equidade, reconhecendo os 
determinantes sociais da saúde; III - Combate a estigmas e preconceitos; IV 
- Garantia do acesso e da qualidade dos serviços, ofertando cuidado 
integral e assistência multiprofissional, sob a lógica interdisciplinar; V - 
Atenção humanizada e centrada nas necessidades das pessoas; VI - 
Diversificação das estratégias de cuidado; VII - Desenvolvimento de 
atividades no território, que favoreçam a inclusão social com vistas à 
promoção de autonomia e ao exercício da cidadania. VIII - Desenvolvimento 
de estratégias de Redução de Danos; IX - Ênfase em serviços de base 
territorial e comunitária, com participação e controle social dos usuários e de 
seus familiares; X - Organização dos serviços em rede de atenção à saúde 
regionalizada, com estabelecimento de ações intersetoriais para garantir a 
integralidade do cuidado; XI - Promoção de estratégias de educação 
permanente; e XII - Desenvolvimento da lógica do cuidado para pessoas 
com transtornos mentais e com necessidades decorrentes do uso de álcool, 
crack e outras drogas, tendo como eixo central a construção do projeto 
terapêutico singular. 

  

Constatamos então a necessidade da RAPS, não só no sentido de efetivar os 

serviços oferecidos pelos CAPS e nas mais diversas instituições onde se presta 

serviços em saúde mental, mas também no que se refere aos direitos dessas 

pessoas que se encontram em situação de dependência por essa atenção que, 

independente da classe econômica, se estende a todas as pessoas em sofrimento 

psíquico. A RAPS tem o objetivo de humanizar os processos voltados para a oferta 

dos cuidados à saúde mental. 

O artigo 50 – J, da seção I, Capítulo III, portaria nº 3.588, de 21 de dezembro 

de 2017, traz o seguinte: “Fica instituída, no âmbito do Sistema Único de Saúde 

(SUS), a Equipe Multiprofissional de Atenção Especializada em Saúde Mental” 

(BRASIL, 2017, p.02). Destaca-se que a atenção psicossocial está, a todo o 

momento, ligada ao Sistema Único de Saúde - SUS. Para que haja cuidados e 

tratamentos aos diferentes públicos, é necessário que essas instituições estejam 

munidas de profissionais capacitados e humanizados, para que além de tratar, 

possam cuidar desses sujeitos. 

 

Art. 8º Para monitoramento do processo de implantação e adequada gestão 
dos serviços da RAPS, é obrigatório o registro mensal dos procedimentos 
no sistema de informação, bem como a atualização dos serviços no CNES 
por parte de todas as unidades componentes da referida rede, seguindo a 
resolução CIT nº 23 de 2017 (BRASIL, 2017, p.03) 

 

O artigo 8º impõe o acompanhamento das ações realizadas através do 

registro dos procedimentos realizados. A necessidade dessa fiscalização não é 
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apenas para ver como foi empregado o dinheiro, mas também é essencial para que 

possamos visualizar os efeitos positivos e negativos dessas políticas, sendo possível 

também evidenciar os benefícios desses serviços para a vida dos usuários. 

Bezerra (2012, p. 32) destaca que: 

 

As formas substitutivas de cuidados contribuíram para diminuir o número de 
internações e consultas ambulatórias convencionais e o processo de 
desinstitucionalização dos sujeitos com longo tempo de internação foi 
impulsionado com a criação do “programa de volta para casa”. 
Constituíram-se então ações do governo federal, estadual e municipal para 
realizar a transição do modelo de atenção hospitalocêntrico para base 
comunitária (Delegado, et al, 2007). Houve, com isso, uma tendência à 
mudança no destino dos recursos humanos e financeiros, antes 
substancialmente destinados aos centros hospitalares, passando agora 
para a rede de atenção psicossocial.  

 

Os recursos voltados para material e pessoal começam a ter outros fins mais 

humanitários, o que faz todo diferencial para a efetivação e fortalecimento desta 

ação, enquanto agente do fazer em saúde mental. Ainda na discussão sobre a 

RAPS, Bezerra (2010, p. 29) atesta que: 

 

Nesse sentido, tem-se buscado ampliar o acesso à atenção psicossocial 
pela população geral, com a estruturação de novos serviços, de maneira a 
articular e integrar os pontos de atenção com as redes de saúde.   
 

Quanto aos desafios, em relação a RAPS, esses não se resumem apenas 

aos de sua criação, mas também de sua efetivação. 

Desde sua criação até os momentos atuais, a rede passa por dificuldades 

quanto aos fazeres diários, oferecidos às pessoas com sofrimento psíquico. Sejam 

problemas desde a sua estrutura, formação dos profissionais, dentre outros fatores 

que podem dificultar as ações oferecidas por esta rede. Segundo a legislação, 

alguns fazeres estão ligados a prática do pedagogo no espaço do CAPS, tais como: 

oficinas diversas com os grupos de pessoas em sofrimento psíquico, trabalhos e 

fazeres em grupos, fomentar a humanização inerente a esse trabalho, e prezar pelos 

direitos humanos e pessoais dos sujeitos.  

 

A criação/institucionalização de Residências Terapêuticas, Centros de 
Convivência, Centros de Atenção Psicossocial Infanto juvenil (CAPSi), 
Centros de Atenção Psicossocial para usuários de álcool e outras drogas 
(CAPS AD), Centros de Atenção Psicossocial 24 horas (CAPS III), Leitos de 
Saúde Mental em Hospital Geral e etc (OLIVEIRA, 2005, p. 41). 
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Ainda, dentro da discussão voltada para a efetivação do CAPS nas leis e 

legislações, a portaria n° 106, de 11 de fevereiro de 2000, frisa: 

 

Os Serviços Residenciais Terapêuticos em saúde mental para pacientes de 
longa permanência em hospitais psiquiátricos. Além desses serviços, 
existem os Centros de Convivência, as Cooperativas de Trabalho, dentre e 
outros criados por municípios. E a Portaria n°2.840, de 29 de dezembro de 
2014, cria o programa de desinstitucionalização integrante dos 
componentes estratégias de desinstitucionalização da RAPS, no âmbito do 
SUS, e institui o respectivo financeiro de custeio mensal (SOARES, 2015, p. 
30).                                                                    

 

Com o custeio oferecido pelo Sistema Único de Saúde, o CAPS tem 

condições de se desenvolver de forma mais efetiva, estendendo assim seus serviços 

a um maior numero de pessoas. As portarias citadas ainda enfatizam a 

institucionalização de novos fazeres em saúde mental, potencializando dessa forma 

a RAPS. 

Oliveira (2005, p. 41) destaca que: 

  

Como resultado do desenvolvimento de uma rede de atenção psicossocial, 
na busca de legitimar os serviços, em 2001 foi sancionada a Lei nº 
10.216/2001, resultado da proposta da Lei Paulo Delgado, que afirma os 
direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o 
modelo assistencial em saúde mental. 

 

Uma mudança relevante acontece no cuidado dos profissionais com as 

pessoas que estão em tratamento. Em relação a isso, destaca-se que “o profissional 

da saúde mental é obrigado a pensar a doença mental e a lidar com ela de uma 

forma diferente, desenvolvendo novas atitudes, habilidades e competências, 

compatíveis com o modelo de atenção psicossocial” (MOURA, 2012, p. 14).  

“A formação dos profissionais de Saúde Mental, entretanto, ainda se constitui 

explícita e, às vezes, sub-repticiamente como uma antítese das propostas das 

reformas Sanitária e Psiquiátrica” (OLIVEIRA, 2005, p. 41). Diante da afirmação 

anteriormente exposta, percebemos que muitos profissionais que lidam diretamente 

com a saúde mental ainda enfrentam um despreparo frente ao desenvolvimento 

destas ações. 

 

O profissional está, via de regra, à mercê de currículos que marginalizam a 
Saúde Mental e o submetem à psicopatologia tradicional, privilegiam 
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procedimentos clínicos quase que exclusivamente aplicáveis a consultórios 
e ambulatórios tradicionais e promove a medicalização da vida cotidiana, o 
que vai além da corriqueira medicamentação, passando para toda uma 
postura cultural que transforma condições sociais e culturais em problemas 
de ordem médica (OLIVEIRA, 2005, p. 41). 

 

Como destaca Moura (2012, p. 10), “essa nova forma de cuidar exige dos 

profissionais um maior envolvimento com a clientela assistida, o que em muitos 

casos pode durar a vida toda. (...)”.  

 

Além de oferecer maior apoio na implementação desses novos serviços e 
em sua interligação com outros setores da sociedade, o Ministério da Saúde 
tem demostrado preocupação com a qualificação dos trabalhadores dessa 
área por meio do programa permanente de capacitação de recursos 
humanos para a reforma psiquiátrica, estimulando a supervisão clinica 
institucional dos CAPS e apoiando os programas de residências 
multiprofissionais em saúde mental. Contudo, destaca que há ainda poucos 
debates cientifico e produção de conhecimento acerca da saúde mental 
como parte integrante da Saúde Pública (MOURA, 2012, p. 13). 

 

A proposta de mudança do modelo assistencial em saúde e psiquiatria 

também requer, necessariamente, uma transformação no processo de formação dos 

profissionais que atuarão nesse campo, já que não se pode, do dia para noite, 

mudar fazeres dos profissionais, sem antes mudar as mediações na formação 

destes. Desse modo: 

 

A construção de um outro lugar social para a loucura mostra a necessidade 
de articulação com o projeto de formação de um outro olhar sobre o 
processo saúde/doença para duas demandas, para as necessidades, para 
as formas e os modos de resolução (SANTOS, 2014, p. 26). 

 

Figura 1: Rede de Atenção Psicossocial 
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Fonte: Ministério da Saúde (2017, p. 88). 

 

Todavia os CAPS não formam sozinhos a Rede de Atenção Psicossocial, e 

nem podem ser considerados como a realidade do Estado. Dimensten et al (2012, p. 

101) destacam que: 

 

Conforme a Política de Saúde Mental brasileira move-se em direção ao 
fornecimento de cuidados integrais a usuários em sofrimento psíquico, 
tornam-se necessários a ampliação dos entendimentos acerca da crise e a 
elaboração de formas eficazes para seu manejo nos hospitais gerais e de 
emergência, Pronto-Atendimentos, CAPS III e SAMU. Hoje, podemos 
observar uma expansão e interiorização dos diversos serviços que 
compõem a RAPS pelo país e a consequente diminuição no número de 
leitos (passou de 39.567 em 2006 para 32.735 em 2010) e de internações 
em hospitais psiquiátricos (Brasil, 2011). Apesar dessa ampliação que 
indica o avanço do processo de reforma psiquiátrica brasileira é preciso 
promover ações que garantam o acesso com qualidade, trabalhar de forma 
georeferenciada, ofertar cuidados considerando a diversidade das 
necessidades dos usuários e garantir a participação dos mesmos nos 
processos decisórios. 

 

Apenas o CAPS ou outra instituição não seria capaz de, em todos os 

momentos, oferecer o suporte às pessoas em sofrimento psíquico, por isso os 
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autores apontam para a necessidade da junção dos diferentes serviços em saúde 

mental. 

A RAPS se apresenta como um conjunto de diferentes aspectos na saúde 

mental com o intuito de efetivar melhorias na realidade psicossocial não só do RN, 

como do Brasil. 

 

Figura 2: Atenção Psicossocial 

 

Fonte: Ministério da Saúde (2017, p. 18). 

 

O Ministério da Saúde dispõe sobre o que deve compor a RAPS: Unidade 

básica de saúde, núcleo de apoio à saúde da família, consultório na rua, para que se 

possa atender as pessoas de forma menos institucional, e assim, este serviço 

chegar mais próximo do indivíduo. 

Assim como se devem apoiar os serviços do componente atenção residencial 

de caráter transitório, centros de atenção psicossocial em suas mais diferentes 

modalidades, proporcionam a cada público seu atendimento especializado. Está 

previsto prestar serviço ainda através da SAMU 192, sala de estabilização, unidades 

de pronto atendimento 24 horas e portas hospitalares de atenção à urgência, assim 
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como pronto socorro nas unidades básicas de saúde. As unidades de acolhimento 

ainda devem ter os serviços de atenção em regime residencial, pois este vai ao 

encontro do usuário em sua casa, se caracterizando como algo voltado para o seu 

contexto. Existe também a previsão de enfermaria especializada em hospitais 

gerais, com atendimento as pessoas com sofrimento e transtorno mental e 

necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas. Ainda há 

necessidade dos serviços em residências terapêuticas, constituídos de programas 

que se voltam para a casa como Programa de Volta para Casa (PVC). Também se 

torna interessante e necessário a existência de iniciativas cujos objetivos busquem 

proporcionar a inserção desse público no mercado de trabalho, propiciando a essas 

pessoas a oportunidade de exercerem seus papeis de cidadãos, tendo uma forma 

de renda para suprir suas necessidades e não sentirem aquém do restante da 

sociedade.  

 

2.2.1 Funcionamento do CAPS  

 

Os CAPS surgem como uma continuidade da luta travada por uma atenção 

psicossocial significativa e relevante, frente à necessidade das pessoas que 

precisam desses serviços. “Constituindo-se como a principal estratégia do processo 

de reforma psiquiátrica, os CAPS são instituições destinadas a acolher pessoas com 

transtornos mentais” (FERREIRA ET AL, 2016, p. 81). 

Os CAPS surgiram essencialmente para substituir os manicômios e suas 

formas ineficazes de cuidar das pessoas que enfrentavam algum tipo de transtorno 

psíquico durante algum momento da vida. Esses centros surgem com o intuito de 

trazer melhorias para a vida dessas pessoas, “buscando integrá-las a um ambiente 

social, cultural e familiar, bem como as apoiando nas suas iniciativas e autonomias” 

(MOURA, 2012, p. 10). Nesse sentido, 

 

Anteriormente, o modelo psiquiátrico centrava-se na expansão dos leitos de 
hospitais psiquiátricos e na criação de asilos, sob os modelos de uma 
assistência precária e excludente, considerando-se o elevado número de 
pacientes internados e abandonados pelas famílias, alvo de críticas e 
denúncias internacionais na época. Dessa forma, perpassava a concepção 
histórica e institucionalmente elaborada das práticas em saúde mental 
nesse modelo asilar e manicomial, que refletia no processo de formação de 
recursos humanos vigentes e na própria prática dos profissionais inseridos 
nesses espaços (JUNIOR, 2014, p. 94). 
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De acordo com Moura (2012, p. 11) “os CAPS assumiram um papel 

estratégico e articulador dessa demanda em meio a outros serviços existentes na 

comunidade como escolas, assistência social, atenção básica, hospitais gerais, etc”.  

De acordo com Venâncio (2005), os CAPS têm objetivado, como principal 

diretriz, a criação de uma rede de serviços de baixa e média complexidade para 

atendimento psicossocial no território. O Ministério da Saúde, na Portaria nº 336/GM, 

define que os CAPS devem “responsabilizar-se pela organização da demanda e da 

rede de cuidados em saúde mental no âmbito do seu território” (LOPES, 2013, p. 

11), e ainda “desempenhar o papel de regulador da porta de entrada da rede 

assistencial no âmbito do seu território” (BRASIL, 2004a, p. 126). Aqui, percebe-se o 

porquê da criação dos CAPS. 

O CAPS aparece como um braço forte, frente a efetivação do direito a rede de 

atenção psicossocial, sendo efetivados fazeres, práticas, ações pela equipe 

multiprofissional, o que resulta em ganhos para as pessoas em sofrimento psíquico. 

Além de oferecer-lhes “[...] cuidados clínicos e de reabilitação psicossocial, evitando 

internações e favorecendo o exercício da cidadania dos usuários e de seus 

familiares” (MOURA, 2012, p. 10). 

“As atribuições do CAPS incluem difundir e favorecer a reinserção social dos 

seus usuários por meio do exercício dos direitos civis, trabalhistas, de lazer, além da 

consolidação dos laços familiares e comunitários” (AVELLAR, 2014; HIRDES, 2015; 

SCHULZE, 2016). Não se pode apenas pensar em tratar os sujeitos que estão em 

sofrimento psíquico levando em consideração apenas o quadro clinico apresentado. 

É preciso também pensar, apesar das dificuldades, em inserir ou reinserir este a 

sociedade de forma integral, não só enquanto pessoa física, mas na condição de 

trabalhador, de cidadão.  

 “Nessa perspectiva, as ações devem acontecer em espaços coletivos, 

atuações em grupos operativos, trabalho colaborativo em equipe, além de 

articulações com serviços ofertados por outras redes [...]” (ARCE, 2014; ANJOS 

FILHO; SOUZA, 2017, p. 98). Nesses momentos, deve-se prezar por causar prazer 

no usuário, deixando esse a vontade para viver cada momento da atividade, da 

tarefa, de modo que exista desenvolvimento e, consequentemente, uma melhora na 

sua condição que irá sendo superada gradualmente. Vale ressaltar que “os CAPS se 
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diferenciam conforme o tamanho, estrutura física, profissionais, atividades 

desenvolvidas e clientela assistida” (MOURA, 2012, p. 12).  

O CAPS não pode ser uma instituição que funciona de modo separado do 

restante das instituições que trabalham com saúde. Como destaca Moura (2012, p. 

13), ressaltando Ballarin (2011): “A saúde mental não deve ficar restrita as 

instituições tradicionais, mas ligada à atenção básica, ao território, a 

intersetorialidade, à participação da comunidade e ao apoio matricial”. Entendemos 

então que a saúde mental não pode ser algo separado da saúde pública ou da 

saúde coletiva, pois estas se completam e devem agir juntas frente às necessidades 

da população de uma maneira geral. Não se pode perceber o sujeito com 

adoecimento ou transtorno mental como apenas um sujeito doente, mas alguém que 

tem família e pertence a um lugar, sendo esses pontos levados em consideração, 

com certeza, o sujeito terá maiores chances de melhorar e de ter uma vida com 

condições mais dignas, culminando em um bom convívio social. 

Nos CAPS, “as emoções são trabalhadas por meio da arte: música, canto, 

desenho, pintura, literatura, teatro, recitação, escultura e cerâmica” (AMARANTE, 

2007, p. 145), são abordagens a serem utilizadas no tratamento desses sujeitos, de 

maneira que, a pessoa com sofrimento psíquico não vai a essa instituição para ser 

internada, medicada e vigiada, muito menos ser tratada como louca, mas sim para 

ser inserida em um processo de reabilitação. Isso ocorre, nos CAPS, pela inserção 

da expressão artística, pois, ao utiliza-la, “são dadas muitas oportunidades para o 

refinamento da sensibilidade e a harmonização de conflitos nas áreas afetiva e 

social” (p. 145). 

 

2.3 O fazer do pedagogo na saúde mental 

 

A intervenção em saúde mental é realizada por trabalhadores que têm 

formações diversas. A legislação possibilita a participação de diversos profissionais, 

sendo que, em alguns CAPS, há pedagogos atuando. 

É importante atentar para o termo pedagogia para fazermos as relações entre 

pedagogia e saúde mental. Segundo Carneiro (2007, p. 15-16), “o sentido mais 

comum do termo pedagogia é oriundo do grego paidagogia, que significa a teoria da 

arte de ensinar”. Então, desde o nome, o pedagogo se volta para a arte de ensinar, 

de mediar, de levar, de ser o guia de alguém que precisa aprender algo. “Ela está 
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relacionada ao ato da condução do saber. Preocupando-se com os meios, com as 

formas e maneiras de como levar o indivíduo ao conhecimento”. 

Quanto ao termo pedagogo, Araujo e Lucindo (2016, p. 24) destacam: “O 

termo pedagogo deriva da palavra pedagogia. A pedagogia está associada ao ato de 

educar crianças, porém a que hoje conhecemos apresenta características básicas 

ligadas à infância”. O pedagogo se apresenta como profissional voltado para o 

desenvolvimento de processos que envolvem o sujeito criança. “E só podemos 

reconhecê-la assim por causa do surgimento do mundo moderno e da recente 

definição do ser criança, como também da noção de infância” (ibid. p.23). 

Dessa forma, pode-se dizer com base nessa compreensão, que o trabalho 

pedagógico se encontra vinculado à educação e, de modo mais concreto, aos 

processos de Aprendizagem, pois a pedagogia consiste na profissão ou na prática 

do ensino. Para Frison (2006, p. 17), “a pedagogia, historicamente, tem um campo 

específico de atuação, seja em espaços educativos formais seja em espaços não 

formais”. Esse campo de atuação é a educação e os aspectos que se relacionam 

com a mesma direta ou indiretamente, “sendo uma ciência com um corpo teórico e 

prático sistematizado não pode restringir a prática pedagógica à escola, pois se todo 

trabalho docente é pedagógico nem todo trabalho pedagógico é docente”.  

Todo professor, ao desenvolver uma prática educacional, está desenvolvendo 

uma ação pedagógica, pois o intuito dessa ação é mediar os processos de 

Aprendizagem de alguém. No entanto, um pedagogo pode sim desenvolver algum 

tipo de prática sem que ela esteja relacionada a aspectos estritamente relativos à 

docência, como afirma Libâneo (2009, p. 112), quando nos diz que “igualar a ação 

pedagógica à docência é reducionismo conceitual, estreitamento do conceito de 

pedagogia, consequentemente, estreitamento da ação”. Nesse sentido, 

 

A educação como prática de humanização complexa e ampla é fundamental 
na existência do homem. Por isso, dá-se de diversas formas, que estão 
extremamente relacionados e são vivenciados distintamente. Na totalidade 
que o mundo em que se vive, conceituá-la torna-se tarefa difícil, devida as 
inúmeras interpretações que se vem construindo sobre o homem e suas 
relações sociais ao longo da história (SILVA, 2009, p. 01). 

 

O autor destaca a educação como uma prática de humanização. Dessa 

forma, “é notória a visibilidade que as formas de educar chamadas “não escolares” 

vêm ganhando nas últimas décadas” (ZOPPEI, 2015, p. 15). De fato, como ressalta 
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o autor, a atuação do pedagogo em espaços não escolares tem crescido cada vez 

mais no Brasil. Em alguns espaços o trabalho desse profissional muito já tem se 

consolidado, outros ainda nem tanto, mas em todos os campos de ação já se 

destaca a importância do pedagogo no seu corpo de profissionais. Como exemplo, 

os autores citam: “hospitais, turismo, editoras, museus, circos, ONGs empresas, 

presídios e instituições correcionais” (idem). 

Além da educação informal, estão presentes nesses espaços de atenção 

psicossocial outras formas de fazer pedagogia. Um modo de fazer pedagogia que 

sai de dentro da realidade da escola e da sala de aula, e vai ao encontro de novos 

horizontes. 

 

A pedagogia social privilegia, como eixo central, a descoberta dos matizes 
da matriz cultural dos sujeitos, para trocar de forma delinear seus princípios 
pedagógicos, o mais próximo da realidade do(a) educando(a), através da 
dialogicidade, considerando o seu saber, sua experiência, sua história, seus 
conflitos, seus sonhos, seus valores e crenças e aproveitando a 
oportunidade educativa para interpretar o mundo humanamente construído 
com elementos essenciais da cultura universal (DEMOLY et al., 2017, p. 
41).  

 

Essa é uma pedagogia que se volta de maneira mais efetiva para 

humanização do sujeito, contudo destaca-se que a educação escolar também tem a 

potencialidade de humanizar os sujeitos que ocupam seus espaços de atuação.  

O pedagogo hoje é um profissional habilitado e, segundo documentos e 

legislações, tem assegurado seu direito a efetivar fazeres em muitos espaços, 

alguns um tanto consolidados, outros ainda não. 

Tratando um pouco sobre a renumeração e outras condições que este recebe 

nesses espaços enquanto trabalhador, pensando na perspectiva de salários, desde 

a escola até o hospital, como ambientes em que pode exercer sua profissão. Alguns 

editais de concursos públicos foram analisados para entendermos melhor essa 

questão, os quais foram:  edital nº. 001/2019, edital nº. 001/2019 de abertura do 

concurso público único para as prefeituras municipais de Apodi/RN e Itaú/RN, edital 

de abertura de concurso n. 08/2018, edital nº 332 de 07 a 13/11/2009, edital nº 

001/2015 – SEARH – SEEC/RN, de 3 de novembro de 2015, edital nº 07/2019-

DG/ZL/IFRN. Compreendemos que o pedagogo pode ter um salário que varia entre 

2.013, 39, em uma carga horaria de trinta horas semanais, até 2.446,96, também 

com uma carga horaria de trinta horas. Existe também a questão do adicional de 
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insalubridade, que se deve ser pago a empregados que trabalham em condições 

prejudiciais a sua saúde, tal como consta no artigo 192, nas consolidações da lei do 

trabalho. 

É notório um alargamento das diferentes práticas desenvolvidas pelo 

pedagogo que passa agora a serem efetivadas em diversos espaços, levando o 

pedagogo a diferentes campos de atuação. Um desses espaços é a saúde mental, 

foco desta pesquisa. 

Como afirma Vale (2017), Tavares (2010), Souza (2014), depois de vários 

momentos de lutas e de reformulações na formação e através dos documentos 

oficiais, este começa a alcançar novos lugares onde o pedagogo passa a atuar. 

Segundo Libâneo (2004, p. 26): 

 

O pedagogo vem conquistando espaços muito além do contexto escolar, 
são realidades fora da escola, onde os mesmos aliam saberes e práticas, 
quebrando barreiras existentes na sociedade. “O pedagogo é o profissional 
que, a cada dia mais, se enquadra para exercer essa função do 
conhecimento, ocorrendo em muitos lugares, institucionais ou não, sob 
várias modalidades. 

 

Para entender os caminhos que trouxeram a pedagogia ao estágio atual, seu 

percurso de curso de formação não pode ser desprezado. Criado pelo Decreto 1190, 

de 4 de abril de 1939, segundo Araujo e Lucindo (2016, p. 23) “o curso de 

Pedagogia originou-se articulado à formação do professor, ficando responsável por 

formar os professores dos docentes que atuariam no ensino primário”: 

“O Parecer CFE nº 251/62 regulamentou o curso, o currículo mínimo e sua 

duração e o Parecer CFE nº 252/69 instituiu a proposta de formação de especialistas 

em administração escolar, inspeção escolar”. Desse modo, destacamos ainda que: 

 

O curso de Licenciatura em Pedagogia destina-se à formação de 
professores para exercer funções de magistério na Educação Infantil e nos 
anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na 
modalidade Normal, de Educação Profissional na área de serviços e apoio 
escolar e em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos 
pedagógicos. As atividades docentes também compreendem participação 
na organização e gestão de sistemas e instituições de ensino, englobando: - 
planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de 
tarefas próprias do setor da Educação; - planejamento, execução, 
coordenação, acompanhamento e avaliação de projetos e experiências 
educativas não escolares; - produção e difusão do conhecimento científico 
tecnológico do campo educacional, em contextos escolares e não 
escolares.   
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A relação educação e saúde por muito tempo andou, ou se deu de modo 

separado, por acreditar que essa era a melhor forma de manter as relações. 

Entretanto, com o passar do tempo, as mudanças nas ciências, às modificações na 

formação dos diferentes profissionais, novos horizontes foram surgindo, e um deles 

levava a interdisciplinaridade ao encontro dos diferentes saberes que formam a 

ciência (SILVA, 2013). Suruagy (2017, p. 15) analisa a relação entre educação e 

saúde: 

 

A educação é uma ação que vai para além do conteúdo – levando-se em 
consideração o sentido ampliado do termo e as aprendizagens advindas 
das experiências vividas pelos usuários em sofrimento psíquico. Partir das 
vivências deles, então, potencializa o trabalho por eles desenvolvido. A 
educação, nesse contexto, forma para a cidadania, porque vislumbra a 
formação integral de sujeitos. A ação educativa, vista pelo viés da saúde, 
precisa estar voltada para o envolvimento de diversificados movimentos dos 
usuários, baseados nas experiências de aprendizagem que acontecem 
individualmente ou em grupos, as quais estão pautadas na liberdade de 
ação, adaptadas à saúde, a fim de nutrir ou atingir uma condição de saúde 
ideal, alertando para o foco de que tudo pode privilegiar as peculiaridades 
de cada usuário. Sobre isso Zolnierek (2008) afirma que a educação voltada 
para a área da saúde vem sendo trabalhada para atender a demanda de 

usuários em sofrimento psíquico.  
 

Enfatiza-se que a educação e a saúde, dentro dos espaços onde são 

oferecidos cuidados e atenção à saúde mental, não pode se limitar a conteúdos e ao 

tratar da doença como uma patologia, mas procurar novas formas de efetivar ações 

que tragam melhorias significativas na vida das pessoas em sofrimento psíquico.   

 

O trabalho realizado entre a educação e a saúde mental acaba por se voltar 
para fazer intervenções a respeito do conhecimento dos usuários (e de 
qualquer pessoa, na verdade), a fim de que sua capacidade de reflexão e 
ação a respeito de tudo o que permeia sua existência no cotidiano seja 
ampliada. Para alcançarmos, nesse sentido, uma condição de pessoa com 
saúde, não precisamos apenas resolver os problemas de ordem biológica. 
Trata-se de ir muito além de tudo isso: faz-se imperativo uma ação 
integradora entre setores, para resolver necessidades que nos acometem 
no dia a dia e que acabam por interferir diretamente em nossa saúde - 
necessidades estas de ordem cultural, religiosa, social, cultural, étnica, 
econômica. O fato é que a educação poderá contribuir significativamente 
com o processo de tratamento de pessoas em sofrimento psíquico dentro 
dos CAPS, potencializando as ações que já acontecem lá com o intuito de 
cuidar das pessoas (SURUAGY, 2017, p. 14). 

 

Os trabalhos encontrados e discutidos até o momento apontam para a 

importância dos muitos fazeres do pedagogo no CAPS. Vale (2017) afirma que 

“como parte do trabalho de recuperação desses indivíduos, existe a atuação do 



48 
 

 
 

pedagogo nesse espaço que é de suma importância, fazendo com que eles possam 

estar em convívio com os familiares e com a sociedade”, ressaltando assim a 

relevância do que faz o pedagogo no CAPS frente à promoção em saúde mental. 

Rocha (2013) enfatiza que 

 

os profissionais que trabalham nos CAPS possuem diversas formações e 
integram uma equipe multiprofissional. É um grupo de diferentes 
trabalhadores de nível superior e de nível médio. Os profissionais de nível 
superior são: terapeutas ocupacionais, psicólogos, enfermeiros, médicos, 
assistentes sociais, pedagogos, profissionais de educação física ou outros 
necessários para as atividades oferecidas nos CAPS. 

 

A pedagogia na saúde mental abre possibilidades para fazer de diferentes 

tecnologias, recursos facilitadores, nos processos de Aprendizagem do sujeito 

usuário do CAPS. Ainda, Góis et al (2018, p. 15) afirma: 

 

O pedagogo não é mais apenas um professor capaz de realizar tarefas 
dentro da sala de aula. Este passa a ser um profissional com uma nova 
formação, logo novo e diferenciado campos de atuação, como a saúde 
mental. Na saúde mental o pedagogo muitas vezes faz uso das TDIC no 
seu dia a dia frente à realização de atividades que busquem desenvolver 
habilidades nos usuários, ou atendidos pelo CAPS. 

 

Os fazeres do pedagogo no CAPS podem ser vistos como importantes para a 

efetivação dos cuidados em saúde mental, se caracterizando como ações que 

possibilitam o desenvolvimento cognitivo desses sujeitos, o que pode possibilitar 

outros ganhos, não apenas cognitivos. Sobre essa atuação do pedagogo no espaço 

do CAPS, Vale aponta: 

 

O pedagogo é um profissional também capacitado para atuar em espaços 
não escolares, como é o caso do Centro de Atenção Psicossocial CAPS, 
onde são assistidas pessoas com transtornos mentais e dependentes de 
álcool e drogas em geral, que estão ali para receber atendimento adequado, 
com psicólogos, enfermeiros, médicos, entre outros. Assim, o profissional da 
educação irá atuar na área da aprendizagem com uma grande contribuição 
no processo de reabilitação dos usuários, propiciando sua inclusão na 
sociedade e também no convívio familiar (2017, p. 15). 

 

Nesse espaço o pedagogo visa em seus fazeres o desenvolvimento 

intelectual dos usuários através de atividades que possam vir a trabalhar os de 

Aprendizagem. Assim como práticas que trabalhem a socialização dessas pessoas, 

a habilidade de manusear objetos, dentre outras. 
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3 METODOLOGIA 

 

A metodologia tem papel fundamental no desenvolvimento da pesquisa 

cientifica, juntamente com todos os outros elementos que também contribuem para 

isso. Não só na metodologia, mas durante todo o processo de investigação, o 

pesquisador assume cuidados com o seu trabalho. Desde o referencial teórico, à 

indagações e condições materiais, até a motivação do pesquisador, são percorridos 

caminhos nos quais a investigação vai sendo desenvolvida, com muito cuidado e 

atenção.  

A presente pesquisa se caracteriza como qualitativa, fazendo uso de 

entrevista semiestruturada, tendo como participantes duas pedagogas que atuam 

em CAPS potiguares. Os dados obtidos são analisados por categorias que se ligam 

a subjetividade das pedagogas e a aspectos que apontam para seus fazeres na 

instituição.  

Por se tratar de um projeto que envolve seres humanos, de forma direta, e 

que seus procedimentos acarretam possíveis riscos emocionais aos participantes, 

ele foi submetido à apreciação ética do Comitê de Ética e Pesquisa (CEP). Após sua 

aprovação, foi feita uma visita aos CAPS, assim como as secretarias de saúde das 

cidades onde desenvolveríamos nossa pesquisa, de modo que os envolvidos 

tiverem ciência da aprovação do estudo pelo CEP. O número de aprovação foi 

3.036.047 e o CAAE foi 97389018.8.0000.5294, tendo sido a aprovação concebida 

pelo comitê de ética e pesquisa da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

- UERN.  

Esta pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética no mês de agosto de 2018, 

tendo a pesquisa de campo iniciado somente após a sua devida aprovação pelo 

mesmo. A aprovação aconteceu no mês de novembro, do mesmo ano. 

A pesquisa trata-se de um estudo qualitativo, ao levar em consideração 

aspectos qualitativos e subjetivos. Ao tratar sobre pesquisa qualitativa, Goldenberg 

(1997, p. 34) destaca que: 

 

A pesquisa qualitativa não se preocupa com representatividade numérica, 
mas, sim, com o aprofundamento da compreensão de um grupo social, de 
uma organização, etc. Os pesquisadores que adotam a abordagem 
qualitativa opõem-se ao pressuposto que defende um modelo único de 
pesquisa para todas as ciências, já que as ciências sociais têm sua 
especificidade, o que pressupõe uma metodologia própria. Assim, os 
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pesquisadores qualitativos recusam o modelo positivista aplicado ao estudo 
da vida social, uma vez que o pesquisador não pode fazer julgamentos nem 
permitir que seus preconceitos e crenças contaminem a pesquisa. 

 

Esta pesquisa parte da perspectiva que atende a princípios qualitativos, 

primeiro por que suas participantes são duas pedagogas que atuam no CAPS no RN 

e os objetivos desta se voltam para a subjetividade dos fazeres destas. Ainda quanto 

à pesquisa qualitativa, Pereira (2018, p. 67) discute que: 

 

A pesquisa qualitativa, em geral, ocorre no ambiente natural com coleta 
direta de dados e o pesquisador é o principal instrumento; 2) Os dados 
coletados são preferencialmente descritivos; 3) A preocupação do processo 
é predominante em relação à do produto; 4) O “significado” que as pessoas 
dão as coisas e a sua vida são focos de atenção para o pesquisador e, 5) A 
análise de dados e informações tende a seguir um processo indutivo.   

 

A partir do aceite das coordenações dos CAPS, o pesquisador responsável 

pela pesquisa foi pessoalmente aos CAPS e fez o convite para a pedagoga para 

participar da pesquisa. 

Foi realizada entrevista semiestruturada (apêndices II, III e V) e entrevista 

com base na instrução ao sósia (apêndices IV e VI, porém, os dados não foram 

analisados desde a perspectiva da instrução ao sósia propriamente dito. A instrução 

foi trazida por possibilitar que as pedagogas trouxessem informações bastante 

detalhadas sobre seu fazer no CAPS. 

 Na entrevista, esteve na sala apenas a pedagoga e o mestrando, portando 

um aparelho celular, de modo que possa gravar a entrevista, foram gravadas apenas 

as vozes das participantes da pesquisa, em momento algum foi feito uso de 

gravações e imagens.  

Vale ressaltar que o roteiro da entrevista foi semiestruturado, que as 

respostas trazidas pelas pedagogas nesse momento da entrevista poderiam e 

ocasionaram possibilidades de outras perguntas e consequentemente outras 

respostas. Vide o que foi ressaltado por Triviños (1987, p. 152):  

 

A entrevista semi-estruturada tem como característica questionamentos 
básicos que são apoiados em teorias e hipóteses que se relacionam ao 
tema da pesquisa. Os questionamentos dariam frutos a novas hipóteses 
surgidas a partir das respostas dos informantes. O foco principal seria 
colocado pelo investigador-entrevistador. “[...] favorece não só a descrição 
dos fenômenos sociais, mas também sua explicação e a compreensão de 
sua totalidade [...]” além de manter a presença consciente e atuante do 
pesquisador no processo de coleta de informações. 
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As questões foram organizadas de forma a trazer questões sobre escolha do 

curso de pedagogia, formação da pedagoga, satisfação com o trabalho. 

Já a instrução foi realizada da seguinte forma, se dando em forma de 

entrevista, onde as duas pedagogas, em momentos distintos, instruíam o mestrando 

a como fazer suas práticas no CAPS onde atuam.  

Trabalhar com esse tipo de coleta de dados torna-se pertinente, pois se tem a 

possibilidade de perceber a subjetividade tanto do trajeto das pedagogas enquanto 

pessoas, como seus fazeres no CAPS.  

 

A entrevista também é uma grande ferramenta de coleta de dados e 
geralmente acompanha a observação seja no estudo de caso, na pesquisa 
ação, ou mesmo na etnografia. (...).  Entrevista semi-estruturada - são 
apresentados tópicos, ao invés de questões fechadas e permitem respostas 
subjetivas, sem perder o quantitativo. É considerada a melhor forma por se 
utilizar das duas anteriores. O entrevistador segue um guia de questões, 
mas deve estar preparado para caso a entrevista mude de caminho 
(OLIVEIRA, 2005, p. 25).  

 

3. 1 Escolha dos CAPS 

 

A pesquisa foi desenvolvida na instituição Centro de Atenção Psicossocial- 

CAPS. A seleção deste espaço se deu sob critérios de inclusão e exclusão. 

Salientamos que a participação dos sujeitos na pesquisa se deu por livre e 

espontânea vontade, de maneira que, caso desejasse contribuir com o nosso 

trabalho, o profissional deveria declarar seu interesse, através de um termo. As 

pedagogas que estivessem trabalhando no momento da pesquisa teriam condições 

de participar do estudo, já as que estavam de férias, licença ou outro tipo de 

afastamento estariam impossibilitadas. Tivemos, então, duas pedagogas que se 

dispuseram a colaborar com nossa investigação, ambas atuantes em dois CAPS. As 

autorizações para participação das mesmas na pesquisa foram concedidas através 

da carta de anuência, cedida pelo Órgão Municipal de Saúde, responsável pela 

instituição. 

 

3. 2 As participantes da pesquisa 
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As participantes que colaboraram com nosso estudo foram duas pedagogas 

que atuam no CAPS, em cidades distintas no Estado do Rio Grande do Norte. As 

profissionais foram avisadas sobre a pesquisa e indagadas sobre a possível 

participação avisadas pela secretaria de saúde de seus respectivos municípios, e às 

direções de seus respectivos CAPS, acerca da possibilidade de poderem participar 

da pesquisa, caso tivessem interesse. Ambas aceitaram. 

 

3. 3 Procedimentos éticos na pesquisa 

 

Feita a seleção dos CAPS, fizemos visitas aos secretários (as) de saúde das 

cidades onde havia um profissional pedagogo atuando na equipe multiprofissional. 

Nesse momento, foi dada a autorização para realização da pesquisa em dois CAPS, 

por parte dos secretários (as) de saúde, através da carta de anuência.  

Em relação aos critérios éticos, os mesmos foram explanados a todos os 

secretários (as), e as pedagogas assim como os objetivos da pesquisa também 

foram esclarecidos. Esclarecemos ainda que os pedagogos deveriam atestar a 

voluntariedade de participar da pesquisa, através do Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (TCLE), sob as recomendações das Resoluções 466/12 e 510/16 do 

Conselho Nacional de Saúde e suas complementares.  

No TCLE, que foi assinado pelas pedagogas que aceitaram participar da 

pesquisa, a mensagem apresentou-se de forma clara, em uma linguagem simples, 

para que elas pudessem entender do que se tratava a pesquisa. No mesmo 

documento, continham ainda os objetivos da pesquisa e os procedimentos aos quais 

estes seriam submetidos, além da garantia de que eles poderiam desistir a qualquer 

momento, e de que a privacidade dos envolvidos seria preservada. 

As pedagogas ainda assinaram o Termo de Autorização do Uso da Voz, já 

que na entrevista as vozes do aluno investigador desse estudo e das profissionais 

seriam gravadas. 

 

3.4 Critérios e escolha dos participantes 

 

Para o desenvolvimento da pesquisa, foi necessário pesquisar o fazer de dois 

pedagogos com atuação na saúde mental no CAPS. Estes sujeitos foram 
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selecionados sob os critérios de inclusão e exclusão desta pesquisa. Desse modo, 

as participantes foram duas pedagogas atuantes em CAPS potiguares.  

 

3.5 Critérios de Inclusão e Exclusão  

 

Para realização da pesquisa, optou-se pela definição de critérios de inclusão 

e exclusão aplicados aos profissionais atuantes em CAPS no estado do RN. 

Nos critérios de inclusão dos profissionais foram contemplados: pedagogos 

atuantes nos CAPS inseridos nas cidades do interior do estado do Rio Grande do 

Norte. Vale destacar que será trabalhada a totalidade de profissionais, tendo em 

visto não haver número expressivo destes profissionais por instituição. 

Podem-se citar como critérios de exclusão dos profissionais: os pedagogos 

que estarão em gozo de férias, com atestado médico ou por algum motivo 

desvinculado da instituição no período de coleta de dados da pesquisa. 

 

3.6 Processos de escrita do TCLE e do Termo de Autorização do Uso de Voz 

 

Os modelos para o TCLE e para o Termo de Autorização do Uso de Voz 

foram obtidos no site do Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade do Estado do 

Rio Grande do Norte (UERN), disponível no endereço eletrônico: 

http://propeg.uern.br/default.asp?item=propeg-comissoes-cep. Os modelos foram 

seguidos de forma a manter os critérios de ética, propostos nos mesmos. 

No TCLE foram expostos, de forma clara, os objetivos, as etapas, os 

instrumentos de coleta de dados, os riscos e benefícios, o compromisso do aluno 

responsável quanto à segurança dos dados coletados e do resguardo da integridade 

do participante, bem como a quem os envolvidos poderiam recorrer, caso 

houvessem dúvidas acerca da pesquisa. 

Também deixamos explícito que os participantes poderiam, a qualquer 

momento, solicitar esclarecimentos sobre a pesquisa; e que, nos dois momentos da 

coleta de dados, seriam gravadas as conversas pelo celular do aluno responsável 

pela pesquisa, sendo apenas a voz dos envolvidos captada, podendo as pedagogas 

desistirem da pesquisa a qualquer momento. Informamos também que haveria 

ressarcimento e indenização, quando cabível, e que a pesquisa não acarretaria 

custos, não sendo disponibilizada nenhuma compensação financeira, de modo que, 

http://propeg.uern.br/default.asp?item=propeg-comissoes-cep
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caso houvesse algum gasto ou dano, em decorrência do desenvolvimento da 

pesquisa, haveria o ressarcimento, que seria realizado pelo aluno responsável pela 

pesquisa. 

Foi realizada a leitura e explicação dos termos aos envolvidos na pesquisa, 

mas também solicitamos que eles lessem atentamente a todos os itens dos termos, 

para que pudessem refletir acerca de sua possível participação, evitando equívocos 

e deixando tudo o mais transparente e ético possível. 

 

3. 7 Possíveis Benefícios da Pesquisa 

 

Com relação aos benefícios que poderiam resultar desta pesquisa, destaca-

se: a possibilidade de potencializar, entre os sujeitos que trabalham nas instituições 

estudadas, a força do diálogo nos mais diferentes fazeres desses trabalhadores em 

seus campos de atuação, assim como o favorecimento da reflexão da prática dos 

profissionais. Isto porque as pedagogas descreveram várias atividades que são 

desenvolvidas em diferentes momentos no CAPS, e esse prática pode proporcionar 

a reflexão da ação feita, oportunizando o aperfeiçoamento desses fazeres, trazendo 

benefícios para o profissional pedagogo e para o CAPS.  

 

3. 8 Possíveis Riscos 

 

Os riscos da pesquisa dizem respeito a situações que podem vir a causar 

desde o constrangimento, até sentimentos negativos, tais como: tristeza, raiva, 

incapacidade, incompetência, dentre outros, podendo esses sentimentos virem a ser 

lembrados ou vividos pelos pedagogos ao refletir sobre seu trabalho e o dia a dia no 

CAPS, nas mais diferentes atividades desenvolvidas por eles. Essa reflexão pode 

desencadear aspectos que podem afetá-los negativamente, podendo ser 

identificado, em qualquer momento da pesquisa, situações desagradáveis que 

estejam enfrentando, ou que já tenha passado nos fazeres de seu trabalho. 

As pedagogas, de uma maneira clara, estarão expondo tarefas e funções, 

enquanto profissionais atuantes na saúde mental, de forma que irão detalhar 

aspectos de seus fazeres, que podem gerar desconforto pessoal em fazer essa 

exposição não apenas de suas partes, mas também da instituição onde cada uma 

trabalha, podendo gerar desconfortos também à instituição. Esses desconfortos 
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tanto podem surgir no momento da pesquisa, ao falar sobre seu dia a dia, como 

posteriores a ela. As pedagogas podem ainda expor lacunas, pontos altos de baixos 

da instituição em que trabalham. 

As participantes da pesquisa estavam cientes de todas as etapas que 

aconteceriam, todas deram permissão e consentimento para participação na 

pesquisa, sendo, assim, reduzidos possíveis danos morais ou pessoais. As 

participantes foram esclarecidas sobre a pesquisa através de documentos e tiveram 

livre arbítrio de desistir de participar a qualquer momento.  

 

3. 9 Possíveis riscos proporcionados pela pesquisa e como minimizá-los 

 

Cada procedimento, utilizado durante o desenvolvimento dessa pesquisa, 

seguiu-se através de uma postura ética, assim como a identidade dos indivíduos que 

participaram da pesquisa, a qual, em nenhum momento, foi citada. Tal fato, 

demonstra que houve atenção e apreço pela ética, nos quatro momentos em que se 

constituíram essa pesquisa. 

A imagem e a identidade de cada pedagoga, em momento algum, será 

divulgada, prezando pela integridade do profissional, sendo mantidas em sigilo e 

anonimato. 

Os riscos emocionais foram amenizados pelo pesquisador responsável, que 

respeitou o sigilo total sobre as profissionais e os dados que poderiam ser 

fornecidos. Os riscos são amenizados quando, em nenhum momento, aparecem os 

nomes das pedagogas na entrevista. As informações dadas pelas envolvidas, as 

quais possam citar diretamente a instituição que as emprega, mesma sendo 

divulgadas, não levam o nome das pedagogas na condição de autoras da fala. 

Caso seja preciso, o pesquisador responsável poderá interromper as 

gravações e permitir que o sujeito pesquisado possa se recompor. O profissional 

colaborador também tem o direito de não responder qualquer pergunta que não 

ache cabível ao estudo, sendo esse pedido respeitado pelo pesquisador 

responsável. Ao pedagogo participante, buscaremos deixa-lo totalmente à vontade, 

prezando sempre a sua imagem, como profissional, e a instituição estudada. 

As pedagogas estudadas foram avisadas que todas as conversas gravadas 

seriam guardadas no notebook pessoal do pesquisador responsável, Adriano 

Lucena de Góis, com senha no equipamento e em sua respectiva pasta. 
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Ressaltamos que, em todos os momentos da pesquisa, as pedagogas ficaram 

sozinhas com o pesquisador responsável, objetivando com isso trazer conforto e 

segurança para o entrevistado. 

Estivemos atentos, também, aos sinais verbais e não verbais que pudessem 

demonstrar desconforto por parte do colaborador desta pesquisa. Utilizou-se como 

medida de proteção aos participantes, à privacidade e a confiabilidade. Fazendo uso 

dessas medidas preliminares, providenciamos a minimização dos riscos aos 

participantes da pesquisa, distanciando possibilidades de afetar o bem-estar de 

todos os envolvidos, em especial no que se refere ao emocional destes, assim como 

o convívio com seus colegas e o bem-estar com a instituição na qual trabalha. 

 

3. 10 Guarda dos dados coletados 

 

A pesquisa não disponibilizou nenhuma informação que comprometa a 

integridade das participantes. Todas as informações como dados, as gravações de 

vozes foram salvas no computador pessoal do aluno responsável pela pesquisa e 

em um drive online de armazenamento em nuvem (DropBox), ambos protegidos por 

senha, de maneira que não houvesse alguma infração ao direito de preservação de 

imagem, e serão descartadas após um período de 5 anos. 

Após este período, todo o conjunto de dados será destruído, portanto, com 

todos os procedimentos necessários para a preservação das identidades das 

participantes, atentando sempre para as observações e procedimentos éticos na 

pesquisa 
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4. OLHANDO OS DADOS: CAMINHOS TRILHADOS 
 

4.1 A atenção Psicossocial no Rio Grande do Norte  
 

Falar-se-á neste momento sobre a atenção psicossocial no Estado do Rio 

Grande do Norte. Aspectos de como essa se divide e se efetiva vão ser discutidos 

neste momento do texto.  

Um dos dispositivos que compõe a rede é o CAPS. O Estado do Rio Grande 

do Norte é composto por cento e sessenta e sete municípios e conta com trinta e 

dois CAPS, divididos em diferentes cidades potiguares. Algumas cidades como 

Mossoró e Natal devido ao seu número de habitantes possuem mais de um. 

Todavia, ressalta-se que diante do grande número de cidades, o percentual de 

CAPS ainda é pequeno, mesmo sabendo que algumas cidades são polos e 

amparam cidades vizinhas, como, por exemplo, a cidade de Apodi com 

aproximadamente trinta e sete mil habitantes que dispõe de um CAPS I que atende 

as cidades de Felipe Guerra, Itaú, Severiano Melo, dentre outras. 

 

Gráfico 1: Quantidade de CAPS no RN 

 

 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 
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Um fato que chama atenção é que dessas trinta e duas instituições, apenas 

seis contam com um pedagogo no seu corpo de profissionais atuantes. No estado 

existem então treze CAPS I distribuídos em diferentes cidades potiguares. Assim 

como se tem nove CAPS II, ainda se há um CAPS III, também se registra o número 

de quatro CAPS Álcool e Droga. Ainda um CAPS Infantil e um CAPS Infanto-Juvenil.  

 

Figura 3: CAPS no estado do Rio Grande do Norte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IFRN (2018). 

 

 

Fonte: IFRN, 2018. 

 

No mapa acima é possível perceber aspectos que envolvem e formam a 

RAPS no Estado do Rio Grande do Norte, como: residência terapêutica que é parte 

constituinte desta, ainda leitos que ficam em hospitais normais, como urgência, 

emergência, UBS, dentre outros e ambulatórios, dentre outros.  

No quadro trago acima se detalha cada tipo de CAPS, estes são existente no 

Estado do Rio Grande do Norte, distribuídos em diferentes cidades, obedecendo ao 

número de habitantes, assim como a diferenças de públicos atendidos em cada uma 
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destas instituições, ainda o número mínimo de habitantes por cidade para que a 

mesma possa dispor de um CAPS para atendimento a sociedade. O gráfico ainda 

detalha tipos de tratamentos que cada CAPS oferece a população que recebe, 

dentre outras informações. 

Quanto à cobertura hospitalar, Assim Dimenstein e Bezerra (2008, p. 634) 

ressaltam que:  

 

No Rio Grande do Norte/RN, os hospitais de médio porte são minoria, e os 
de grande porte representam quase 1/3 do quantitativo de hospitais 
existentes. O número de hospitais do RN credenciados no SUS segundo o 
porte é: pequeno (< 50 leitos) 10, médio (50 a 149 leitos) 6, grande (>= 150 
leitos) 8. Esses hospitais estão distribuídos em quatro macrorregiões: Natal, 
Mossoró, Caicó e Pau dos Ferros (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
DE NATAL, 2007).   
 

Esses números mostram de forma muito clara uma escassez. E se pra pensar 

se percebe que algumas regiões ficam quase que descobertas no que diz respeito a 

estes hospitais, como é caso do Alto Oeste, tendo apenas a cidade de Paus dos 

Ferros, como cidade que oferece tais serviços.  

Fazendo uma comparação com outros Estados, tomando por base a pesquisa 

de Ribeiro (2012) é possível perceber um distanciamento quanto à realidade 

psicossocial do Rio Grande do Norte, quando comparada a oferecida no Estado de 

Alagoas. Ou até mesmo comparando com o Brasil, pode-se perceber que o Estado 

do Rio Grande do Norte fica um pouco atrás de alguns outros Estados quanto à 

existência de CAPS, e em especial na atuação de um pedagogo nessa instituição.  

 

Gráfico 2: Pedagogos por CAPS no RN 



60 
 

 
 

 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 

 

Levando em conta o número de CAPS, percebe-se que há uma grande 

diferença do número e CAPS para o número de pedagogos que atuam na rede, se 

comparado a Estados vizinhos, ou brasileiros, que dispõe de um número bem maior 

de pedagogos atuantes na rede. Por exemplo, o Estado de Alagoas conta com 

cinquenta e nove CAPS entre a capital Maceió e os interiores. O mesmo possui hoje 

cento e dois munícipios. Só na cidade de Matriz de Camaragibe existem CAPS com 

três pedagogos. Já o Estado da Paraíba conta com oitenta e um CAPS divididos em 

todo o Estado. Dos oitenta CAPS, quarenta dispõe de pelo menos um pedagogo na 

equipe, conforme dados do Ministério da Saúde. Enquanto no Rio Grande do Norte 

há vários CAPS sem pedagogo, e outros mais com apenas um, há no Brasil e bem 

próximo ao Estado potiguar Estados com um bem maior número de CAPS e de 

pedagogo por CAPS e no CAPS. 

 
Gráfico 3: número de CAPS com Pedagogo 
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Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 
 

O que traz o gráfico pode ser um retrato das políticas públicas, uma vez que 

nas legislações, inclusive na atual não aparece o pedagogo como um dos 

profissionais com trabalhos essências para o campo da saúde mental. Apesar tanto 

tempo, tantas pesquisas, o pedagogo ainda está muito ligado a instituições de 

educação formal.  

Voltando para a realidade do Estado do Rio Grande do Norte, viu-se que as 

cidades de Mossoró, Apodi, Areia Branca, São Miguel, Caicó e Santa Cruz tem 

algum dos tipos de CAPS, algumas dela como é o caso de Mossoró dispõe de mais 

de um CAPS, ressalta-se nestas seis cidades algum dos CAPS tem um pedagogo 

na sua equipe multiprofissional.  

 

Figura 4: Mapa demonstrativo da RAPS na capital do Estado do Rio Grande do 
Norte 

 



62 
 

 
 

 

Fonte: Dimenstein, 2012. 

 

A estrela verde representa as Unidades Básicas de Saúde, sendo três. Já a 

estela roxa traz a realidade dos CAPS, se efetivando em quatro destes. Ainda a 

estrela vermelha que são os Hospitais Gerais, sendo assim três. E por último a 

estrela azul, representando os Hospitais Psiquiátricos, que soma um na cidade de 

Natal. 

 

4.2 Olhando para o dia a dia do pedagogo na saúde mental (CAPS) 
 

 
A sessão é voltada para a análise da entrevista semiestruturada e da 

instrução ao sósia.  

A entrevista teve um roteiro semiestruturado construído por mim e pela 

orientadora do trabalho. O mesmo foi constituído por quinze perguntas, doze delas 

eram de múltipla escolha e três de caráter dissertativo. Após esse momento achou-

se necessário ter mais um momento de entrevista com as pedagogas, voltado para a 
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construção docente, formação e atuação na saúde mental e também a instrução ao 

sósia. 

 

4.2.1 Quais foram os CAPS estudados?  

 

O CAPS se caracteriza como um espaço que compõe a Rede de Atenção 

Psicossocial no Estado do Rio Grande do Norte. Participaram da pesquisa 

pedagogas que atuam em CAPS I e CAPSi, sendo assim, passaremos a comentar 

sobre os CAPS participantes da pesquisa. 

O CAPSi faz, em média, cinquenta atendimentos por dia, como oficinas de 

pintura, expressão corporal, nutrição, coral, roda de conversas entre pacientes e 

famílias, reciclagem. Já o CAPS I também constitui a rede do mesmo Estado, 

desenvolvendo diversas atividades diárias, oferecendo assim em torno de quarenta 

atendimentos a cada dia.  

A estrutura física do CAPSi conta com 11 salas de atendimento, 01 SAME, 01 

refeitório, 01 cozinha, 01 recepção, 01 área de serviço, 01 despensa, área externa 

com piscina e árvores. Quanto aos trabalhadores de saúde mental, o quadro 1 

aponta o quantitativo. 

 

Quadro 1: trabalhadores do CAPSi 

 

FUNCIONÁRIOS QUANTIDADE 

Assistente Social 02 

Fonoaudiólogo  04 

Auxiliar de Serviços Gerais  01 

Enfermeiro 01 

Terapeuta ocupacional  02 

Pedagogo  01 

Psicólogo  03 
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Psiquiatra 01 

Psicopedagogo  02 

Professor de Educação Física  02 

Coordenador (a) 01 

Administrativo 02 

Fonte: Autor (2019) 

 

Já o CAPS I é formado tem sua equipe multiprofissional que conta com uma 

coordenadora, um educador físico, um psicopedagogo, um psiquiatra, um psicólogo, 

um pedagogo, uma recepcionista, uma enfermeira, uma nutricionista, um técnico de 

enfermagem, um auxiliar de serviços gerais e ainda por duas assistentes sociais. 

Sua estrutura é de dois banheiros, uma sala de recepção, uma área de entrada, uma 

área externa, uma despensa, uma cozinha, um refeitório e duas salas de 

atendimentos. Considera-se importante investigar quais profissionais trabalham na 

instituição que está ligada a esse trabalho. Desse modo se é possível se ter uma 

ideia de quais podem ser os mais diferentes fazeres nesse espaço. É importante 

ressaltar que há algumas diferenças se comparados os profissionais do CAPSi com 

os que formam a equipe do CAPS I. A estrutura aparentemente parece confortável e 

dá conta de oferecer capacidade para o funcionamento das atividades e funções. 

Mas uma das pedagogas na sua fala traz que não tem uma sala uma conversa, 

orientação, reunião com a família do usuário, por exemplo, então o que pode 

denunciar um falta de estrutura adequada do espaço.  

 

4.2.2 Quem são as pedagogas que trabalham no CAPS? 

 

As pedagogas são concursadas pelos seus respectivos Municípios, a 

pedagoga (I) é efetiva na saúde mental com regime de vinte horas semanais e 

também atua na Educação Especial a nível Estadual. E a pedagoga (II) na 

Educação no Ensino Fundamental Regular com regime de trabalho de vinte horas 

semanais, mas foi remanejada para o CAPS. A última atua apenas na saúde mental. 
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A pedagoga (I) está no CAPS desde 2008, ela é especialista. E a pedagoga (II) atua 

neste desde 2010 tendo dois cursos de especialização. 

 

4.3 Categorias de análises dos dados do trabalho 

 

As categorias foram pensadas a partir dos objetivos da pesquisa, a partir da 

metodologia proposta por Bardin. Estas de dividem em três nesse trabalho. A 

primeira (Formativa) aponta para a formação do sujeito desde criança, até a escolha 

da profissão, sua formação e chegada ao CAPS. Já a segunda (funções no CAPS) 

aponta para o que as pedagogas trazem enquanto atividades desenvolvidas no dia a 

dia da instituição. E, por último, uma (Fazeres das pedagogas e interação com 

outros sujeitos), aspectos voltados para a interação entre as pedagogas com os 

usuários, com outros especialistas, com as famílias, e com a comunidade como um 

todo, etc. pensando nos fazeres e como esses ligam interagem entre esses muitos 

sujeitos. E ainda as relações dos fazeres das pedagogas como bem-estar dos 

envolvidos. Esses elementos surgem no CAPS ao serem efetivados fazeres pelas 

pedagogas, saberes aprendidos, praticados, aperfeiçoados.  

 

4. 3. 1 Categoria I – Formativa 

 

Nesta categoria quer-se perceber aspectos que se voltam para a escolha do 

curso de pedagogia, a realidade da formação do curso de pedagogia, se este dá 

subsídios suficientes para a atuação no CAPS e na saúde mental. Então, foram 

levantados questionamentos às pedagogas quanto a sua formação.  

A pedagoga (I) começa a traçar como escolheu e profissão docente e o curso 

de pedagogia. Assim como ela também ela segue ressaltando o seu desejo por ser 

professora, que era real desde a sua infância, veja-se: 

 

Desde pequena eu sempre brincava de escolinha, eu era sempre a 
professora. Eu passava os deveres para minhas primas responder, corrigia, 
dava a nota. Tentava ao máximo deixar minha Escola parecida com a 
Escola que frequentávamos, e imitava meus fazeres a partir dos 
professores que eu tinha, ou tive. Eu brigava e da bronca, castigo se elas 
fizessem direito. Então eu lembro que era giz, como eu tinha alergia, então 
torcia muito, mas não deixava de dá minhas aulas. Então eu fiz magistério 
do segundo grau, fiz vestibular para pedagogia, passei e fui seguir a carreira 
docente, estou nela até hoje. Eu ainda fiz vários cursos de inglês, eu fiz 
especialização em psicopedagogia clínica institucional. 
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Fica notória a vontade que ela tinha de ser professora, e por que não dizer o 

empoderamento da posição e colocação do sujeito professor, pois na sua fala 

aparecem vários aspectos que são da profissão docente. A mesma segue com sua 

fala enfatizando o seguinte: 

  

Quando eu entrei pela primeira vez em sala de aula, me sentir muito bem. 
Eu me lembrei de quando eu brincava de escolinha, então eu disse pra mim 
mesma, hoje eu não estou brincando escolinha, hoje é tudo verdade. E eu 
sentir uma sensação muita boa.  

 

A pedagoga pode-se dizer que tem convicção do que faz, escolheu pedagogia 

por amar o curso, e foi se encantando cada vez mais pelo que desenvolve nas suas 

práticas e fazeres diários. Quanto ao primeiro momento em sala de aula, percebem-

se traços de emoção e de afetos neste.  

Pensando no curso de pedagogia quer-se discutir o que afirma Universidade 

do Estado do Rio Grande do Norte (2012, p. 16): 

 

A finalidade do Curso de Pedagogia não vem atendendo às expectativas 
dos alunos, uma vez que o campo de atuação restringe-se à docência nos 
anos iniciais do Ensino Fundamental. É importante considerar que as 
exigências e demandas de qualidade do curso ainda podem estar 
comprometidas em função de uma complexa rede de fatores que envolvem 
discentes, docentes, gestão administrativa, condições funcionais e 
mecanismos de vínculos com a sociedade.  

 

Percebendo-se que o curso tem seu foco centrado em espaços formais de 

educação, com ênfase na Educação Infantil e no Ensino Fundamental. O que pode 

danificar a formação quanto pensada para a atuação em outros espaços. Assim traz 

o Estado do Rio Grande do Norte (2012, p. 12): 

 

Várias críticas foram feitas em torno dessa nova proposição, destacando-se: 
a restrição de atuação profissional por estar apenas habilitado ao exercício 
do magistério nos anos iniciais do Ensino Fundamental, bem como a 
organização curricular caracterizar-se numa perspectiva bastante densa, 
inibindo possibilidades de componentes flexíveis. 

 

É possível perceber a formação do pedagogo na Universidade que ambas as 

pedagogas se formaram é muito centrada nos fazeres da Escola, deixando outros 
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espaços esquecidos, ficando a critéris dos egressos a procura por formações 

complementares para uma atuação relevantes em outros espaços. 

  

A credibilidade do curso passa pela relação da oferta do mercado de 
trabalho, bem como pela reconstrução do perfil profissional. Vale 
considerar, que mesmo sendo estabelecido como perfil do pedagogo no seu 
atual projeto pedagógico “a capacidade de construir e reconstruir 
conhecimentos teórico-práticos do processo educacional escolar” 
(UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 2012, p. 
17).  

 

O que vemos na realidade é a desarticulação entre teoria e prática no 

processo de formação profissional; em virtude de alguns fatores, tais como: o 

formato do currículo em “grade”, as condições de trabalho, a qualificação e o 

quantitativo do quadro docente, dentre outros.  

O PPP do curso de pedagogia da UERN a todo o momento passa a ressaltar 

o espaço de Educação formal como o centro da formação do pedagogo. Logo pode 

perceber que o amparo teórico e prático é visando essa formação. O texto ainda 

segue afirmando o seguinte: 

  

Diante disso, é possível afirmar que o curso de Pedagogia da UERN, de 
modo similar à maioria dos Cursos de Pedagogia do país ainda não 
conseguiu romper com a secular fragmentação do saber, com a linearidade 
dos conteúdos, com o retalhamento das disciplinas, com o distanciamento 
das práticas formativas, enfim, com um modelo formativo que destoa das 
atuais necessidades socioeconômicas e culturais, fato esse que impede o 
avanço para uma visão mais complexa do fenômeno educativo 
(UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 2012, p, 
18). 

 

Pensando no curso de pedagogia na Universidade que formou as duas 

pedagogas é possível perceber que há lacunas na formação para a atuação na 

saúde mental. Voltando o olhando para a formação das pedagogas da pesquisa, a 

pedagoga (I) vai traçando um pouco a cerca de como se deram suas relações 

profissionais, apontando como estas de efetivaram, segue: 

 

As minhas experiências profissionais, foi logo aos dezoito anos no lar da 
criança, onde assumi as salas de primeira e segunda série. Depois eu fui 
para os recursos humanos como pedagoga da mesma instituição. Mas 
minhas maiores experiências foram voltadas para os processos de Ensino e 
Aprendizagem. Eu ainda tive uma rápida experiência de três anos no CAPSi 
desenvolvendo os papeis de psicopedagoga, só depois disso é que fico 
como pedagoga.  
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Esta ressalta que começou a trabalhar muito cedo, logo sabe-se que se tem 

muitas experiências para ser contadas. Estas vão desde sala de aula a recursos 

humanos, educação especial, saúde mental. Assim como na psicopedagogia, então 

ver-se que a mesma já teve a oportunidade de desenvolver uma série de funções 

nos mais diversos espaços de atuação. A pedagoga (I) ressalta quanto a sua 

formação em pedagogia: 

  

O curso de pedagogia não foi suficiente para atuar no CAPS, eu tive que 
recorrer a cursos, comprei muitos livros para complementa minha formação, 
fiz alguns cursos de saúde mental, pra me sentir mais segura para atender 
aos usuários. Para fazer uma melhor intervenção eu fui recorrer aos níveis. 
Como níveis de teorias psíquicos genéticas em discussão de Piaget, 
Vygotsky e Wallon. Este trabalha muito a motricidade do aluno, do ato 
motor, ao ato mental. Também para ter condições de atuar no CAPS eu tive 
que ler todo o livro psicopedagogia clinica que fala de forma diagnostica dos 
problemas de aprendizagem de Lúcia Vaz.  

 

Segundo esta, o último livro citado trata de procedimentos importantes, como 

fazer a entrevista com o futuro usuário, a família, a escola, abordando como efetivar 

esse fazer e outros mais. Ela ainda ressalta que só com o curso de pedagogia não 

era possível atuar no CAPS.  

Veja-se que a pedagoga (I) deixa muito claro que a formação inicial no curso 

de pedagogia não foi capaz de dar o suporte necessário para sua atuação no CAPS. 

Expressando na sua fala que precisou se apropriar de outros recursos, como por 

exemplo, livros, cursos, formações. Buscando nestes o aparato que a graduação 

não foi capaz de oferecer. Continua a fala da pedagoga (I) enfatizando que: 

 

Recorri diversas e diversas vezes a vários cursos de formação, posso dizer 
que estes me ajudaram muito. Li ainda idioma de aprendentes de Alicia 
Fernandez, este também ver abordar as dificuldades de aprendizagem. Ela 
vem tratar de processos externos ao aluno como a questão da fome, 
podendo ser anorexia, por exemplo, mas pode ser que o usuário passe 
fome por não ter o que comer. Então este trata das formas do lidar com 
essas duas causas de estar com fome. Esta cita ainda distúrbios da 
aprendizagem de Antônio Manoel. Este vem tratar das dificuldades de 
leitura, assim como interpretação de textos. Ainda li o livro de Ana Tederox 
que é psicopedagogia da linguagem escrita. Ainda recorrei ao livro da 
autora Beatriz Escois psicopedagogia e realidade escolar: o problema 
escolar e de aprendizagem. Outro livro foi o de Sara Pain que é diagnóstico 
e tratamento dos problemas de aprendizagem. Ainda li autismo e educação 
de Claudia Roberta Batista. Cada usuário que chegava pra gente era um 
desafio, eu ia correr atrás de como conseguir fazer um acompanhamento 
significativo pra ele. Também fiz um curso de prova do diagnostico 
operatório, que ajuda a como observar a criança. A cada queixa a gente 
precisa recorrer a algo especifico, para eu possamos intervir com mais 
segurança e eficácia.  
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Entendemos que a formação do pedagogo é genérica, ou seja, não se 

pretende formar especialistas. Porém, devido à possibilidade de trabalho no campo 

da saúde mental, é possível dizer que seria importante que o curso de pedagogia 

pudesse dar o mínimo de suporte para que o pedagogo pudesse atuar no CAPS, e 

em outros serviços substitutivos ao manicômio.  

Uma fala que chamou muito atenção é quando a participante da pesquisa 

afirma que cada novo usuário recebido pelo CAPS se constituía como um novo 

desafio para a pedagoga, e era necessário recorrer a outros recursos como livros, 

cursos, formações para que estendesse um atendimento significativo frente a 

especificidade de cada usuário.  

Quanto ao seu processo de formação continuada, após a conclusão do curso 

de pedagogia, e a inserção na saúde mental, a pedagoga (I) vem ressaltar de como 

teve que se relacionar diretamente com cursos, para que pudesse efetivar seus 

fazeres no CAPS, segue: 

 

fiz nesse sentido cursos de intervenção pedagógica nas dificuldades de 
aprendizagens, outro curso transtornos invasivos do desenvolvimento, ainda 
integração sensorial, ainda problemas de aprendizagens, distúrbios 
psiconeurológicos. Sempre participei das conferências regionais de saúde 
mental. Ainda fui muito as conferências de saúde mental e assistência 
social: Construindo a intersetorialidade. Outros cursos que eu fiz foram em 
Educação a Distancia, sobre dificuldades de aprendizagem, os quais me 
ajudaram muito. Também fiz provas do diagnostico operatório, também 
técnicas projetivas psicopedagógicas. Também participei de um curso que 
levava o nome de encontro nordestino do CAPSi.  

 

Essas conferências se apresentam como potencializadoras do trabalho da 

pedagogia na saúde mental. Sendo um importante momento formador para quem 

atua nos CAPS, por exemplo, uma vez que reúne varias pessoas da pedagogia, de 

muitas cidades e discutem seus fazeres nesse campo. 

Já a pedagoga (II) falando como aconteceu sua introdução no processo de 

Ensino e de Aprendizagem, começa a traçar aspectos acerca de como sua avó a 

alfabetizou no chão do quintal de casa no “terreiro”. Segue a fala da pedagoga (II): 

 

Eu fui alfabetizada como Paulo Freire, a minha avó era estudada e fazia o 
alfabeto no terreiro de casa para que eu e meus primos pudéssemos 
aprender a partir deste. Minha mãe apesar de semi analfabeta, sabia ler e 
escrever. Como eu era muito curiosa, mesmo ainda não sabendo ler, eu 
amava olhar as letras. Eu tinha uma tamanha fascinação pelas letras. E leve 
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isso até hoje. Eu lembro que lia livros e lembro de cada detalhe até hoje. 
Sempre eu estudei em Escolas que eram casas, e não prédios feitos com o 
objetivo de ser instituição.  

 

Expressar o modo como se deu seu processo de inserção no mundo da 

aprendizagem se caracterizou como um momento importante para percebeu como 

ela aprendeu seus primeiros conhecimentos. Já sobre a escolha da profissão e do 

curso de pedagogia, a pedagoga (II) expressa o seguinte: 

 

A profissão docente surgiu após eu não ter sido aprovada no curso de 
enfermagem. Por que até então essa área me encantava, mas pelas 
dificuldades financeiras da época, e já que não tinha as facilidades que 
existem hoje, percebi que precisava buscar outra formação. A partir daí 
resolvi prestar pedagogia. Quando eu era criança eu gostava de ensinar, eu 
inventava que era professora, minhas alunas eram minhas primas, inclusive 
elas e outras pessoas diziam que e fazia igual à professora que a gente 
tinha. Então no fundo no fundo eu já tinha vocação para o fazer docente. 
Quando eu decidir ser pedagoga eu tive muito receio, mas hoje eu percebo 
que fui para o caminho certo. Por que na pedagogia você aprende mais do 
que ensina, e isso é fascinante, como fala Paulo Freire nós ensinamos e 
aprendemos nesse ensinar. 

 

Ser professora não era o sonho, ou a primeira opção de profissão da 

participante da pesquisa, e ela deixa isso muito claro durante a sua fala. Esta tinha o 

desejo inicial de cursar enfermagem, mas dada algumas circunstâncias ela acaba 

indo para o curso de pedagogia. Onde com o passar do tempo se encanta pela 

pedagogia. A mesma ainda continua explanando como se deu sua carreira enquanto 

professora: 

 

Em 1989 eu assumi uma Escola Municipal, passei nesta oito anos, durante 
esse tempo me formei, fiz concurso para supervisor educacional, passei e 
fui atuar nessa função. Trabalhei em varias em Escolas de Município e 
Creches. Ainda paralelo a isso assumo uma coordenação de uma Escola, lá 
fiquei dois e entreguei o cargo. Eu ainda trabalhava numa Escola particular 
e religiosa, e em Creches particulares da cidade. Depois pedir pra sair 
desse Colégio por me sentir muito sobrecarregada. Depois de alguns anos 
fiz psicopedagogia, então fiz um concurso neste mesmo Município e assumi 
o cargo em várias Escolas. Em um total trabalhei vinte e um anos em 
Escolas e Creches (PEDAGOGA (II)). 

 

Percebe-se que estando hoje na saúde mental, a participante da pesquisa 

teve uma grande experiência na educação. O que de forma indireta certamente 

contribui para seus fazeres no CAPS, uma vez que mesmo o pedagogo neste 

espaço não sendo um professor formal lida com processos que se voltam para os 
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processos de Aprendizagem dos usuários. A mesma ressalta um curso de formação 

continuada em psicopedagogia e segue falando sobre sua profissão: 

 

Nenhuma profissão ela nasce do nada, para ser um profissional você 
precisa estudar. E você sempre quer dá seu melhor, e comigo não foi 
diferente, mesmo tendo a vocação para a enfermagem, eu abracei o curso 
de pedagogia de todas as formas que foram necessárias. Eu queria fazer 
dessa profissão a profissão que escolhi, e sobre tudo sentir prazer no que 
faria, e não me sentisse frustrada (PEDAGOGA (II)). 

 

A participante ressalta a necessidade de estudar, para que possa ser um bom 

profissional. Vale lembrar que esta queria a área da saúde, entretanto acabou 

adentrando no campo da educação, mas esforçou-se para fazer dessa profissão 

algo prazeroso, significativo e que despertasse interesse e satisfação ao fazer. 

Ainda falando sobre formação a mesma ainda destaca que: 

 

Minha formação se deu a partir de leituras, estudos, aulas teóricas e 
práticas, estudos de caso, estágios supervisionados, trabalhos em grupo, 
individual, avaliações, seminários, monografia, muitos estudos, provas, 
terminei meu curso no tempo normal. Obtive 9.8 na média de minha 
monografia. Fiz duas especializações, nas duas fiquei com 9.8.  

 

Ainda sobre seu processo de formação até chegar ao CAPS, a participante 

ressalta um aspecto muito importante de seu processo formativo, de como se 

efetivou sua alfabetização. Sendo concretizado no terreiro da casa de sua avó, 

participava destes ainda seus primos, ela faz uma ligação com a forma que Paulo 

Freire também foi alfabetizado. O resgate dessas lembranças pela participante pode 

denunciar prazer em fazer parte desse estudo. Ainda sobre a formação a 

participante continua a destacar: 

 

Eu não gostava de nada que falasse de humanização e da área de 
humanas. E amava tudo que era das exatas. Tanto é que detestava todas 
as disciplinas que falava em processos educativos. Eu só tirava notas boas 
em matérias de exatas. Então eu fui amadurecendo, e percebendo novos 
horizontes. Então eu vou cursar ciências biológicas, já era mãe, o curso era 
em dois horários. Dessa forma precisei procurar um curso que me desse 
condições de estudar em apenas um horário. Foi quando surgiu a 
possibilidade de fazer o curso de pedagogia.  

 

A participante segue falando se seu processo de formação, dessa vez 

enfatizando o seu primeiro momento de estágio que consequentemente foi seu 

contato inicial com uma sala de aula, na condição de professora, ela destaca: 
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A primeira vez que entrei em uma sala de aula na condição de professora, 
foi justamente quando fui estagiar no primeiro grau menor. Eu tinha ligação 
com a Escola, pois já tinha exercido funções como de coordenadora, 
gestora. Mas o olhar do diretor, do coordenador mesmo sendo amplo pra 
Escola como um todo, é muito diferente do olhar do professor. Quando você 
vê a sala de aula como um professor, você já vai cavando espaços e como 
desenvolver práticas significativas para eles. Você se preocupa em cumprir 
seu papel de professor, de efetivar seus objetivos, e os objetivos da Escola. 
Então eu me senti muito bem, mesmo sendo um primeiro contato direto com 
alunos. Foi me dado total liberdade diante da sala de aula. Foi tão bom que 
todos os alunos choraram na despedida, e eu também chorei, dei e recebi 
tanto presentes. Este momento foi maravilhoso. 

 

Veja-se que a experiência vivida foi muito boa, prova disso foi o momento 

triste vivido por ela e pelos alunos da Escola ao chegar ao fim do estágio, que era a 

hora de se despedir. A mesma destaca que mesmo sendo seu primeiro contato com 

a sala de aula, com os alunos, foi uma experiência enriquecedora, que fez e trouxe 

muitos significados para sua formação docente. Ferreira (2011, p. 63) traz o seguinte 

sobre estar enquanto professor em uma sala de aula pela primeira vez segue: 

 

Ser professor iniciante significa um enorme desafio a cada dia e exige uma 
nova postura perante a sociedade. A prática docente requer grande esforço 
para se concretizar de forma próspera, tanto pessoal quanto 
profissionalmente, mas estar à frente da educação de um país é uma honra 
e ao mesmo tempo uma responsabilidade gigante, a qual deve ser mais 
valorizada. 

 

Ser professor é um todo dia ser uma aventura, mas também um grande 

desafio. E quando se está lá pela primeira vez essa aventura e esse desafio se 

alargam bem mais, de forma que os sentimentos são bem vivos. E este sujeito agora 

não mais aluno, e sim professor quer dá o seu melhor enquanto facilitador do 

processos de Aprendizagem. A participante na sua seguinte fala traz um momento 

ruim no seu processo formador: 

 

Quando eu vou pra o segundo estágio ai sim eu não me senti bem, nem 
realizada, pois eu tive um choque de realidade. Este foi no segundo grau 
que hoje é o Ensino Médio. Eu sempre tentava inovar, mas uma boa parte 
dos alunos não queriam nada, então eu senti bastante dificuldades de 
realizar meus planos de aula. Por que a grande maioria que não estava ali 
pra estudar acabava atrapalhando os que vinham com o interesse de 
aprender. E isso me deixava bastante triste e inquieta. Mas eu permaneci 
até o fim, não desisti desse desafio. Mas era horrível perceber que os 
alunos se negavam a aprender. Foi a partir daí que eu começo a perceber 
que as inovações trazidas pelo professor não era o suficiente, tinha que 
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haver uma contrapartida por parte do aluno, não havendo o interesse 
múltiplo para que haja de fato uma aprendizagem significativa.  

 

A profissão docente pode ser frustrante em alguns momentos, causando 

sofrimento ao professor. Talvez por não haver um retorno do aluno no processo de 

Ensino e de Aprendizagem. Santos (2016, p. 11) traz o seguinte sobre trabalho: 

 

O trabalho, em sua dimensão ontológica, segundo Marx (2008), é processo 
coletivo e social mediante o qual o homem reproduz as condições gerais da 
existência humana. Ao produzir tais condições em confronto com a natureza 
e com as suas próprias circunstâncias históricas e sociais, o que envolve 
atuação em conformidade com as necessidades em que se encontra, o ser 
que trabalha faz-se sujeito da construção de si, do mundo e das relações 
sociais, tanto no aspecto de sua produção material, quanto intelectual. Tal 
como enunciado pelo autor, toda práxis social, de certa maneira, é um 
trabalho cujo processo de realização desencadeia uma transformação real 
no trabalhador. 

 

Na voz da participante é possível perceber insatisfação diante da turma, e o 

autor vem expressar o que é trabalho. Vale destacar que muitas vezes professores e 

mais professores encontram-se nessas condições e com esses sentimentos de 

impotência, de incapacidade, de fracasso. Contudo o que se quer destacar é que 

mesmo diante disso tudo estes muitos professores tem continuada tentando, mesmo 

não havendo interesse da turma, mas inexistindo uma contrapartida que é tão 

importante por parte da família. Ainda ressalta a participante quanto as suas 

influencias ou espelhos para de tornar professora e gestora: 

 

Eu tive grande influência de uma professora da Universidade para seguir a 
formação voltada para a gestão escolar, que na época era chamada de 
supervisão escolar. Ela sempre me dizia que eu tinha vocação para está à 
frente da Escola. Então eu passei nos concursos e foi ser supervisora. Eu 
me encantava de verdade era pela Educação Infantil. Adorava está com 
eles nas mais diversas atividades. Plantar arvores no quintal da Escola, 
cozinhar, eu fazia muito esse tipo de atividade porque eu acho que eles 
tinham condições de aprender muito ao fazer.  

 

Percebe-se que ela tem seus posicionamentos muito claros e estabelecidos, 

ao dizer lá em cima que desgostou de uma experiência com um público de alunos, 

mas que tem encantamento pela Educação Infantil. Esta ainda menciona prazeres 

que podem ser oferecidos nas práticas realizadas na Educação Infantil. A mesma 

ainda segue citando como foi que chegou a saúde mental, veja-se: 
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Quando houve uma troca interina de prefeita na cidade então ela me 
transfere para a saúde mental. Eu tive uma perca muito grande de salario. 
Sem contar no choque de realidade que sofri. Apesar de expressar que 
amava a saúde, toda minha prática profissional foi voltada para a Escola, e 
a educação formal. E mesmo gostando da saúde, eu já estava fascinada 
pela Educação. Então ei fiquei muito temorosa, sem saber o que eu poderia 
está fazendo de significativo frente à realidade desses sujeitos 
(PEDAGOGA (II)). 

 

Começa traçando sua fala frente às dificuldades que precisaram ser 

enfrentadas frente à efetivação desse momento, que é a de introdução a saúde 

mental, mas necessariamente do CAPS. Dentre alguns pontos a mesma destaca 

que sofreu perdas salariais. Então é a uma realidade que um profissional passe a ter 

um salário reduzido de mudado de função, ou de local de trabalho. Uma vez que na 

saúde mental por ser um trabalho com duração menor semanal, o Munícipio 

remunera um pouco menos quando o profissional sai da sala de aula para o CAPS, 

por exemplo. A mesma ressaltou que foi bem difícil, já que teve de abrir mão de seu 

plano de saúde, pois seu salário atual não permitiria o mantimento do mesmo. Além 

de estar sua vida toda em sala de aula, na coordenação de Escolas, ou seja, ter 

todas as suas práticas voltadas para os fazeres escolares formais, e agora ter que 

assumir fazeres pedagógicos e educacionais na saúde mental. Ainda sobre seu 

percurso de chegada ao CAPS ela ressalta que: 

 

No ano de 2010 fui transferida para a saúde mental. Nesse momento eu 
não tinha nenhuma vivência concreta nesta área, e foi a partir daí que 
começou minha atuação como pedagoga propriamente dita no CAPS. Hoje 
eu percebo que é de grande importância esse profissional em CAPS. 
Mediante a necessidade de mediação de Ensino e Aprendizagem, assim 
como outros aspectos dos processos educacionais que facilitam o dia a dia 
desses usuários. Esta experiência está sendo muito gratificante, haja vista 
que a clientela atendida por mim no CAPS abrange um público com 
sofrimento psíquico, claro, mas, ao mesmo tempo diverso. O que nos faz 
buscar sempre inovações para ensinar e também para aprender. Hoje eu 
acredito que aprendi mais do que ensinei. E esses saberes são muito 
gratificantes (PEDAGOGA (II)). 

 

A pedagoga ainda continua falando sobre si, dessa vez expressa nas suas 

falas a respeito de como de seu e ainda se dá sua formação ao longo do tempo. 

Então faz nove anos que a mesma atua enquanto agente da atenção psicossocial no 

CAPS. Ao longo desses anos que não são poucos a mesma ressalta a relevância 

dos fazeres do pedagogo neste espaço. Expressa a gratidão em fazer parte da 

equipe do CAPS e ser corpo integrante da rede. Esta ainda ressalta que atuar no 
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CAPS é um desafio, que se leva a sempre buscar inovações. Ainda sobre suas 

muitas experiências profissionais traz a participante: 

  

Como psicopedagoga por pouco tempo. Mas foi uma boa experiência 
também. Porque eu tive a oportunidade de ajudar a muitas crianças 
especiais e com dificuldades. E ainda como oferecer ajuda a suas famílias. 
Esta foi uma experiência enriquecedora. Neste cargo eu era concursada 
também. Mas não havia uma infraestrutura, porque essa função não pode 
ser feita no relento. Uma vez que é um trabalho muito parecido com o 
trabalho da psicologia. O que se pode concluir é que as prefeituras em sua 
totalidade adotaram a função do psicopedagogo, mas não dá a mínima 
condição para que esse profissional desenvolva seus fazeres. (PEDAGOGA 
(II) ). 

 

Ela vem falar de seu tempo na psicopedagogia. Ela fala do quanto que esse 

trabalho foi importante não só para sua formação, fazeres, como também para a 

vida do publico alvo que recebia esses cuidados. Sendo também um trabalho cheio 

de dificuldades e desafios, uma vez que as politicas públicas mesmo abrindo 

espaços para este profissional não dava ou ainda não dá condições para que 

desenvolva seu trabalho, dificultando assim o dia a dia deste. 

 

4. 3. 2 Categoria II - funções no CAPS 

 

As duas pedagogas dizem que frequentemente têm claro quais suas tarefas e 

funções no setor em que atuam, apesar de que os fazeres destas ainda não é regido 

por documentos, legislações, ou publicações oficiais. Elas disseram que se sentem 

parcialmente felizes. Em conversas informais1 descobriu-se que tiverem perda 

salarial ao serem locadas no CAPS, por exemplo, o que pode diminuir orçamento, 

dificultando o bem estar do profissional. Com relação ao seu trabalho e profissão 

estas falaram que estão parcialmente satisfeitas, uma vez que existem aspectos 

deficientes que atrapalham e impedem seus fazeres, o que acaba gerando um 

pouco de descontentamento. Estes podem ser desde a falta de estrutura física, 

como uma sala especializada e equipada até a falta de formação mais voltada para 

área em que atuam.  

Quanto aos objetivos e metas que devem alcançar em seu trabalho, estas 

trazem que nesse momento estão plenamente satisfeitas, incluindo o que 

desenvolvem diariamente na instituição, no que tem de resultado, como o 

                                                           
1 Estas conversas apesar de informais, foram autorizadas para uso na pesquisa sempre que necessário. 
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melhoramento da vida dos usuários. Estas respostas que foram dadas pelas duas, 

trazem um indicativo que mesmo sem ter regências oficiais do que fazer, elas se 

identificam com o que fazem, e procuram alternativas dentro do seu dia a dia para 

desenvolver ações nesses espaços.  

Quanto ao trabalho e profissão, elas disseram que se sentem parcialmente 

satisfeitas. O trabalho pode ter altos e baixos, desde uma atividade elaborada para 

crianças, por exemplo, que não flui frente às especificidades dos usuários, o que 

pode gerar sentimento de impotência, de incapacidade no profissional. Ainda quanto 

aos objetivos e metas que deve alcançar no trabalho, estas dizem que se sentem 

plenamente satisfeitas. Então há satisfação em trabalhar no CAPS e na saúde 

mental. Nas conversas é possível perceber encantamento pelas práticas que 

desenvolvem.  

Quanto a como se avaliam em seu trabalho, ambas disseram que, na maior 

parte das vezes, se sentem realizadas e satisfeitas. Estas ainda dizem que os 

próprios usuários já verbalizaram que se sentem muito bem frente às atividades 

desenvolvidas pela Pedagogia no CAPS. E frente ao desempenho profissional 

afirmaram que se sentem plenamente satisfeitas, abrindo uma reflexão sobre o 

sentimento de se sentir e estar bem em fazer parte da Rede de Atenção 

Psicossocial no Estado do Rio Grande do Norte. Pensando em quais as funções do 

pedagogo no CAPS, podem-se relevar as palavras de Silva, Santos (2016, p. 2): 

 

A educação especial trabalhada na instituição CAPS onde foi feito a 
pesquisa para este trabalho tem a finalidade de educar os usuários para 
que estes se sintam membros da sociedade em que eles vivem, e está 
educação também oferece aos usuários formas dos mesmos estarem 
aprendendo a ler e escrever se assim eles quiserem. Nesse sentido o papel 
da pedagoga é o de fazer com que haja uma melhor assimilação, melhor 
interação e principalmente uma melhor compreensão da importância da 
escrita e da leitura. Mas para isso a pedagoga precisa sistematizar sua 
forma de ensino para que os usuários sintam interesse em participar do 
processo educacional. 

 

O papel, ou um dos papeis que podem vir a ser desenvolvidos pelo pedagogo 

nessa instituição é o de achar caminhos para melhor direcionar o sujeito a um 

melhoramento no seu processo de Aprendizagem, de certo modo libertando este de 

suas amarras, dando-lhes condições de superação. 

Olhando as respostas das pedagogas é possível perceber que ambas foram 

bem parecidas ao responderem, em especial as questões de múltipla escolha. O 
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que pode ser visto como especialistas que se percebem desenvolvendo ações e 

fazeres prazerosos que são relevantes no campo da saúde mental. Sendo estes 

significativos tantos para si enquanto profissional, como para o usuário, família 

deste, assim também para outros sujeitos que compõe este espaço. 

As pedagogas no CAPS desenvolvem fazeres terapêuticos como oficinas em 

grupo, música, teatro, rodas de conversa. O uso de materiais é diversificado, 

havendo oficinas com dispositivos móveis e jogos, de forma a proporcionar maios 

interação entre os usuários bem como proporcionar espaços de socialização, 

convivência, aprendizagens e desenvolvimento. 

A Pedagoga (I), quando indagada de qual o trabalho do pedagogo no CAPS, 

afirma que o trabalho do pedagogo no CAPS é: 

  

Observamos que o pedagogo pode articular, envolver os usuários em 
atendimentos individuais, quando acontecem circunstâncias em que a 
criança agride, como quando temos a automutilação em si mesmo e no 
outro, como se morder, bater, chutar, quebrar. Nestes momentos, podemos 
construir no encontro com a criança formas para que ela simbolize, 
expresse o que acontece, brincando, pintando, jogando, etc. Temos, 
também, as práticas coletivas (grupos de 3 a 4 crianças), são práticas que 
favorecem a socialização e a ampliação dos espaços de apoio e 
sustentação coletiva e ainda, o que observo nas oficinas de jogos digitais, 
as quais emergem momentos riquíssimos de construção, como por 
exemplo, ajuda mútua em como prosseguir no jogo, como avançar as 
etapas, de forma interativa entre o pedagogo e os sujeitos atendidos.  

 

As ações desenvolvidas pelo pedagogo no CAPS são muitos, e pode-se 

afirmar que estas apontam para o desenvolvimento dos processos de Aprendizagem 

dos usuários. Nas palavras de Shirley Vale (2017, p.33) é ressaltada que a atuação 

do pedagogo nos CAPS:  

 

Contribui com o desenvolvimento intelectual e com o crescimento dos 
indivíduos que ali estão inseridos no tocante à realidade de vida de cada 
um, fazendo com que os mesmos possam desenvolver melhor domínio de 
si, de suas habilidades, de sua autonomia e de suas emoções, como 
também lhes despertando o interesse em aprender, buscar novos 
conhecimentos e resgatar os que ficaram esquecidos, garantindo assim 
uma aprendizagem significativa, dinâmica e prazerosa, aliando saberes e 
vontades. 

 

Concorda-se com a explanação da autora, pois o pedagogo é uma das 

pessoas da equipe multiprofissional no CAPS que vem incentivar a aprendizagem 

não formal, no entanto, significativa em vários aspectos, como a sustentação 
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subjetiva, a reinserção social, os espaços de confiança e autoria. Leal e Antoni 

(2013, p. 89) destacam o seguinte quanto à equipe que compõe o CAPS: 

 

Para o Ministério da Saúde (Brasil, 2009b), quatro elementos podem ser 
classificados como “nós” da rede. São eles: (1) o elemento “sujeitos e 
subjetividades”, ou seja, as relações humanas, vínculos afetivos e 
tecnologias relacionais que viabilizam formas de comunicação essenciais à 
produção de redes de atenção em saúde; (2) a “equipe de trabalho”, 
necessidade da rede de construir uma gestão com um compartilhamento do 
cuidado e com um pacto de compromissos e de responsabilidades entre os 
diferentes profissionais envolvidos; (3) os “serviços e a rede de atenção”, 
elementos interdependentes e essenciais à rede de saúde, justificados pela 
necessidade de diferentes serviços de saúde que tornem efetiva a atenção 
integral dos sujeitos; (4) e as “redes e territórios”, consequência da 
localização de serviços de saúde sobre o acesso, a equidade, a qualidade 
dos serviços e sobre o próprio território (Brasil, 2009b). 

 

As próprias pedagogas afirmam que o trabalho no CAPS e na saúde mental é 

um trabalho de muitas mãos. Podendo perceber que cada um desses profissionais 

que formam essa equipe se caracteriza como necessários para a efetivação dos 

muitos fazeres nesse campo. 

Algumas das ações dos CAPS são realizadas em coletivo, em grupos, outras 

são individuais, outras destinadas às famílias, outras são comunitárias e podem 

acontecer no espaço do CAPS e/ou nos territórios, nos contextos reais de vida das 

pessoas (BRASIL, 2015, p.10). Ainda sobre a pergunta analisada, disse a pedagoga 

(I): 

 

Aplicamos nos atendimentos individuais e grupais as seguintes práticas: 
Triagem com a criança/adolescente, família e a equipe multiprofissional do 
CAPSi; a porta de entrada para inserir a criança/adolescente no CAPS é 
quando o responsável vai na instituição e é atendida pela assistente social, 
a qual agenda uma triagem da criança/adolescente e família/responsável 
com a equipe multiprofissional do CAPS Infantil. [...] Investigamos se a 
criança é aceita ou não na própria família, quais as pessoas do seu convívio 
em que mais tem afinidades e quais são as mais distantes e observamos as 
reações delas, se sentem ausência de algum membro da família ou se não 
é mencionado verbalmente, ou se é demonstrado saudades por outras 
atitudes, tentamos assim “ouvir o inaudível” porque em algumas situações o 
mais importante não é expresso por palavras e sim, de outras formas, como 
os lapsos, expressão facial, tonalidade na voz, pressão forte no lápis. 

 

Percebe-se que para que o sujeito passe a ser usuário do CAPS, e receber 

atendimento na atenção psicossocial este passa por uma triagem, onde se entende 

se atende ao perfil do CAPS, se tem que ser encaminhado para outro CAPS, que de 

repente oferece outro tipo de serviço que poderá ser mais relevante para a condição 
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de um sujeito, em especifico. Uma semelhança a esse tipo de trabalha que leciona 

usuários através de uma triagem pode ser percebido na pesquisa se Leal e Antoni 

(2013) quando destacam que cita os fazeres de alguns profissionais frente a uma 

triagem de sujeitos que se enquadram em determinados grupos, ou não. Citando na 

página 93 o exemplo de médicos que efetivam esse trabalho no CAPS no Munícipio 

de Porto Alegre. 

 

Entrevista queixa com a escola; As escolas são atendidas no CAPSi para 
acompanhamento da evolução ou recaída da criança. Entrevista queixa com 
o cliente (usuário); Investigamos qual a necessidade de tratamento da 
criança/adolescente, se apresenta transtornos mentais, problemas na 
aprendizagem, se tem discurso e pensamentos coerentes ou não, se 
apresenta humor, memória e cognição compatíveis com a idade cronológica 
ou não e a partir daí, formulamos a rotina terapêutica da criança, no qual o 
pedagogo faz parte. 

 

A pedagoga (I) segue respondendo sobre como se da o trabalho do pedagogo 

no CAPS, falando ainda de como acontecem os primeiros contatos do sujeito em 

sofrimento psíquico com o CAPS. Segue a fala: 

 

A criança é atendida uma vez por semana na pedagogia e nas outras 
especialidades também. Sessão lúdica; O papel do pedagogo na sessão 
lúdica é interagir com a criança, tentando favorecer um clima de 
descontração e ficar atento ao semblante triste, preocupado. O pedagogo 
busca melhorar a auto-estima, no qual na brincadeira incentiva a criança a 
se sentir capaz de conquistar novos desafios.  Leitura de imagem e 
convencional; Exploramos na criança a identificação das imagens, do 
cenário, se ela é capaz de separar fatos principais e secundários da 
imagem, direcionando na importância da autoestima. Na leitura 
convencional estimulamos para saber identificar situações mais relevantes. 
Oficinas Digitais. As oficinas proporcionam oportunidades de socialização, 
despertando na criança o desejo de vencer desafios. O pedagogo nesse 
espaço convida a criança para brincar/jogar e a criança se sentindo acolhida 
pela forma que foi convidada para jogar, começa a utilizar o tablet. 
Deixamos a criança explorar todo o ambiente até ela escolher um tipo de 
jogo. Se a criança tem tendência para trapacear no jogo, procuramos 
mostrar que essa não é uma boa alternativa, isso, através de diálogo, 
escuta e procuramos compreender o que levou a criança para agir assim e 
na atitude do pedagogo compete apresentar/incentivar as ações que 
edificam. 

 

Algo que merece destaque é uso das tecnologias nesse processo de tratar o 

sofrimento psíquico destes. Estas vêm se caracterizar como meios que 

potencializam a reabilitação, os cuidados, os fazeres, e ainda muitos aspectos 

ligados atenção psicossocial. Barros (2012, p. 26) dialoga um pouco com o que vem 

sendo tratado: 
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A partir de então, de forma efetiva e utilizando componentes de hardware e 
software conjugados ao computador, foram promovidas formas de inclusão 
que favoreciam a reinserção social, pois pessoas que antes não tinham 
acesso aos recursos tecnológicos, agora passariam a ser incluídas em tal 
processo. E foram disponibilizados espaços de criação para os usuários do 
CAPS, uma vez que as oficinas aconteceram de forma conjunta entre a 
equipe e os usuários. 

 

As oficinas sendo efetivadas seguem a objetivos que pretendem a chegar a 

determinados espaços. Sabendo que esses lugares de forma integral respeita a 

limitação do sujeito. Contudo não pode ser visto como alguém que nada consegue 

fazer, mas que mesmo que limitações têm potencial a ser explorado, encontrado, 

conquistado. Ainda traz Machado et al (2003, p. 122):  

 

O processo de ensino e aprendizagem nas oficinas pretende atuar sobre o 
conhecimento dos usuários, para que estes desenvolvam juízo, crítica e 
capacidade de intervenção sobre suas vidas e sobre o ambiente com o qual 
interagem, e assim sejam criadas condições para que se apropriem de suas 
próprias existências. 

 

A socialização do usuário com o resto do mundo é um dos objetivos traçados 

pelos fazeres da pedagogia no CAPS, se caracterizando assim como a porta de 

reingresso do sujeito no meio social. 

 

4. 3. 3 Categoria III - Fazeres das pedagogas e interação com outros sujeitos 

 

Aqui se discutirá aspectos voltados para a interação entre as pedagogas com 

os usuários, com outros especialistas, com as famílias, e com a comunidade como 

um todo, etc. pensando nos fazeres e como esses ligam interagem entre esses 

muitos sujeitos e, ainda as relações dos fazeres das pedagogas como bem estar dos 

envolvidos.  

A pedagoga (I) destacou um momento bem prazeroso que é o atendimento a 

uma criança autista. A pedagoga (I) traz o seguinte: 

 

[...] Você entra na sala, e vai atender a um autista, ele não fala, já é um 
rapazinho. Então você pergunta, como foi sua semana? Sua semana foi 
boa? Ele fala por gestos. Você continua um dialogo com ele, e hoje à tarde 
você vai pra aula? Ai ele aponta com as mãos, se vai assistir três aulas, ou 
se quatro aulas, o número o que ele diz é o de aulas que vai assistir 
naquela tarde. Então depois desse momento de acolhimento você abre o 
armário e pede pra ele escolher uma coisa que ele goste de fazer, então 



81 
 

 
 

geralmente ele pega um relógio, por que ele conhece as horas, os minutos, 
ai você pergunta que horas é agora? Ai ele vai pega o relógio e aponta o 

horário, dizendo do jeito a hora. [...]. Pedagoga (I). 

 

Ainda sobre o atendimento de uma determinada criança a pedagoga (I) 

ressalta que: 

 

[...] Ele é canhoto, sabe? Ele sabe fazer o nome dele, mas ele tem muita 
resistência pra escrever. Então você diz amos fazer seu nome? Tem 
atendimentos que ele faz numa boa, e tem atendimentos que não faz, ai eu 
você não deve insistir muito, por que é interessante que se busque o que 
ele goste de fazer, então assim ele geralmente pega esse relógio, as vezes 
ele pega uma revista, você sempre explora a partir do que ele está com 
vontade de fazer, então você pergunta como foi o final de semana, as vezes 
ele diz que encheu as garrafas, botou lixo para fora, que ajudou a mãe. E 
pega umas revistas, ai nessas revistas você já procura o que explorar. 
Coisa do tipo; cadê o nome tomate? Ele aponta com o dedo, porque ele 
sabe ler, só que a professora também não sabia que ele sabe ler. Então 
você continua cadê o nome? Por exemplo, o nome maça? Ele vai e aponta. 
Cadê o nome psicopedagogia? Ele aponta, você pode ainda explorar uma 
frase, uma palavra. E a partir dessa palavra você pergunta o que ele 
entende? O que ele acha? Então ele responde com olhares, responde com 
as mãos dele (PEDAGOGA (I). 

 

A autonomia da criança é um dos pontos mais relevantes da fala da 

pedagoga (I), esta fala reflete de forma direta no dia a dia deste usuário no CAPS. 

Mesmo sendo um sujeito com limitações e dificuldades, assim tem autonomia dentro 

das atividades que vai desenvolver junta a pedagoga, como escolher se vai pintar, 

usar objetos, folhear e ler uma revista. Ainda a humanização parte como um aspecto 

importante nestes fazeres, uma vez que, para que a profissional pudesse oferecer 

tanta autonomia para o usuário, era necessário entender de forma profunda os 

objetivos, e o que se espera dos fazeres do CAPS. Destaca-se: 

 

Desde que a criança com necessidades especiais ocupa um lugar 
desacreditado, suas capacidades intelectivas, psíquicas e sociais quase 
sempre serão avaliadas tendenciosamente, quando não ignoradas. O 
mesmo ocorre com suas possibilidades de desenvolvimento adaptativo ou 
transformação interior (NETO, 2004, p. 106). 

 

Vale destacar que como cita Silva, Santos (2016) os profissionais precisam 

estar preparados enquanto agentes mediadores para proporcionar melhorias no dia 

a dia dos usuários, desde conviver em sociedade, até aprender, ou reaprender a ler, 

dentre outras atividades que podem ser efetivadas nesse espaço. Outra fala que 
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chamou ainda atenção foi da pedagoga (II) quando enfatiza momentos acerca dos 

atendimentos a crianças, segue: 

 

[...] Quando termina esse atendimento individual com ele, você vai pegar 
outro grupo de crianças, um grupinho de quatro de crianças, quando eles 
entram você dá bom dia, pergunta também como foi o final de semana, e 
abre o armário, deixando uma parte aberta com os brinquedos, os jogo, 
bota papel oficio, ponha um lápis ne? Então geralmente eles gostam de 
pegar, se eles pegarem a folha de oficio, você pede pra eles desenharem o 
que eles estão pensando agora, ai cada um desenha, o que o que você está 
pensando na sua cabecinha agora? Ai desenha, quando eles desenham ai 
você observa muito assim, a expressão facial, se eles estão desenhando 
com raiva, ou se ou se se a expressão deles é feliz, se ele bota muita força 
no lápis, ou não, nem, e a partir dai quando eles terminam o desenho, você 
deve perguntar, e isso aqui o que é? Que desenho é esse? Eles vão e 
explica, que é justamente o que está acontecendo com eles, como que, ele 
não sabem falar assim, se expressar claramente, a partir do desenho, você 
explora muito o desenho, a partir do desenho, sabe? As vezes que eles 
estão com raiva, que pegam um papel amassam e joga fora, pega outro. 
[...]. 

 

Veja-se o que traz Vale (2017, p. 15): “Assim, o profissional da educação irá 

atuar na área da aprendizagem com uma grande contribuição no processo de 

reabilitação dos usuários, propiciando sua inclusão na sociedade e também no 

convívio familiar”. Ainda merece destaque a seguinte fala da mesma: 

 

[..] E quando eles pegam um brinquedo, um jogo, você também deve 
explorar ali certo? Você pergunta o que ele está achando do momento? 
Você quer brincar com esse brinquedo? E vai explorando o que ele ou ela 
está com interesse de fazer nesse momento. Você passa a observar se eles 
sabem perder, ou se ficam com raiva quando perde. Se um ajuda o outro na 
brincadeira, ou se não ajuda, então assim isso é uma essa seção lúdica, 
você observa muito a questão de como é que está a saúde mental deles 
nesse caso. Se esta feliz, se não esta, se esta com raiva, se não esta. Às 
vezes o percurso de carro para o CAPS, eles podem ter uma raiva, ter uma 
alteração, e tudo isso tanto no desenho, como próprio brincar eles 
externam. Quando termina esse grupo tem o intervalo, depois do intervalo 
tem outro grupo que você vai fazer, nesse você vai explorar essa questão 
assim também, porque é muito subjetivo. Porque quem pega desenha uma 
folha, daí você já vai explorar a folha, o desenho, a produção deles, e quem 
pega o a seção lúdica, quem pega a seção os jogos, você já vai explorar os 
jogos, esta bem? A partir do interesse assim de cada um, certo? (Pedagoga 
(I)). 

 

A vontade e o interesse da criança são carros chefes que norteiam todo o 

trabalho a ser desenvolvido atendimento grupal de crianças. Merece destaque na 

fala da pedagoga (II) a humanização que a mesma precisa demonstrar logo ao 

chegar ao CAPS, dando “bom dia bem alegre”, bem animado aos usuários. Vale 

(2017, p. 4) traz o seguinte: “Dessa forma, o intuito do pedagogo é amenizar, através 
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das oficinas terapêuticas, o sofrimento, a rejeição”.  Ainda traz-se a seguinte fala da 

pedagoga (II): 

 

[...] E você vai pra oficina, chegando lá faça o acolhimento, faça aquela 
roda, a gente faz a conversa, pergunta como é que estão como é que foi o 
dia, como é que foi a semana, como foi o final de semana. Como é segunda 
feira, então você pergunta como foi o final de semana pra que eles falem 
mais o dia a dia deles pra gente saber como é que estão, se estão alegres, 
se estão tristes, então depois desse momento, então você começa a oficina 
de pintura, vamos fazer a atividade de pintura, a atividade de pintura 
normalmente tem que ser pra eles gostarem, se sentirem melhor, tem que 
ser uma pintura já planejada, ne, eles não gostam de fazer atividades que 
eles criem. Quando fazem, é todo tempo dizendo que não gostam. [...].  

 

Fazer com que o sujeito se sinta bem no CAPS, pode fazer com que esse 

tenha desejo de voltara esse espaço e perceba nesses aspectos que lhe traz 

significado, relevância, proporcionando assim maneiras de se desenvolver, como 

ressalta Morais (2017). Assim é interessante que atente e observem o que afirma 

Pain (1992, p. 18): 

 

A ação pedagógica, ao transmitir o como fazer da ação humana, submete-o 
a uma ordem social possibilitando-lhe a identificação com o semelhante. 
São os primeiros passos na direção do ser cultural. Educar consiste então 
em ensinar, no sentido de mostrar, de estabelecer sinais, de marcar como 
se faz o que se pode ser feito. [...]. 

 

Então se há um olhar muito sensível da profissional para com os usuários, 

respeitando o que eles gostam e se sentem bem fazendo. O que se destaca é que é 

importante que a pedagogia por esses traços que são revelados pelos usuários, 

para que lhes traga ajuda significativa. Sobre a atuação com os usuários, a 

pedagoga (II) destaca o uso de pinturas abstratas. Segue a fala: 

 

Sim, abstrata! Seria até uma forma de melhorar minha prática, será que eu 
não estou sabendo lidar com esse tipo de atividade? Será que eu estou 
deficiente, eu precisava de estudar mais. Alguma coisa que fosse melhorar 
essa atividade. Esta entendendo? Que talvez eu esteja talvez ate sem 
criatividade de avançar nesse sentido. Esta entendendo? Mas você na roda 
de conversas você vai saber, tem muitos que não vai saber responder, tem 
muitos que vai responder de acordo com o colega as limitações deles são 
tantas grandes que az vezes um colga diz que está bem, todos estão, esta 
entendendo? Ai depois uma responde, ou um, ou outro, diz assim mas eu 
hoje nem estava bem assim, eu quis dizer mas eu hoje eu estou triste. Ai eu 
digo, você não respondeu que estava feliz? Ai eu brigo com eles e digo 
maria vai com as outras, eu brinco, esta entendendo? Mas essa rodinha e 
conversa eu sempre é procuro fazer por que eu acho que é nessa conversa 
que você vi se soltando, vai melhorando, as vezes você esta assim travado 
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e na conversa você vai parece que se liberando, ne assim? Você vai ficando 
mais solto e isso vai amenizando mais aquela, parece que você esta 
pesado e, e você, a medida que você começa a falar a minha intenção é 
que eles melhorem mesmo, falem, diga o que esta sentindo e isso ai 
melhorar também o dia a dia deles. 

 

A pedagoga (II) já percebeu esse comportamento de esconder sentimentos, 

então abre a possibilidade de através de uma maior intimidade permitir que o sujeito 

diga de fato como está se sentindo. Uma das recomendações foi fazer uso da roda 

de conversa. Freire (1994, p. 56) afirma que: 

 
Em lugar de comunicar-se, o educador faz comunicados e depósitos que os 
educandos, meras incidências, recebem pacientemente, memorizam e 
repetem. Eis aí a concepção bancária da educação, em que a única 
margem de ação que se oferece aos educandos é de receberem os 
depósitos, guardá-los e arquivá-los.  

 

É necessário se ter um novo modelo de educação. Também se efetivar 

nossos meios de desenvolver os fazeres educacionais em espaços não formais, 

como é o caso do CAPS. Onde se deve prezar pelo bem-estar do usuário. Aqui se 

usa com o intuito de através da conversa descobrir como se encontra o sujeito. 

Ainda traz a pedagoga (II): 

 

[...] Você entrega aquela atividade, diz o objetivo daquilo, pergunta se eles 
conhecem aquele objeto de pintura. Se eles conhecem, se não conhecem 
se conhecem, é o que eles atribuem aquilo ali porque que você está 
fazendo aquela atividade. Se é período natalino nessa pintura está 
condizente com o período? Vocês gostariam de mudar? É com pedir 
sugestões pra eles de atividades, o que eles gostariam de fazer? Vocês 
gostariam de ser assim uma pintura mais que trouxesse mais informação 
pra vocês? Ou está bom? Na maioria das vezes eles está ótimo, por que 
eles tem dificuldade de pensar ne? Eles gostam de uma coisa mais 
elaborada justamente pra eles evitar deles pensar, está entendendo? Mas é 
mais ou menos assim as atividades, você vai ter que fazer uma atividade 
assim que depois, e depois disso tudo seja uma atividade prazerosa. [...]. 

 

O lado mais expressivo dessa fala é o seguinte, toda atividade desenvolvida 

pelo pedagogo no CAPS precisa de significados, objetivos, trilhas a ser trilhadas, a 

ponto de se chegar a determinado lugar, alcançar determinada meta, para isso 

usuários e profissional se dedicam ao máximo, ao termino da atividade esta precisa 

potencializar e oferecer ao sujeito prazer. Ainda traz a pedagoga (II): 

 

[...] A função disso tudo é de melhorar a qualidade de vida deles, melhorar o 
estado de espirito deles, por que a atividade em si, a proposta dela é 
melhora o estado de espirito deles. Eu às vezes não trabalho nem a 
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melhoria da aprendizagem é assim de aprender a ler e escrever, às vezes 
mesmo eu sabendo que eles são semi analfabetos eu nem estou 
preocupada tanto com isso, eu me preocupo mais com o problema melhoria 
da qualidade de vida deles, mais do que na aprendizagem assim de 
conteúdos, está entendendo? Ai eu acho que não sei se isso ai vai ser legal. 
[...].  

 

A preocupação expressa na fala da pedagoga (II), quando a mesma diz que 

não está muito preocupada em fazer com que o usuário domine a escrita, a leitura, o 

cálculo, por exemplo, mas sim de trazer melhorias para tentar melhorar a vida destas 

pessoas, de dar-lhe significado, de fazer com que sintam prazer. Trazem-se as 

palavras de Vale (2017, p. 43): 

 

[...] O pedagogo que atua no CAPS desenvolve atividades com os usuários 
de várias maneiras, colaborando significativamente no que diz respeito ao 
processo de reabilitação dos usuários. Nesse caso, as oficinas terapêuticas 
têm um papel muito importante e significativo, pois são voltadas para a 
alfabetização e atividades artísticas, dentre outras. [...]. 

 

No CAPS o trabalho do pedagogo é educativo e pedagógico como traz 

Santos; Santos (s/d, p. 22502). Proporcionando no usuário da instituição formas que 

possa se desenvolver. Sobre como proceder se algum dos usuários pedir para sair, 

ir embora, a pedagoga explica que: 

 

[...] Você libera, procura saber o porquê, se é por que está insatisfeito, esta 
achando chata? A oficina esta chata? O que é que você gostaria que fosse 
feito pra melhorar? Dependendo da resposta dele, por que ai você também 
vai fazendo a reflexão, a todas as atividades como a gente a do pedagógico 
ele lhe dá esse ideia: ação-reflexão-ação, até mesmo no CAPS precisa 
dessa ação-reflexão-ação, se eu não estou bem eu vou ter que reavaliar, a 
gente não sabe de tudo, a gente, olha eu aprendi muito com eles, às vezes 
eu trago uma atividade e essa atividade na hora lá mesmo é desfeita porque 
a gente vai fazer, mas vai fazer com outro sentido, esta entendendo? Ela 
passa de ser pedagógica pra ser é curativa, esta entendendo? Ela deixa de 
ser pedagógica pra ser preventiva.  

 

Passa a ser preventiva porque nesse momento esse profissional pode ter um 

olhar mais humano sobre o usuário, atentando para sua necessidade de momento, o 

que pode resultar em melhorias no seu quadro tanto nesse momento, como 

progressivamente. A mesma ainda segue dizendo: 

 

[...] Quando a gente trabalha algo pensando numa prevenção, pensando em 
algo pra melhorar a qualidade de vida deles no dia a dia, por que esse 
público, é um publico assim é que pra eles, tem muitos que tem que 
reaprender, está entendendo? 
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A qualidade de vida dos usuários do CAPS se configura como uma fala muito 

presente na voz da participante. Ressaltando que esse é um dos objetivos de 

desenvolver algumas atividades que melhorem a vida destes. O trabalho preventivo 

vai ao encontro dos objetivos do CAPS. Vale (2017, p. 43) ressalta: 

 

[...] O pedagogo que atua no CAPS desenvolve atividades com os usuários 
de várias maneiras, colaborando significativamente no que diz respeito ao 
processo de reabilitação dos usuários. Nesse caso, as oficinas terapêuticas 
têm um papel muito importante e significativo, pois são voltadas para a 
alfabetização e atividades artísticas, dentre outras. 

 

Perceber o que pode proporcionar esses fazeres quanto a melhorias na vida 

dos usuários, acredita-se que é um aspecto importante para a própria atuação do 

pedagogo nesse espaço. A pedagoga (II) trouxe ainda: 

 

Às vezes depois de uma crise eles precisam reaprender. Às vezes tem 
gente que não sabe pegar mais num lápis, dependendo do trauma que 
sofreu esta entendendo? Então a gente tem que fazer atividade que 
proporcione essa melhoria do sujeito mesmo, esta entendendo? Ai a gente 
em cima dessa melhoria do sujeito, a gente vai procurando melhorar a 
aprendizagem por que também isso faz parte, faz parte de todo esse 
trabalho feito ne? A gente poderia só trabalhar vamos dizer assim o 
conteúdo pra aprender a ler e a escrever e o humano ficar insatisfeito, a 
gente precisa primeiro trabalhar esse lado afetivo, ne assim? Buscando a 
melhoria da auto estima pra depois entrar nessa, partindo dai a gente 
trabalhar o conteúdo que a gente quer que seja atingido, esta entendendo? 
A atividade que seja atingida. 

 

A pedagoga ressalta que muitos usuários precisam aprender até mesmo a 

pegar em uma caneta, por exemplo. 

 

 [...] Quando você for chamado, você deve falar pra eles que vai precisar 
sair, e eles continuam na atividade. Então você explica que vai se ausentar 
dois minutos ou três minutos. Como eu não costumo sair, então não sai. Os 
outros especialistas do CAPS sabem que não é pra chamar, nem 
interromper. E se alguém da comunidade pedir pra falar comigo eu sempre 
peço pra me procurar quando não estou em atividade com eles. Até por que 
essa atividade é apenas uma hora. Então nesse momento assim a gente faz 
intensivo, sem muitas interrupções só se for o próprio usuário. Então você 
dever seguir dessa forma, só vai sair da oficina em caso extremo e de 
necessidade. Pode acontecer de algum não se sentir bem, nós já tivemos 
crise epilética. Se acontecer você procura acalmá-los, ajudar quem se 
sentiu mal. E continuar ou parar a atividade, frente à necessidade. Então 
você deve está com eles todo tempo, não deve usar celular, só use para ler 
uma reflexão, ou passar uma musiquinha pra eles. Por que às vezes não 
tem caixinha de som, então você usa o celular. Mas pra outra comunicação 
você não usa. Então também evite ao máximo o uso deste. 
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Os usuários podem passar mal no momento que estão no CAPS, e atividade 

do pedagogo que estava planejada pode ser mudada, desse modo se enquadrando 

a necessidade momentânea do sujeito, havendo todo um cuidado em relação ao se 

ausentar da sala onde está acontecendo. Vale (2017, p. 34) afirma o seguinte: 

 

É um profissional que precisa estar sempre se qualificando para atuar de 
forma a incluir todos os usuários. Ao aliar saberes e práticas, pode contribuir 
para que esses indivíduos possam voltar à sociedade e ao convívio familiar. 
O profissional precisa ser consciente de sua prática e entender o seu papel 
em um ambiente onde a realidade dos indivíduos se torna o oposto do que 
é visto em ambientes escolares, devido ao grau de deficiências dos 
usuários que ali estão.  

 

A pedagoga comenta que, em situações de crise: 

 

A primeira coisa que tem que fazer controlar, passar pra turma que esta 
tudo com, sobre controle, que é bem difícil, por que eles ficam super 
agitados a gente tem que controlar, gente olhe isso aqui todo mundo já 
sabe, por que assim eles já conhecem também ne? Olhe por exemplo do 
nosso colega, ela da crie epilética, olhe gente, a gente já conhece nosso 
colega, ele já, ele esta dando uma crise, vamos ficar quietinhos, a gente vai 
tentar resolver esse problema de nosso colega, chamar a família, por que a 
gente chama a família, chamar a família, vocês ficam aqui só em quanto, ai 
já vem aquela, se a psicóloga tiver, se se, alguém já pega, já bora Juquinha 
aqui, e eles muito, ficam hiper agitados. Às vezes quando é desmaio 
mesmo eu chamo, ai você também chamar, pedir ajuda. Então ele fica la no 
cantinho, você chama de um em um e eles saem e ficam, e vem pra outro 
local, você não pode deixar eles juntos, e pra evitar, eles ficam muito 
nervosos, ai a gente tira, evacua pra eles não ver aquela crise, mas depois, 
ai a gente vai conversando, uns também já entendem que isso é um 
problema que ate corriqueiro, porque sempre acontece, ne? 

 

A fala da pedagoga (II) mostra que é importante a todo o momento manter e 

passar segurança para os usuários. Ainda continua a pedagoga (II): 

  

 [...] Pra finalizar a gente faz assim, eu sempre gosto de pedir ajuda pra 
eles, então você pede também, eles são meus e agora seus colaboradores 
assim, ai então o que você precisa fazer? Vamos arrumar o material, 
quando termina a oficina, quando termina a oficina, vamos arrumar o 
material, ai você chama, vai chamando fulano vá entregar, deixar isso pra, 
lá na secretaria, você tem que ir dando tarefas, também pra eles irem se 
sentido valorizados, esta entendendo? Ai eles lhe ajudam também nesse 
momento trazem as coisas, e ai você pega os meus pertences e vem. 

 

A autonomia dos sujeitos é a todo momento trabalhada, tanto pela pedagoga 

(I), como pela pedagoga (II), tanto com as crianças, como com os adultos, sendo 
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este um ponto relevante para dar significado ao dia a dia destes. Ainda destaca o 

que afirmou Vale (2017, p. 46) fazendo um elo com o que vem sendo discutido: 

 

(...) Busca o desenvolvimento intelectual e emocional de cada um, procura 
trabalhar dentro da realidade de vida dos mesmos, como também 
desenvolver a autonomia e habilidades, sendo assim, as atividades 
propostas são realizadas mediante o interesse por parte dos usuários. Os 
recursos e materiais didáticos são adequados de acordo com as atividades 
que são trabalhadas naquele ambiente, porém a falta dos mesmos dificulta 
a realização dessas atividades sugeridas pelo pedagogo, contudo, como as 
atividades são realizadas mediante o interesse dos usuários, esses acabam 
aceitando o que há disponível. 

 

Como as próprias participantes da pesquisa enfatizam em suas falas às vezes 

trabalha o humano dos usuários pode ser mais importante do que trabalhar o 

intelecto dos mesmos. Existem ainda lacunas no CAPS tanto material e ainda 

pessoal, havendo sobrecarga para o pedagogo, por exemplo, que precisa 

desenvolver fazeres que não é do porte da pedagogia. Relava-se ainda na voz da 

pedagoga (II): 

  

[...] Quando eu termino, ai vai precisar enfeitar uma coisa, a sala, ai eu que 
vou enfeitar, ai é assim, a atuação, devido ser pouca ser pouco funcionário, 
eu assim, eu fico com essa parte que eu acho as vezes que se tivesse 
assim, fosse só pra o trabalho pedagógico, seria mais produtivo, por que eu 
poderia, mas, é esse essa carga eu fico, eu preparar, eu tenho que as 
vezes também me pedem, fazem um planejamento prévio das atividades 
que vai ser, esta entendendo? Ai às vezes como sempre eu não vou mentir, 
as vezes eu improviso, eu chego, pelo conhecimento prévio que eu tenho 
deles eu chego assim e faço a atividade, esta entendendo? Mas eu como 
eu disse sempre eu faço aquela tipo uma rotina, porque eu acho que é 
muito importante ter aquela rotina pra assim eles também poder se situar no 
tempo, por que você, a rotina serve pra isso, pra você perceber tempo e 
espaço que você vai utilizar. 

 

A participante expressa na sua fala de uma maneira muito clara a 

necessidade que a saúde mental tem de material humano, ou seja, de especialistas 

nos CAPS para desenvolver papeis e tarefas no seu dia a dia. O que pode dificultar 

os diferentes fazeres nesse espaço, pois na medida em que o trabalhador fica 

sobrecarregado, ou desenvolve tarefas fora de sua alçada, este deixe de fazer suas 

ações, deixa também de repensar sua prática, de se aperfeiçoar.  

Ainda tratando dos seus fazeres no CAPS, a pedagoga (I) continua na sua 

fala enfatizando práticas não apenas com o próprio usuário, mas também com a 

família, a comunidade externa a instituição, destacando a ajuda da família na 



89 
 

 
 

reabilitação, e no processo de desenvolvimento das habilidades mínimas como de 

se comunicar-se, de aprender ou reaprender a viver em sociedade, esta traz o 

seguinte: 

 

As reuniões com os pais; Realizamos reuniões com os pais/responsáveis 
para acompanharem a evolução ou recaídas do filho/criança. Terapias 
coletivas; reunimos crianças com queixas diversificadas (diagnósticos 
diversos) numa sala grande, com a equipe multidisciplinar do Caspi, para 
promover a reinserção social e procuramos apresentar uns aos outros, as 
dificuldades, os desafios que cada um passa na própria família e com os 
amigos da escola, como também, os avanços, conquistas, para eles se 
sentirem acolhidos e se identifiquem no ambiente. Terapia familiar; 
respeitamos as possibilidades, dificuldades individuais e princípios éticos 
que minimizem o estigma do transtorno mental e promova a melhor 
qualidade de vida e inclusão social possível. * Projeto Brincar em Família; 
Fortalecer os laços familiares, o brincar entre pais e filhos, envolvendo-os 
no tratamento, promovendo assim melhor interação entre os mesmos; o 
pedagogo e os demais profissionais observando alguma negligência, 
chamamos em separado dos outros pais nas quartas-feiras para escuta e 
orientações. Participação nas datas comemorativas (festas alusivas no 
carnaval, páscoa, São João, crianças, e natal); Essa prática possibilita o 
conhecimento e esclarecimento das datas cívicas, surgindo então, mais 
envolvimentos em atividades contextualizadas, vividas da dia a dia das 
crianças. 

 

A todo o momento é possível perceber na resposta da participante da 

pesquisa o tanto que esses fazeres do pedagogo são e trazem importância para o 

usuário no CAPS. Trazendo ainda na sua fala a importância da família como ponto 

relevante frente ao desenvolvimento e reabilitação do usuário. Um ponto muito forte 

na fala da pedagoga (I) é a forma que lidam para tentar potencializar a interação 

entre os usuários. Neste sentido, destaca Barros (2012, p. 56):  

 

Desse modo, diversas interfaces de comunicação e informação têm sido 
experienciadas e sugeridas em pesquisas científicas na área de intervenção 
em saúde mental (BAVARESCO e PUMPMACHER, 2005; COSTA e 
CARVALHO, 2003; FRANCISCO, 2004, 2007; BARROS e FRANCISCO, 
2011, entre outros), apontando novos caminhos que visam agregar valor 
social e inclusivo, e um aspecto dinâmico e interativo na prática terapêutica 
em oficinas com pessoas em processo de inserção social nos serviços de 
atendimento em saúde metal 

 

Pode-se observar que a pedagogia ao ser vivenciada nos CAPS é da própria 

necessidade do ambiente, pois como menciona Freitas et al (2016, p. 223) todo o 

contexto vibra. Entendo que essa vibração seja os inúmeros feedbacks que 

precisamos ficar atentos. Seja os prontuários que precisamos registrar, como a 

evolução da criança/adolescente ou os momentos conflitantes evidenciados no 



90 
 

 
 

próprio atendimento ou nos relatados pelos responsáveis e também na escuta de 

cada profissional da equipe em relação a uma criança/adolescente. 

Ainda apesar das dificuldades emergentes e tão presentes no setor público, 

mesmo diante várias dificuldades as tecnologias quando inclusas nos CAPS trazem 

verdadeiros ganhos significativos que tem a possibilidade de proporcionar melhorias 

na vida integral do sujeito. Quanto a sua realidade a pedagoga (II): 

 

[...] Um trabalho bom, ne? Um trabalho como eu digo é um trabalho de 
muitas mãos, não é só minhas não são minhas mãos, mas todas, a 
interação importante entre mim e o usuário, ne assim? A gente precisa ter 
esse feedback, é nas atividades, eu não posso chegar com uma atividade 
pronta, mas eu preciso primeiro colher dados, saber se é possível realizar 
aquela atividade, é tanto que quando eu trago minhas atividades, eu já 
tenho um planejamento prévio do que é. E também, por eu ter aquele grupo 
que já é eu desenvolvo trabalho com eles nas segundas, nas terças e nas 
quintas, então já conheço aquele grupo, e também eu percebo que eles, 
meu trabalho é bem visto por eles. 

 

A pedagoga (II) vem expressar que seu trabalho é um bom trabalho. Todavia 

a mesma ainda ressalta que é um trabalho de muitas mãos, deixando forte a ideia 

da importância da equipe multiprofissional. A mesma ainda vem enaltecer a força da 

conversa, sendo importante o dialogar entre os diferentes trabalhadores em um 

espaço de atuação. Esta também afirma que os próprios usuários2 percebem seu 

trabalho como bom, satisfatório.  Ressalta-se a fala de Góis (2018, p. 4): 

 

Percebe-se que havendo essas vivências entre diferentes sujeitos a 
interação e aspectos que envolvem o desenvolvimento nesse espaço são 
potencializados. O que pode ocasionar em pontos positivos e relevantes 
tanto na própria convivência ou relações nesse espaço, como traz melhorias 
na vida em sociedade destes sujeitos lá fora. 

 

As vivências ocasionadas no CAPS se efetivam como importantes para os 

usuários de modo que possibilitem a estes prazeres, felicidades, emoções boas e 

afetivas. As relações entre usuário e usuário também é importante para o bom 

desenvolvimento destes. Assim como as interações entre usuários e profissionais, 

que também se efetivam como relações relevantes para vida dos mesmos. 

                                                           
2 Em conversas informais entre o aluno e a participante da pesquisa, esta afirma que muitas vezes os mais 
diversos usuários expressam que gostam bastante da forma que a mesma desenvolve suas práticas no CAPS. 
E até mesmo no tempo em que o aluno esteve no CAPS foi possível perceber o tanto de afetividades que a 
mesma desenvolve e emprega em seus diversos fazeres. Estas conversas e momentos mesmos não registrados 
foram autorizados pela mesma a fazer parte dos dados da pesquisa. 
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É um trabalho que vem ajudando na qualidade de vida deles. Num sei se 
ainda se se se da para aprender ou reaprender alguma coisa. O usuário, ele 
tem as limitações, porque são problemas mentais, mas que a gente procura 
algo pra fazer pra melhorar. Quando é coordenação motora, eu vou fazer 
atividades e que desenvolva essa, esse lado deficiente. Quando é problema 
mental, já é mais difícil, porque é o mundo que pra mim é desconhecido. 
Mas que a gente procura sempre trabalhar nessa busca da melhoria da vida 
deles. 

 

A pedagoga (II) expressa que todo o seu trabalho é de tentar através de 

práticas e fazeres efetivar melhorias na vida destes. Esta segue enfatizando que: 

 

Eu sempre como pedagoga eu busco a melhoria, trabalhar de uma forma 
satisfatória pra eles, e pra que isso aconteça eu sempre busquei é uma a 
assim um vinculo, criar um vinculo com esses usuários, acho que tudo parte 
desse vinculo, as vezes até pra eles é dizer como estão em rodinhas de 
conversas. Por que a gente faz sempre a roda de conversa, como ele esta, 
existe trabalhar a auto estima, porque esse publico é muito, a auto estima 
da maioria é baixa, são problemas mentais, são problemas de ansiedade, 
problemas depressivos, então tudo isso você tem que trabalhar em cima da 
auto estima.eu vejo assim esse profissional pedagogo de muita importância 
no CAPS, é como nós até falamos anteriormente, é até uma forma de 
humanizar a saúde, que eu vejo que apesar de tantas pesquisas, de tanto 
falarem em humanização, mas a gente percebe que a saúde ainda não é 
humanizada como a educação. Certo? Então por isso que e acho que esse 
profissional só vem a acrescentar em um CAPS. 

 

Fica expressa na voz da participante da pesquisa que a mesa desenvolve um 

trabalho tentando criar elos e vínculos de afetividade, de proximidade com os 

usuários, o que pode se caracterizar como um aspecto importante na melhoria da 

saúde mental destes. Assim traz Surugay (2017, p. 58): 

 

Ao produzir uma oficina, deve-se ter em mente que esse recurso se torna 
um espaço de invenção, Expressão, produção, transformação, 
humanização, experimentação, socialização e convivência. De grande 
importância também é respeitar e entender o sujeito como um todo, o qual 
possui uma história de vida, dentro de um contexto social, dinâmico e 
complexo (SURUAGY, 2017, p. 58). 

 

A autora vem expressar a importância do pedagogo perceber a relevância de 

tentar através de suas ações efetivar processos de humanização, socialização, 

transformação, dentre outros que são significativos na vida dos usuários. Outra 

pergunta foi em sua opinião, quais os principais desafios que o trabalho na saúde 

mental enfrenta na atualidade. Ainda falando sobre subjetividade e trabalho do 

pedagogo ressalta a Pedagoga (I): 
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É trabalhar com o subjetivo do sujeito, pais, escola. Os resultados são em 
longo prazo e não tem exames de imagens e laboratoriais que evidencie os 
fatos. Exemplo: quando se fratura um braço, é mais fácil para o médico 
prescrever a medicação, enquanto que na saúde mental não existe uma 
“receita”, e então surge o desafio, a forma como acolhemos e a intervenção 
para com uma criança e adolescente se sentir melhor ou valorizado, pois 
tem criança e adolescente que em um atendimento em grupo não sabem 
perder, ficam furiosos, querem bater, se morder, então precisamos intervir. 

 

Olhar para o lado de humanizar, perceber o sujeito subjetivo que é o usuário 

pode proporcionar melhorias na vida dessas pessoas. Pode-se pensar um pouco, se 

olhando para aquilo que afirmou Góis (2018, p. 12): 

 

Olhando para os objetivos gerais da instituição CAPS é notório e se faz 
perceber que estas prezam pelo bem estar das pessoas em sofrimento 
psíquico que as procuram pelo tratamento que oferecem. Fazendo um elo 
entre o que se espera que faça o CAPS e o tempo atual que se vive, 
acredita-se que o fazer do CAPS ganha maior significado quando o 
pedagogo ou ouro profissional desenvolve práticas auxiliadas com alguma 
tecnologia digital da informação e da comunicação. 

 

A pedagoga (II) destaca mudanças que aconteceram e continuam 

acontecendo na saúde mental. A mesma traz na sua fala o que acha e entende 

desta: 

 

É a saúde mental vem passando por muitas mudanças. E mudanças 
qualitativas. Tirou-se esse publico daqueles manicômios onde muitas vezes 
eram esquecidos, primeiro pela família, quando você é esquecido pela 
família, a sociedade também esquece com certeza. Então a saúde mental 
vem evoluindo a partir de muitas lutas, de muitos questionamentos, de 
muito sofrimento que alguns médicos, assim os mais humanistas eles 
começaram a perceber essa necessidade de uma mudança e radical. Por 
que o sofrimento vem de muito tempo, de muitos anos. As pessoas com 
esses transtornos que quando não iam pra os manicômios, eram trancadas 
nas suas próprias casas. 

 

As mudanças aconteceram de fato, foram e são importantes, contudo devem 

continuar se efetivando de modo que tragam melhorias frente a atenção psicossocial 

no Brasil, no Estado do Rio Grande do Norte, e que as pessoas em sofrimento 

psíquico tenham de fato oportunidade reais de reabilitação, ressocialização. Assim 

Vale (2017, p. 33): 

 

A atuação do pedagogo em um CAPS contribui com o desenvolvimento 
intelectual e com o crescimento dos indivíduos que ali estão inseridos no 
tocante à realidade de vida de cada um, fazendo com que os mesmos 
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possam desenvolver melhor domínio de si, de suas habilidades, de sua 
autonomia e de suas emoções, como também lhes despertando o interesse 
em aprender, buscar novos conhecimentos e resgatar os que ficaram 
esquecidos, garantindo assim uma aprendizagem significativa, dinâmica e 
prazerosa, aliando saberes e vontades. 

 

Os fazeres da pedagogia na instituição visam desenvolver o sujeito 

educacionalmente para que possa viver, e fazer parte de um meio social da melhor 

forma possível. A pedagoga (II) ressalta que: 

 

[...] A gente ver que ainda temos muita dificuldade, muita coisa precisa ser 
superada, muita coisa precisa ser melhorada. A humanização é necessário 
ne? E os CAPS precisam ser mais assistidos. Quando eu digo assistidos é 
o que? Quando se abre um CAPS, as vezes eu acredito que a política vem 
primeiro, precisava pensar primeiro naquele publico que você ia atender. 
Então vamos pensar numa casa, num local, começaria pelo local, porque se 
eu vou tirar alguém de um local e colocar noutro pra da uma qualidade de 
vida melhor, eu precisava da um espaço que ele se sentisse melhor. Se 
fosse preciso fazer uma terapia, fazer com mais facilidade. Mas a gente ver 
também que apesar das dificuldades os nossos governantes procuram 
manter esse CAPS. Ne assim, tem dificuldades? Tem, as vezes falta 
merenda? Falta, muito difícil, mas falta. Mas que a gente, eu sinto mais 
dificuldade assim, é por não ter um local pra atendê-los individualmente que 
as vezes a gente precisa. Aí vamos dizer na quarta feira que o medico esta 
aqui, esta a psicóloga, esta assistente social a gente não tem local, a gente 
fica assim atendendo, se precisar vai lá pra o final. A gente não tem aquele 
espaço que deveria ter e você sabe que quando a gente trata da saúde de 
alguém, você esta, quando você esta, esse publico, você esta invadindo, 
pra você entrar naquele mundo, pra você conhecer, buscar alguma coisa e 
descobrir alguma coisa, você precisa primeiro criar um vinculo de que? 
Você precisa de confiabilidade, você precisa primeiro confiar em mim, pra 
você poder passar aquilo, ne assim? 

 

Ainda se estendeu a elas a seguinte indagação e quanto aos principais 

desafios que você enfrenta no desenvolvimento do seu trabalho: As respostas foram 

de encontro aos seguintes desafios: “Um dos desafios é o espaço pequeno, quente, 

poucos materiais didáticos, desvalorização, pouco investimento do governo na 

saúde mental. Outro desafio é o pouco compromisso da família”. 

 

E enquanto equipe do CAPS infantil, precisamos ter mais formações e 
estudos referentes às patologias e as queixas apresentadas asperge como 
espectro autista, autista clássico, anamnese esquizofrenia, paralisia 
cerebral, depressão, TDHA, déficit cognitivo (PEDAGOGA (I)). 

 

Vários pontos que podem ser apontados como desafios surgiram nas 

respostas das pedagogas, como pouco investimento por parte das políticas públicas 

frente às necessidades em saúde mental, a desvalorização do pessoal qualificado e 
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especializado que neste espaço desenvolvem ações e fazeres. Ainda a pedagoga (I) 

fala ainda de formações que necessitam serem mais presente.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trabalho do pedagogo no CAPS se constitui como um desafio que precisa 

ser encarado de forma que a cada novo atendimento este profissional necessita 

buscar alternativas para que possa ter condições de desenvolver um trabalho 

significativo e relevante frente às necessidades, dificuldades e especificidades das 

pessoas em sofrimento psíquico, atendidas pelo CAPS. 

A formação do pedagogo no Rio Grande do Norte muito tem se voltado para 

os processos de ensino e de aprendizagem que se efetivam nos espaços escolares, 

o que pode ser caracterizado como um empecilho frente ao fazeres deste 

profissional na atenção psicossocial. O trabalho passa por desafios na sua 

concretização, mesmo tendo esse trabalhador toda uma base acadêmica, recheada 

com estágios, pesquisas etc. Essa dificuldade tende a aumentar quando esse 

especialista não tem a formação focada nos diferentes espaços de atuação, onde o 

egresso pode estar atuando enquanto especialista. 

Na voz das pedagogas, ficam evidentes as dificuldades e os desafios 

enfrentados todos os dias frente à efetivação de fazeres no CAPS e na saúde 

mental como um todo, sendo que o trabalho destas vai muito além do que 

desenvolver ações neste espaço, como acompanhamento do usuário e familiares e 

visitas. Outras atividades são oficinas de pintura e acompanhamento pedagógico. O 

pedagogo se percebe como um sujeito que compõe não apenas o CAPS, mas a 

rede de atenção psicossocial como um todo, entendendo assim que suas funções 

têm significado naquele espaço. 

Uma das dificuldades citadas pelas pedagogas é relativa à qualidade da 

infraestrutura, sendo que elas citam enfrentar dificuldades em sua atuação. Contudo, 

apesar da pouca estrutura dos CAPS, da falta, ou má formação do pedagogo para a 

saúde mental se pôde perceber através desse estudo que os fazeres desse 

profissional são direcionados à humanização e reabilitação psicossocial. 

É possível concluir, momentaneamente, que as universidades do estado do 

Rio Grande do Norte podem atentar para uma formação do pedagogo com maior 

ênfase para o trabalho na saúde mental, incluindo na grade disciplinas voltadas para 

esse campo, para os fazeres desse profissional no que se refere ao psicossocial e 

também oferecer estágios obrigatórios e não obrigatórios para os alunos do curso de 

pedagogia. 
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ANEXO 1  TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Declaro que estou ciente e concordo em participar do estudo “O pensar e o 

fazer do pedagogo no CAPS: um estudo a partir da entrevista 
semiestruturada”, de responsabilidade de Adriano Lucena de Góis, orientado 
pela Profª. Drª. Deise Juliana Francisco, segue as recomendações das 
Resoluções 466/12 e 510/16 do Conselho Nacional de Saúde e suas 
complementares. A minha participação é de forma voluntária, o que significa que 
poderei, a qualquer momento, desistir de participar da pesquisa. 

Fui informado que essa pesquisa tem como objetivo geral: Investigar qual o 
papel do pedagogo no CAPS no estado do Rio Grande do Norte, atentando para o 
fazer pedagógico no dia a dia da instituição, e, quanto aos objetivos específicos: a) 
Mapear as atividades desenvolvidas pelo pedagogo em CAPS potiguares; b) 
Analisar como o pedagogo se percebe como profissional na atenção psicossocial. 

Caso decida aceitar o convite, participarei de uma pesquisa de pós-
graduação, que seguirá uma linha metodológica qualitativa no qual os participantes 
da pesquisa participarão de dois momentos, o primeiro será uma entrevista com 
roteiro semiestruturado, o segundo a continuação dessa entrevista. O responsável 
pela aplicação da pesquisa será a Adriano Lucena de Góis, discente do Programa 
de Pós-Graduação Interdisciplinar em Cognição, Tecnologias e Instituições, da 
Universidade Federal Rural do Semi-Árido. Na pesquisa, serei submetido (a) aos 
seguintes procedimentos:  

 Responderei em dois momentos a perguntas de uma entrevista com roteiro 
semiestruturado que foi construído pelo aluno que desenvolve a pesquisa e 
por sua orientadora. A ferramenta utilizada será um aparelho celular, de 
maneira que possa registar todas as falas entre o aluno responsável pela 
pesquisa e o participante da pesquisa.  
 

Possíveis benefícios 
 

Com relação aos benefícios que podem resultar desta pesquisa, destaca-se: 
a possibilidade de potencializar entre os sujeitos que trabalham nas instituições 
estudadas a força do diálogo nos mais diferentes fazeres desses trabalhadores em 
seus campos de atuação. Assim como o desenvolvimento autonomia, da interação, 
o perceber da importância do trabalho em equipe. Assim como o favorecimento da 
reflexão da pratica dos profissionais. Pois o pedagogo descreverá varias atividades 
que desenvolve em diferentes momentos no CAPS, e esse exercício pode 
proporcionar o reflexão da ação feita, e oportunizar o aperfeiçoamento desse fazer.  

Os aprendizados proporcionados trarão benefícios ao saber, tanto do 
pesquisador como dos sujeitos colaboradores que farão parte da pesquisa, também 
para os futuros leitores, que poderão usá-lo como referências para a realização de 

   

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 
PRO-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
MESTRADO INTERDISCIPLINAR EM COGNIÇÃO, TECNOLOGIAS E 
INSTITUIÇÕES (PPGCTI) 
MOSSORÓ/RN 
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outras pesquisas, e ainda para a ciência como um todo. Resultando em 
considerações que fortalecem o conhecimento científico e acadêmico. 

Possíveis Riscos 
 

Os riscos da pesquisa abrangem aspectos que podem causar desde o 
constrangimento, até sentimentos negativos, como: tristeza, raiva, incapacidade, 
incompetência, dentre outros, que podem vir a ser lembrados ou vividos pelos 
pedagogos ao pensar sobre seu trabalho, e o dia a dia no CAPS, nas mais 
diferentes atividades desenvolvidas por este. Essa reflexão pode desencadear 
aspectos com relação direta ao seu bem-estar psicológico, dessa forma este sujeito 
pode vir a identificar em qualquer momento da pesquisa momentos, situações 
desagradáveis que estejam enfrentando, ou que tenha enfrentado nos fazeres de 
seu trabalho, e nas relações com outros sujeitos nesse espaço. O pedagogo de uma 
maneira clara estará expondo o que faz na instituição CAPS, quais são suas tarefas 
enquanto pedagogo na saúde mental, de forma que irá detalhar aspectos de seus 
fazeres, que podem gerar desconforto pessoal em fazer essa exposição não apenas 
de sua parte, mas também da instituição onde trabalha, dessa forma pode gerar 
desconforto também a instituição, e a outros profissionais. O pedagogo pode na sua 
fala tanto expor ações desenvolvidas que tiverem sucesso, como pode demostrar 
fracasso alcançado por sua parte e por parte do CAPS como um todo. O pedagogo 
pode ainda expor lacunas, pontos altos de baixos da instituição que trabalha e que 
lhe emprega. Pode também passar por desconforto pessoal tanto no momento da 
coleta de dados, como em outros momentos após a coleta, ao desenvolver 
determinada atividade e lembrar que descreveu em algum momento desta pesquisa. 
Podemos ressaltar que a pesquisa não causará risco e nem danos à saúde física 
dos participantes. Os sujeitos que farão parte da pesquisa estarão cientes de todas 
as etapas que acontecerão, todos darão permissão e consentimento a fazer parte 
dessa pesquisa, portanto, evitaremos danos morais ou pessoais por parte dos 
sujeitos colaboradores. Estes sujeitos são esclarecidos através de documentos 
como de dará a pesquisa, e terão o livre arbítrio de desistir de participar a qualquer 
momento. 

 
Possíveis riscos proporcionados pela pesquisa e como minimizá-los 
 

Cada procedimento que será utilizado durante o desenvolvimento dessa 
pesquisa seguirá uma postura ética, assim como a identidade dos indivíduos que 
irão participar da pesquisa, em nenhum momento será de alguma forma citada. 
Portanto se presará pela ética nos quatro momentos em que se dá essa pesquisa. A 
imagem e a identidade do pedagogo em momento algum será divulgada ou 
denegrida. Assim como os riscos que se voltam para a integralidade do profissional 
serão mantidas em sigilo e anonimato. Riscos emocionais serão amenizados pelo 
aluno responsável zelando assim pelo sigilo total quanto a pessoas pesquisadas e 
os dados por esta vir a fornecer. Ao participar se há risco mínimo uma vez que no 
decorrer da pesquisa podem surgir conteúdos ansiogênicos, que levará o 
profissional a refletir sobre sua prática diária na instituição. Os riscos são 
amenizados quando em nenhum momento aparecerá os nomes dos pedagogos na 
entrevista. Os quais podem causar sofrimento, raiva dentre outros sentimentos e 
pensamentos negativos. O pedagogo pode a qualquer momento parar de responder 
as pergunta, caso precise, o aluno responsável pela pesquisa irá para de gravar as 
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falas, e dá todo tempo necessário para recomposição do sujeito pesquisado. Vale 
ressaltar que o pedagogo pode a todo o momento pode declarar que não quer 
responder a determinada pergunta no decorrer da pesquisa, e esse sentimento será 
respeitado pelo aluno responsável pela pesquisa. Vale destacar que a todo o 
momento o aluno responsável pela pesquisa tentará deixar o pedagogo à vontade, e 
zelar-se pelo resguardo total da imagem do profissional e instituição estudada. 
Tenta-se dessa forma minimizar qualquer forma de riscos existentes no passo a 
passo da pesquisa. Os pedagogos estudados serão avisados que todas as 
conversas gravadas serão guardadas no notebook próprio do aluno responsável 
pela pesquisa com senha em uma pasta com senha. E que nenhuma informação 
dado por eles irão ser publicadas de forma que percebam que foram os mesmos que 
forneceram. É importante ressaltar que em todos os momentos da pesquisa o 
pedagogo ficará sozinho com o aluno responsável pela pesquisa, de modo que traga 
conforto e segurança para o mesmo. Trago assim a garantia de que o pesquisador 
estará atento a sinais verbais e não verbais de desconforto. Utilizar-se-á como 
medida de proteção aos participantes, à privacidade e a confiabilidade. Caso haja 
comprovadamente prejuízo, dano de ordem moral ou verbal, que são os riscos 
mínimos aos quais os participantes estão expostos, o participante será ressarcido 
e/ou terá direito à indenização. Fazendo uso destas medidas preliminares 
proporciona a minimização dos riscos aos participantes da pesquisa, distanciando 
possibilidades de afetar o bem-estar de todos os envolvidos em especial o que 
refere ao emocional destes sujeitos. Assim como o convívio com seus colegas e o 
bem estar com a instituição que trabalha.  

Ficarei com uma via original deste TCLE e toda a dúvida que tiver a respeito 
desta pesquisa, poderei perguntar diretamente para o estudante Adriano Lucena de 
Góis, no endereço: Avenida Balneário Beira Rio, nº 110, Brejo, Felipe Guerra/RN, 
pelo WhatsApp, no telefone: (84) 9 9990-3008, pelo e-mail: 
lucenaadriano@hotmail.com ou pelo Facebook: 
https://www.facebook.com/adrianolucena. Dúvidas a respeito da ética desta 
pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-UERN) 
- Campus Universitário Central - Centro de Convivência. BR 110, KM 48, Rua: Prof. 
Antonio Campos, S/N, Costa e Silva. Mossoró/RN. Tel: (84) 3312-7032. E-mail: 
cep@uern.br/ CEP 59.610-090. 

Fui assegurado (a) que, se houver gasto de qualquer natureza, em virtude da 
minha participação nesse estudo, me é garantido o direito à indenização (Res. 
466/12 II.7) – cobertura material para reparar dano – e/ou ressarcimento (Res. 
466/12 II.21) – compensação material, exclusivamente de minhas possíveis 
despesas, caso necessário – sob a responsabilidade do aluno Adriano Lucena de 
Góis. 

Estou ciente de que não será efetuada nenhuma forma de gratificação por 
minha participação. Os dados coletados farão parte do trabalho dos pesquisadores, 
podendo ser divulgados em eventos científicos e publicados em revistas nacionais 
ou internacionais. Fui assegurado(a) de que os pesquisadores estarão à minha 
disposição para qualquer esclarecimento durante todo o processo de 
desenvolvimento deste estudo.  

Para realizar essa pesquisa, preciso de sua colaboração, dando-me 
autorização para coletar alguns dados como áudio, a partir dos momentos de 
entrevista: 

mailto:lucenaadriano@hotmail.com
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 Poderá solicitar esclarecimento sobre a pesquisa em qualquer etapa de sua 
execução; 

 Tem direito de não participar da pesquisa, se assim desejar, sem qualquer 
prejuízo;  

 Nos momentos de coletas de dados haverá gravação de voz. As gravações 
serão feitas apenas para que não percamos os depoimentos, estes sim serão 
transcritos e compõem os elementos escritos da pesquisa; 

 Em relação a custos da participação, ressarcimento e indenização, esclareço 
que, a sua participação no estudo não acarretará custos para você e não será 
disponibilizada nenhuma compensação financeira. Se você tiver algum gasto 
que seja devido à sua participação na pesquisa, você será ressarcido, caso 
solicite. Em qualquer momento, se você sofrer algum dano comprovadamente 
decorrente desta pesquisa, você terá direito a indenização, que será feita pelo 
aluno responsável pela pesquisa Adriano Lucena de Góis. 

 

Consentimento Livre 

Concordo em participar da pesquisa “O pensar e o fazer do pedagogo no 
CAPS: um estudo a partir da entrevista semiestruturada”. Declarando, para os 
devidos fins, que fui devidamente esclarecido quanto aos objetivos da pesquisa, aos 
procedimentos aos quais serei submetido (a) e dos possíveis riscos que possam 
advir de tal participação. Foram garantidos a mim esclarecimentos que venham a 
solicitar durante a pesquisa e o direito de desistir da participação em qualquer 
momento, sem que minha desistência implique em qualquer prejuízo a minha 
pessoa ou a minha família. Autorizo assim, a publicação dos dados da pesquisa, a 
qual me garante o anonimato e o sigilo dos dados referentes à minha identificação. 
 

Mossoró/RN, ______/_______/________.  

 

 

___________________________________________________ 

                       Assinatura do Pesquisador Responsável 

 

______________________________________________ 

                       Assinatura do Professor(a) Orientador(a) 

 

___________________________________________________ 

                       Assinatura do Participante 
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Adriano Lucena de Góis (Pesquisador responsável) - Aluno do Curso de Pós-
Graduação Interdisciplinar em Cognição, Tecnologias e Instituições, da Universidade 
Federal Rural do Semi-Árido, Campus Mossoró, no endereço: Av. Francisco Mota, 
572 - Bairro Costa e Silva, Mossoró RN, CEP: 59.625-900, Tel.: (84) 3317-8200. 
 
Profª. Drª. Deise Juliana Francisco (Orientadora da Pesquisa) - Curso de Pós-
Graduação Interdisciplinar em Cognição, Tecnologias e Instituições, da Universidade 
Federal Rural do Semi-Árido, Campus Mossoró, no endereço: Av. Francisco Mota, 
572 - Bairro Costa e Silva, Mossoró RN, CEP: 59.625-900, Tel.: (84) 3317-8200. 
 
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-UERN) - Campus Universitário Central - 
Centro de Convivência. BR 110, KM 48  Rua: Prof. Antonio Campos, S/N, Costa e 
Silva. Mossoró/RN. Tel.: (84) 3312-7032. E-mail: cep@uern.br / CEP 59.610-090. 
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ANEXO 2  TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA USO DE ÁUDIO 

Eu ............................., depois de conhecer e entender os objetivos, procedimentos 

metodológicos, riscos e benefícios da pesquisa, bem como de estar ciente da 

necessidade da gravação de áudio produzido por mim, especificados no Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), AUTORIZO, através do presente termo, 

os pesquisadores Adriano Lucena de Góis- UFERSA, Deise Juliana Francisco- 

UFAL do projeto de pesquisa intitulado “O pensar e o fazer do pedagogo no CAPS: 

um estudo a partir da entrevista semiestruturada” a realizar captação de áudios que 

se façam necessários sem quaisquer ônus financeiros a nenhuma das partes. 

Ao mesmo tempo, libero a utilização destes áudios (suas respectivas cópias) para 

fins científicos e de estudos (livros, artigos, monografias, TCC’s, dissertações ou 

teses, além de slides e transparências), em favor dos pesquisadores da pesquisa, 

acima especificados, obedecendo ao que está previsto nas Leis que resguardam os 

direitos das crianças e adolescentes (ECA, Lei N.º 8.069/ 1990), dos idosos (Lei N.° 

10.741/2003) e das pessoas com deficiência (Decreto Nº 3.298/1999, alterado pelo 

Decreto Nº 5.296/2004). 

Mossoró - RN, __ de ______ de 2018 

 

 

Assinatura do participante da pesquisa 

____________________________ 

 

Assinatura do pesquisador responsável 

 

 

 

 

 

 

IMPRESSÃO 

DATILOSCÓPICA 
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APÊNDICE I ROTEIRO NORTEADOR DA ENTREVISTA SEMI ESTRUTURADO 
 
Prezado participante,  

 

 

As questões que se seguem referem-se aos dados necessários para a composição 

desta pesquisa. O objetivo principal deste projeto é através de uma pesquisa 

qualitativa e a abordagem da instrução ao sósia fazer uma análise sobre a atuação 

do pedagogo na saúde mental dentro dos Caps. Aproveito a oportunidade para 

lembrar que os nomes dos participantes serão preservados durante a análise dos 

dados e nas considerações relativas à pesquisa. 

 

Muito obrigado pela sua colaboração. 

 

Caracterização do participante: 

 

 

1. Gênero: 

a) Feminino (  ) b) Masculino(  )  

  

      2.  Idade: 

    a) Menos de 30 anos (  ) c) Entre 30 a 45 anos (  )  

    b) Entre 45 e 55 anos (  ) d) Entre 55 e 70 anos (  ) 

 

3. Formação:  

  a) Especialização (  ) c) Mestrado (  )  

  b) Doutorado (  ) d) Pós-doutorado (  )  

 

4. Categoria funcional:  

a) Concursado ( ) c) Cedido ( )  

b) Contratado ( ) d) Outro - Especificar:_________________________ 

 

5. Regime de trabalho  

a) Menos de 20h (  ) c) 20 horas (  )  
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b) 40 horas (  ) d) Dedicação Exclusiva (  ) 

 

6. Tempo de atuação no Caps: 

a) De 1 a 5 anos (  ) b) De 5 a 10 anos( )  

c) De 10 a 15 anos (  ) d) Acima de 15 anos( ) 

 

7. Atuação: a) Somente no Caps (   ) b) Outros setores (  ) 

 

8. Você tem claro quais suas tarefas e funções no setor em que atua?  

a) Sempre – Sempre tenho claro minhas tarefas e funções nesta instância. (  )  

b) Frequentemente – Frequentemente tenho claras as tarefas e funções que me 

competem neste ambiente. (  )  

c) Poucas vezes – Às vezes as tarefas e funções estão claras no ambiente. (  )  

d) Raramente – Muito raramente as tarefas e funções estão claras nesta ambiente. (  

)  

 

9. Em relação ao seu trabalho e profissão você se sente:  

a) Plenamente satisfeito  

b) Parcialmente satisfeito  

c) Insatisfeito  

d) Parcialmente insatisfeito  

e) Indiferente  

 

10. Quanto aos objetivos e metas que deve alcançar em seu trabalho, você 

está:  

a) Plenamente satisfeito  

b) Parcialmente satisfeito  

c) Insatisfeito  

d) Parcialmente insatisfeito  

e) Indiferente  

 

11. Como você avalia o trabalho que desenvolve?  

a) Ótimo – Sinto-me realizado e satisfeito com o trabalho que desenvolvo.  
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b) Bom – Na maior parte das vezes me sinto realizado e satisfeito com o trabalho 

que desenvolvo.  

c) Regular – Nem sempre me sinto realizado e satisfeito com o trabalho que 

desenvolvo.  

d) Insuficiente – Na maior parte das vezes não me sinto realizado e satisfeito com 

meu trabalho.  

e) Não sei responder  

 

12. No que se refere à forma como avaliam e julgam seu trabalho e 

desempenho profissional, você se sente:  

a) Plenamente satisfeito  

b) Parcialmente satisfeito  

c) Insatisfeito  

d) Parcialmente insatisfeito  

e) Indiferente  

 

13. Como você definiria o Trabalho do pedagogo no Centro de atenção 

psicossocial (CAPS)?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

14. Em sua opinião, quais os principais desafios que o trabalho na saúde 

mental enfrenta na atualidade?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

15. E quanto aos principais desafios que você enfrenta no desenvolvimento do 

seu trabalho:  

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 



112 
 

 
 

 

Caro/a Pedagogo/a, agradecemos pelas significativas contribuições à pesquisa.  

 

APÊNDICE II ROTEIRO DA ENTREVISTA DE HISTÓRIA DE VIDA 

 

1. Como foi sua infância e adolescência?  

2. Como você escolheu a profissão edocente?  

3. Quais foram suas experiências profissionais? 

4. Como foi sua formação para a profissão docente?  

5. Como você se sentiu quando entrou pela primeira vez em sala de aula? 

 

APÊNDICE III RESPOSTA DA PEDAGOGA (I) A ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

ROTEIRO NORTEADOR DA ENTREVISTA SEMI ESTRUTURADO 
 

Prezado participante,  
 
 
As questões que se seguem referem-se aos dados necessários para a composição 
desta pesquisa. O objetivo principal deste projeto é através de uma pesquisa 
qualitativa e a abordagem da instrução ao sósia fazer uma análise sobre a atuação 
do pedagogo na saúde mental dentro dos Caps. Aproveito a oportunidade para 
lembrar que os nomes dos participantes serão preservados durante a análise dos 
dados e nas considerações relativas à pesquisa. 
 
Muito obrigado pela sua colaboração. 
 

Caracterização do participante: 
 

 
2. Gênero: 

a) Feminino ( X ) b) Masculino(  )  
  

      2.  Idade: 
    a) Menos de 30 anos (  ) c) Entre 30 a 45 anos (  )  
    b) Entre 45 e 55 anos ( X ) d) Entre 55 e 70 anos (  ) 
 
4. Formação:  

  a) Especialização ( X ) c) Mestrado (  )  

  b) Doutorado (  ) d) Pós-doutorado (  )  
 
4. Categoria funcional:  
a) Concursado (X ) c) Cedido ( )  
b) Contratado ( ) d) Outro - Especificar:_________________________ 
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5. Regime de trabalho  
a) Menos de 20h (  ) c) 20 horas ( X)  
b) 40 horas (  ) d) Dedicação Exclusiva (  ) 
 
6. Tempo de atuação no Caps: 
a) De 1 a 5 anos (  ) b) De 5 a 10 anos(X )  
c) De 10 a 15 anos (  ) d) Acima de 15 anos( ) 
 
7. Atuação: a) Somente no Caps (   ) b) Outros setores ( X ) 
 
8. Você tem claro quais suas tarefas e funções no setor em que atua?  

a) Sempre – Sempre tenho claro minhas tarefas e funções nesta instância. (  )  

b) Frequentemente – Frequentemente tenho claras as tarefas e funções que me 
competem neste ambiente. ( X )  

c) Poucas vezes – Às vezes as tarefas e funções estão claras no ambiente. (  )  
d) Raramente – Muito raramente as tarefas e funções estão claras nesta ambiente. (  
)  
 
9. Em relação ao seu trabalho e profissão você se sente:  

a) Plenamente satisfeito  

b) Parcialmente satisfeito  

c) Insatisfeito  

d) Parcialmente insatisfeito  

e) Indiferente  
 
10. Quanto aos objetivos e metas que deve alcançar em seu trabalho, você 
está:  

a) Plenamente satisfeito  

b) Parcialmente satisfeito  

c) Insatisfeito  

d) Parcialmente insatisfeito  

e) Indiferente  
 
11. Como você avalia o trabalho que desenvolve?  

a) Ótimo – Sinto-me realizado e satisfeito com o trabalho que desenvolvo.  

b) Bom – Na maior parte das vezes me sinto realizado e satisfeito com o trabalho 
que desenvolvo.  

c) Regular – Nem sempre me sinto realizado e satisfeito com o trabalho que 
desenvolvo.  
d) Insuficiente – Na maior parte das vezes não me sinto realizado e satisfeito com 
meu trabalho.  

e) Não sei responder  
 
12. No que se refere à forma como avaliam e julgam seu trabalho e 
desempenho profissional, você se sente:  

a) Plenamente satisfeito  

b) Parcialmente satisfeito  

c) Insatisfeito  
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d) Parcialmente insatisfeito  

e) Indiferente  
 
13. Como você definiria o Trabalho do pedagogo no Centro de atenção 
psicossocial (CAPS)?  

 

Observamos que o pedagogo pode articular, envolver os usuários em 

atendimentos individuais, quando acontecem circunstâncias em que a criança 

agride, como quando temos a automutilação em si mesmo e no outro, como se 

morder, bater, chutar, quebrar. Nestes momentos, podemos construir no encontro 

com a criança formas para que ela simbolize, expresse o que acontece, brincando, 

pintando, jogando, etc. 

Temos, também, as práticas coletivas (grupos de 3 a 4 crianças), são práticas 

que favorecem a socialização e a ampliação dos espaços de apoio e sustentação 

coletiva e ainda, o que observo nas oficinas de jogos digitais, as quais emergem 

momentos riquíssimos de construção, como por exemplo, ajuda mútua em como 

prosseguir no jogo, como avançar as etapas, de forma interativa entre o pedagogo e 

os sujeitos atendidos. 

Nas palavras de Shirley Vale (2017, p.33) é ressaltada que a atuação do pedagogo 

nos CAPS: 

Contribui com o desenvolvimento intelectual e com o crescimento dos indivíduos que 

ali estão inseridos no tocante à realidade de vida de cada um, fazendo com que os 

mesmos possam desenvolver melhor domínio de si, de suas habilidades, de sua 

autonomia e de suas emoções, como também lhes despertando o interesse em 

aprender, buscar novos conhecimentos e resgatar os que ficaram esquecidos, 

garantindo assim uma aprendizagem significativa, dinâmica e prazerosa, aliando 

saberes e vontades. 

Concordamos com a explanação da autora, pois o pedagogo é uma das pessoas da 

equipe multiprofissional no CAPS que vem incentivar a aprendizagem não formal, no 

entanto, significativa em vários aspectos, como a sustentação subjetiva, a reinserção 

social, os espaços de confiança e autoria. 
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Algumas das ações dos CAPS são realizadas em coletivo, em grupos, outras são 

individuais, outras destinadas às famílias, outras são comunitárias e podem 

acontecer no espaço do CAPS e/ou nos territórios, nos contextos reais de vida das 

pessoas. (Brasil, 2015, p.10). 

Aplicamos nos atendimentos individuais e grupais as seguintes práticas: 

* Triagem com a criança/adolescente, família e a equipe multiprofissional do CAPSi; 

A porta de entrada para inserir a criança/adolescente no CAPS é quando o 

responsável vai na instituição e é atendida pela assistente social, a qual agenda uma 

triagem da criança/adolescente e família/responsável com a equipe multiprofissional 

do CAPS Infantil, que é composto pela diretora, 02 assistentes sociais, 01 

pedagoga, 01 psicopedagogo, 03 terapeutas 

ocupacionais, 02 educadores físicos, 02 fonoaudiólogas, 01 psiquiatra, 01 

enfermeiro, 02 psicólogos, essa equipe são dos dois turnos. Na triagem, é feita a 

anamnese, buscando conhecer um pouco da história da gestação, família, clínica, 

escola e o convívio, como acontece o relacionamento na inserção social. Os 

documentos necessários são: • Ficha de referência da Unidade Básica de Saúde; • 

Cópia do Cartão SUS (obrigatório); • 01 foto 3X4 atualizada; • Xerox da Certidão de 

Nascimento; •Cópia comprovante residência. 

* Entrevista com a família; 

Investigamos se a criança é aceita ou não na própria família, quais as pessoas do 

seu convívio em que mais tem afinidades e quais são as mais distantes e 

observamos as reações delas, se sentem ausência de algum membro da família ou 

se não é mencionado verbalmente, ou se é demonstrado saudades por outras 

atitudes, tentamos assim “ouvir o inaudível” porque em algumas situações o mais 

importante não é expresso por palavras e sim, de outras formas, como os lapsos, 

expressão facial, tonalidade na voz, pressão forte no lápis. 

* Entrevista queixa com a escola; 
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As escolas são atendidas no CAPSi para acompanhamento da evolução ou recaída 

da criança. 

* Entrevista queixa com o cliente (usuário); 

Investigamos qual a necessidade de tratamento da criança/adolescente, se 

apresenta transtornos mentais, problemas na aprendizagem, se tem discurso e 

pensamentos coerentes ou não, se apresenta humor, memória e cognição 

compatíveis com a idade cronológica ou não e a partir daí, formulamos a rotina 

terapêutica da criança, no qual o pedagogo faz parte. A criança é atendida uma vez 

por semana na pedagogia e nas outras especialidades também. 

* Sessão lúdica; 

O papel do pedagogo na sessão lúdica é interagir com a criança, tentando favorecer 

um clima de descontração e ficar atento ao semblante triste, preocupado. O 

pedagogo busca melhorar a auto-estima, no qual na brincadeira incentiva a criança 

a se sentir capaz de conquistar novos desafios. 

* Leitura de imagem e convencional; 

Exploramos na criança a identificação das imagens, do cenário, se ela é capaz de 

separar fatos principais e secundários da imagem, direcionando na importância da 

autoestima. Na leitura convencional estimulamos para saber identificar situações 

mais relevantes. 

* Oficinas Digitais (Oficinando em Rede); 

As oficinas proporcionam oportunidades de socialização, despertando na criança o 

desejo de vencer desafios. O pedagogo nesse espaço convida a criança para 

brincar/jogar e a criança se sentindo acolhida pela forma que foi convidada para 

jogar, começa a utilizar o tablet. Deixamos a criança explorar todo o ambiente até 

ela escolher um tipo de jogo. Se a criança tem tendência para trapacear no jogo, 

procuramos mostrar que essa não é uma boa alternativa, isso, através de diálogo, 

escuta e procuramos compreender o que levou a criança para agir assim e na 

atitude do pedagogo compete apresentar/incentivar as ações que edificam. 
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* Reuniões com os pais; 

Realizamos reuniões com os pais/responsáveis para acompanharem a evolução ou 

recaídas do filho/criança. 

* Terapias coletivas; 

Reunimos crianças com queixas diversificadas (diagnósticos diversos) numa sala 

grande, com a equipe multidisciplinar do Caspi, para promover a reinserção social e 

procuramos apresentar uns aos outros, as dificuldades, os desafios que cada um 

passa na própria família e com os amigos da escola, como também, os avanços, 

conquistas, para eles se sentirem acolhidos e se identifiquem no ambiente. 

* Terapia familiar; 

Respeitamos as possibilidades, dificuldades individuais e princípios éticos que 

minimizem o estigma do transtorno mental e promova a melhor qualidade de vida e 

inclusão social possível. 

* Projeto Brincar em Família; 

Fortalecer os laços familiares, o brincar entre pais e filhos, envolvendo-os no 

tratamento, promovendo assim melhor interação entre os mesmos; o pedagogo e os 

demais profissionais observando alguma negligência, chamamos em separado dos 

outros pais nas quartas-feiras para escuta e orientações. 

* Participação nas datas comemorativas (festas alusivas no carnaval, páscoa, São 

João, crianças, e natal); 

Essa prática possibilita o conhecimento e esclarecimento das datas cívicas, surgindo 

então, mais envolvimentos em atividades contextualizadas, vividas da dia a dia das 

crianças. 

Podemos observar que a pedagogia ao ser vivenciada nos CAPS é da própria 

necessidade do ambiente, pois como menciona (FREITAS, et al, 2016, p.223) todo o 

contexto vibra. Entendo que essa vibração seja os inúmeros feedbacks que 

precisamos ficar atentos. Seja os prontuários que precisamos registrar, como a 
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evolução da criança/adolescente ou os momentos conflitantes evidenciados no 

próprio atendimento ou nos relatados pelos responsáveis e também na escuta de 

cada profissional da equipe em relação a uma criança/adolescente. 

14. Em sua opinião, quais os principais desafios que o trabalho na saúde 
mental enfrenta na atualidade?  
 
  

É trabalhar com o subjetivo do sujeito, pais, escola. Os resultados são 

em longo prazo e não tem exames de imagens e laboratoriais que evidencie 

os fatos. Exemplo: quando se fratura um braço, é mais fácil para o médico 

prescrever a medicação, enquanto que na saúde mental não existe uma 

“receita”, e então surge o desafio, a forma como acolhemos e a intervenção 

para com uma criança e adolescente se sentir melhor ou valorizado, pois tem 

criança e adolescente que em um atendimento em grupo não sabem perder, 

ficam furiosos, querem bater, se morder, então precisamos intervir.  

 
15. E quanto aos principais desafios que você enfrenta no desenvolvimento do 
seu trabalho:  
 

Um dos desafios é o espaço pequeno, quente, poucos matérias didáticos, 

desvalorização, pouco investimento do governo na saúde mental. Outro desafio é o 

pouco compromisso da família.  

E enquanto equipe do CAPS infantil, precisamos ter mais formações e 

estudos referentes às patologias e as queixas apresentadas asperge como aspectro 

autista, autista clássico, anamnese esquizofrenia, paralisia cerebral, depressão, 

TDHA, déficit cognitivo.  

 

APÊNDICE IV RESPOSTA DA PEDAGOGA (I) A ENTREVISTA INSTRUÇÃO AO SÓSIA 

Fala do aluno pesquisador: Suponha que eu sou seu sósia e amanhã segunda feira 

me encontre em situação de dever lhe substituir em seu trabalho, quais são as 

instruções que você deveria me transmitir a fim que ninguém se der conta da 

substituição.  
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Fala da pedagoga (I): se você fosse me substituir na segunda feira, é por que assim 

tem uns atendimentos individuais e grupais, o primeiro atendimento é individual com 

autista, então assim, pronto você chegaria lá, ai assim, geralmente eu chego la, ai ai 

quando chego na recepção dou bom dia aos pais. Ai só um minutinho enquanto eu 

vou aqui pegar a chave aqui no SAMEM, ai eu vou pego a chave entro na sala, ai 

esse autista ele não fala, é um rapazinho já, ele não fala , então você pergunta ei 

Vinicius como foi sua semana? Sua semana foi boa? É ai ele não fala, mas ele fala 

por gestos. E hoje a tarde você vai pra aula? Geralmente eu pergunto. Ai ele aponta 

com as mãos, se vai assistir três aulas, ou se quatro aulas, o número o que ele diz é 

o que faz de tarde, sabe ai ele diz vou assistir quatro aulas, vou assistir três aulas, ai 

ele geralmente diz e e e eu abro o armário e peco pra ele escolher uma coisa que 

ele goste de fazer, então geralmente ele pega um relógio, por que ele conhece 

assim as horas, os minutos, ai pergunto Vinicius que horas é agora? Ai ele vai pega 

o relógio e aponta o horário, a hora. Ele é canhoto, sabe? Ele sabe fazer o nome 

dele, mas ele tem muita resistência pra escrever. Então eu digo Vinicius vamos fazer 

seu nome, tem tem atendimentos que ele faz numa boa, e tem atendimentos que 

não faz, ai eu também não insisto muito, por que eu sempre procuro a busca do que 

ele gosta de fazer, então assim ele geralmente pega esse relógio, as vezes ele pega 

uma revista, eu sempre exploro a partir do que ele ta com vontade de fazer, então 

eu eu geralmente pergunto como foi o final de semana, a a a ai as vezes ele diz que 

encheu as garrafas, botou lixo pro fora, que ajudou a mãe. E pega umas revistas, ai 

nessas revista eu pergunto assim; cadê o nome tomate? Ele aponta com o dedo, 

porque ele sabe ler, só que a professora também não sabia que ele sabe ler. Então 

lá no CAPS eu a gente faz assim o atendimento com ele, ele ele é individual. Cadê o 

nome, por exemplo, o nome maça? Ele vai e aponta. Cadê o nome psicopedagogia? 

Ele aponta, sabe? Tudo, uma frase uma palavra. Sim ai, então isso, toda palavra ele 

vai e aponta, ele ele aponta a palavra certo? E e ai a partir dessa palavra eu 

pergunto o que que ele entende? o que que ele acha? Então ele responde com 

olhares, responde com as mãos dele. Quando termina esse esse esse atendimento 

individual com ele, eu vou pegar outro grupo de crianças, um grupinho de quatro de 

crianças, quando eles entram eu eu geralmente dou bom dia, pergunto também 

como foi o final de semana, e abro o armário e deixo uma parte aberta com os 

brinquedos, os jogo, boto papel oficio ponho um lápis ne? Então geralmente eles 
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gostam de pegar, se eles pegarem a folha de oficio, eu peço pra eles desenharem o 

que que eles estão pensando agora, ai cada um desenha, o que o que você ta 

pensando na sua cabecinha agora? Ai desenha, quando eles desenham ai eu 

observo muito assim, a expressão facial, se eles estão desenhando com raiva, ou se 

ou se se  a expressão deles é feliz, se ele bota muita força no lápis, ou não, nem, e 

a partir dai quando eles terminam o desenho eu pergunto, e isso aqui o que é? Que 

desenho é esse? Eles vao e explica, que é justamente o que está acontecendo com 

eles, como que, ele não sabem falar assim, se expressar claramente, a a a partir do 

desenho, eu exploro muito o desenho, a partir do desenho, sabe? As vezes que eles 

estão com raiva, que pegam um papel amassam e joga fora, pega outro. E quando 

eles pegam um um brinquedo, um jogo, eu eu também vou explorar ali ne? É é o 

que ele ta achando, se um vai brincar com o outro, eu observo se eles sabem é, se 

eles sabem perder, ou não, e se ficam com raiva quando perde. Se um ajuda o outro 

na brincadeira, ou se não ajuda, ne? então assim isso é uma uma, essa seção 

lúdica, eu eu observo muito a questão a de como é que ta a saúde mental deles 

nesse caso, sabe? Se ta feliz, se não ta, se ta com raiva, se não ta. Às vezes o 

percurso de carro pro CAPS, eles podem ter uma raiva, ter uma alteração, e tudo 

isso tanto no desenho, como próprio brincar eles externam. Externalisam isso. 

Quando termina esse grupo tem o intervalo, depois do intervalo tem outro grupo que 

eu vou fazer, vou explorar essa questão assim também, porque é muito subjetivo, 

ne? Porque quem pega desenha uma folha eu vou explorar a folha, o desenho, a 

produção deles, e quem pega o a seção lúdica, quem pega a seção os jogos eu vou 

explorar os jogos ne? A partir do do interesse assim de cada um, certo? 

APÊNDICE V RESPOSTA DA PEDAGOGA (II) A ENTREVISTA 

SEMIESTRUTURADA  

ROTEIRO NORTEADOR DA ENTREVISTA SEMI ESTRUTURADO 
 

Prezado participante,  
 
 
As questões que se seguem referem-se aos dados necessários para a composição 
desta pesquisa. O objetivo principal deste projeto é através de uma pesquisa 
qualitativa e a abordagem da instrução ao sósia fazer uma análise sobre a atuação 
do pedagogo na saúde mental dentro dos Caps. Aproveito a oportunidade para 
lembrar que os nomes dos participantes serão preservados durante a análise dos 
dados e nas considerações relativas à pesquisa. 



121 
 

 
 

 
Muito obrigado pela sua colaboração. 
 

Caracterização do participante: 
 

 
3. Gênero: 

a) Feminino ( X ) b) Masculino(  )  
  

      2.  Idade: 
    a) Menos de 30 anos (  ) c) Entre 30 a 45 anos (  )  
    b) Entre 45 e 55 anos (  ) d) Entre 55 e 70 anos ( X ) 
 
5. Formação:  

  a) Especialização ( X ) c) Mestrado (  )  

  b) Doutorado (  ) d) Pós-doutorado (  )  
 
4. Categoria funcional:  
a) Concursado (X ) c) Cedido ( )  
b) Contratado ( ) d) Outro - Especificar:_________________________ 
 
5. Regime de trabalho  
a) Menos de 20h (  ) c) 20 horas ( X)  
b) 40 horas (  ) d) Dedicação Exclusiva (  ) 
 
6. Tempo de atuação no Caps: 
a) De 1 a 5 anos (  ) b) De 5 a 10 anos(X )  
c) De 10 a 15 anos (  ) d) Acima de 15 anos( ) 
 
7. Atuação: a) Somente no Caps (  X ) b) Outros setores (  ) 
 
8. Você tem claro quais suas tarefas e funções no setor em que atua?  

a) Sempre – Sempre tenho claro minhas tarefas e funções nesta instância. (  )  

b) Frequentemente – Frequentemente tenho claras as tarefas e funções que me 
competem neste ambiente. ( X )  

c) Poucas vezes – Às vezes as tarefas e funções estão claras no ambiente. (  )  
d) Raramente – Muito raramente as tarefas e funções estão claras nesta ambiente. (  
)  
 
9. Em relação ao seu trabalho e profissão você se sente:  

a) Plenamente satisfeito  

b) Parcialmente satisfeito  

c) Insatisfeito  

d) Parcialmente insatisfeito  

e) Indiferente  
 
10. Quanto aos objetivos e metas que deve alcançar em seu trabalho, você 
está:  

a) Plenamente satisfeito  
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b) Parcialmente satisfeito  

c) Insatisfeito  

d) Parcialmente insatisfeito  

e) Indiferente  
 
11. Como você avalia o trabalho que desenvolve?  

a) Ótimo – Sinto-me realizado e satisfeito com o trabalho que desenvolvo.  

b) Bom – Na maior parte das vezes me sinto realizado e satisfeito com o trabalho 
que desenvolvo.  

c) Regular – Nem sempre me sinto realizado e satisfeito com o trabalho que 
desenvolvo.  
d) Insuficiente – Na maior parte das vezes não me sinto realizado e satisfeito com 
meu trabalho.  

e) Não sei responder  
 
12. No que se refere à forma como avaliam e julgam seu trabalho e 
desempenho profissional, você se sente:  

a) Plenamente satisfeito  

b) Parcialmente satisfeito  

c) Insatisfeito  

d) Parcialmente insatisfeito  

e) Indiferente  
 
13. Como você definiria o Trabalho do pedagogo no Centro de atenção 
psicossocial (CAPS)?  
 

Um trabalho bom, ne? Um trabalho como eu digo é um trabalho de muitas mãos, 

não é só minhas não são minhas mãos, mas todas, a interação importante entre 

mim e o usuário, ne assim? A gente precisa ter esse feedback, é nas atividades, eu 

não posso chegar com uma atividade pronta, mas eu preciso primeiro colher dados, 

saber se é possível realizar aquela atividade, é tanto que quando eu trago minhas 

atividades, eu já tenho um planejamento prévio do que é é. E também, por eu ter 

aquele grupo que já já é eu desenvolvo trabalho com eles nas segundas, nas terças 

e nas quintas, então já conheço aquele grupo, e também eu percebo que eles, meu 

trabalho é é é bem visto por eles. Eles é um trabalho que vem ajudando na 

qualidade de vida. Num sei se ainda se se se da pra pra aprender ou reaprender 

alguma coisa, porque você sabe, o usuário, ele tem as limitações, porque são 

problemas mentais, mas que a gente procura alguma, algo pra fazer pra melhorar. 

Quando é coordenação motora, eu vou fazer atividades e que desenvolva essa, 

esse lado deficiente. Quando é problema mental, já é mais difícil, porque você, é é é 

o mundo que pra mim é desconhecido, ne? Mas que a gente procura sempre 
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trabalhar nessa busca da melhoria da da vida deles. Eu eu sempre como pedagoga 

eu busco a melhoria, trabalhar de uma forma satisfatória pra eles, e pra que isso 

aconteça eu sempre busquei é uma a assim um vinculo, criar um vinculo com esses 

esses usuários, acho que tudo parte desse vinculo, as vezes até pra eles é dizer 

como estão em rodinhas de conversas. Por que a gente faz sempre a roda de 

conversa, como ele esta, existe trabalhar a auto estima, porque esse publico é 

muito, a auto estima da maioria é baixa, são problemas mentais, são problemas de 

ansiedade, problemas depressivos, então tudo isso você tem que trabalhar em cima 

da auto estima.eu vejo assim esse profissional pedagogo de muita importância no 

CAPS, é como nós até falamos anteriormente, é até uma forma de humanizar a 

saúde, que eu vejo que apesar de tantas pesquisas, de tanto falarem em 

humanização, mas a gente percebe que a saúde ainda não é humanizada como a 

educação. Certo? Então por isso que e acho que esse profissional só vem a 

acrescentar em um CAPS.   

14. Em sua opinião, quais os principais desafios que o trabalho na saúde 
mental enfrenta na atualidade?  
 
  
É a saúde mental é é vem passando por muitas mudanças ne assim? E mudanças 

qualitativas, eu acho, eu acredito, eu eu eu acho qualitativa no sentido de que? 

Tirou-se esse esse publico daqueles manicômios onde muitas vezes eram 

esquecidos, primeiro pela família, quando você é esquecido pela família, a 

sociedade também esquece com certeza. Então é a saúde mental vem evoluindo a 

partir de muitas lutas, de muitos questionamentos, de de de de muito sofrimento que 

alguns médicos, assim os mais humanistas eles começaram a perceber essa 

necessidade de uma mudança e radical. Por que olhe isso isso, o sofrimento vem de 

muito tempo, de muitos anos, ne assim? As pessoas que com esses transtornos que 

muitas vezes eram trancadas. Quando não iam pra os manicômios, eram trancadas 

nas sua próprias casas. A gente ver que ainda temos muita dificuldade, muita coisa 

precisa ser superada, muita coisa precisa ser melhorada. A humanização é 

necessário ne? E os CAPS precisam ser mais assistidos. Quando eu digo assistidos 

é o que? Quando se abre um CAPS, as vezes eu acredito que a politica vem 

primeiro, precisava pensar primeiro naquele publico que você ia atender. Então 

vamos pensar numa casa, num local, começaria pelo local, porque se eu vou tirar 

alguém de um local e colocar noutro pra da uma qualidade de vida melhor, eu 



124 
 

 
 

precisava da um espaço que ele se sentisse melhor. Se fosse preciso fazer uma 

terapia, fazer com mais facilidade, eu vejo o CAPS de Areia Branca, apesar de ser 

um CAPS que a gente é quando ver outros CAPS, a gente ver que tudo é parecido 

as historias. Mas a gente ver também que apesar das dificuldades os nossos 

governantes procuram manter esse CAPS. Ne assim, tem dificuldades? Tem, as 

vezes falta merenda? Falta, muito difícil mas falta. Mas que a gente, eu sinto mais 

dificuldade assim, é é é por não ter um local pra atende los individualmente que as 

vezes a gente precisa. Ai vamos dizer na quarta feira que o medico taqui, ta a 

psicóloga, ta assistente social a gente não tem local, a gente fica assim atendendo, 

se precisar vai la pra o final. A gente não tem aquele espaço que deveria ter e você 

sabe que quando a gente trata da saúde de alguém, você ta, quando você ta, esse 

esse publico, você ta invadindo, pra você entrar naquele mundo, pra você conhecer, 

buscar alguma coisa e descobrir alguma coisa, você precisa primeiro criar um 

vinculo de que? Você precisa de confiabilidade, você precisa primeiro confiar em 

mim, pra você poder passar aquilo, ne assim?  

APÊNCIDE VI RESPOSTAS DA PEDAGOGA (II) A ENTREVISTA INSTRUÇÃO AO 

SÓSIA 

Fala do aluno pesquisador: Suponha que eu sou seu sósia e amanhã segunda feira 

me encontre em situação de dever lhe substituir em seu trabalho, quais são as 

instruções que você deveria me transmitir a fim que ninguém se der conta da 

substituição.  

Fala do pedagogo CAPS: Você precisa chegar logo de imediato oito horas já ir 

desejando um bom dia assim bem alegre ne. Recebendo, acolhendo e com alegria, 

eu abraço, canto com eles, vou entrando, vou bom dia, t entendendo? Vou éééé. 

Que eles dizem que eu sou muito alegre que eu transmito muita alegria, e isso eu 

faço também como uma forma de alegrá-los, tá entendendo? Que eu acho que a 

vida já é tão amarga e a gente precisa tornar mais suave. E você é, vai pra oficina, 

chegando la como eu lhe digo, faça esse acolhimento, faça aquela roda, a gente faz 

a conversa, pergunta como é que está, como é que foi o dia, como é que foi a 

semana, como foi o final de semana. Como é segunda feira, eu sempre pergunto 

como foi o final de semana pra que eles falem mais o dia a dia deles pra gente saber 

como é que estão, se tao alegres, se tao ééé tristes, então depois desse momento, 
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ai a gente, começa a oficina de pintura, vamos fazer a atividade de pintura, a 

atividade de pintura normalmente tem que ser pra eles gostarem, se sentirem 

melhor, tem que ser uma pintura já planejada, ne, eles não gostam de fazer 

atividades que eles criem. Quando fazem, ahhh é todo tempo dizendo que não 

gosta, mas que eles gostem ne. 

Fala do aluno pesquisador: Então eu não posso insistir pra fazer pintura pensada? 

Fala do pedagogo CAPS: Subastara. Abstrata.  

Fala do aluno pesquisador: Que eles precisam pensar? 

Fala do pedagogo CAPS: Sim, abstrata! Seria até uma forma de de  de.... melhorar 

minha prática, sera que eu não estou sabendo lidar com esse tipo de atividade? 

Sera que eu estou deficiente, eu precisava de de de estudar mais. Alguma coisa que 

fosse melhorar essa atividade. Ta entendendo? Que talvez eu eu esteja talvez ate 

sem criatividade de avançar nesse sentido. Ta entendedo? Mas você na roda de 

conversas você vai saber, tem muitos que não vai saber responder, tem muitos que 

vai responder de acordo com o colega a a as limitações deles são tantas grandes 

que az vezes um colga diz que está bem, todos estão, ta entendendo? Ai depois 

uma responde, ou um, ou outro, diz assim mas eu hoje nem tava bem assim, eu quis 

dizer mas eu hoje eu tou triste. Ai eu digo, você não respondeu que estava feliz? Ai 

eu brigo com eles e digo maria vai com as outras, eu brinco, ta entendendo? Mas 

essa rodinha e conversa eu sempre é procuro fazer por que eu acho que é nessa 

nessa conversa que você vi se soltando, vai melhorando, as vezes você ta assim 

travado e na conversa você vai parece que se liberando, ne assim? Você vai ficando 

mais solto e isso vai amenizando mais aquela, parece que você ta pesado e, e você, 

a medida que você começa a falar a minha intenção é que eles melhorem mesmo, 

falem, diga o que ta sentindo e isso ai melhorar também o dia a dia deles. 

Fala do pedagogo CAPS: Mas alguma coisa? 

Fala do aluno pesquisador: É é é é.. como seria a mediação nos momentos de 

pintura? Com cada sujeito:  

Fala do pedagogo CAPS: Pronto, é, é o seguinte, a gente entrega aquela aquela 

atividade, dizemos a a o a o objetivo daquilo, eu pergunto se eles conhecem aquele 
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objeto de pintura. Se eles conhecem, se não conhecem se conhecem, é o o que eles 

atribuem aquilo ali porque que eu tou fazendo aquela atividade, se é período 

natalino nessa pintura está condizente com o período? Vocês gostariam de de de 

mudar? eu peço sugestões pra eles de atividades, o que eles gostariam de fazer? 

Vocês gostariam de de de ser assim uma pintura mais que  trouxesse mais 

informação pra vocês? Ou ta bom? Na maioria das vezes eles ta ótimo, por que eles 

tem dificuldade de de pensar ne? Eles gostam de uma coisa mais elaborada 

justamente pra eles evitar deles pensar, ta entendendo? Mas é mais ou menos 

assim as atividades, você vai ter que fazer uma atividade assim que depois, e depois 

disso tudo seja uma atividade prazerosa.  

Fala do aluno pesquisador: Prazerosa 

Fala do pedagogo CAPS: E ela, a função disso tudo é de melhorar a qualidade de 

vida deles, melhorar o estado de espirito deles, por que a atividade em si, a proposta 

dela é é melhorar melhorar o estado de espirito deles. Eu as veze não trabalho nem 

a melhoria da aprendizagem é é é assim de de aprender a ler e escrever, as vezes 

mesmo eu sabendo que eles são semi analfabetos eu nem tou preocupada tanto 

com isso, eu eu me preocupo mais com o problema melhoria da qualidade de vida 

deles, mais do que na aprendizagem assim de conteúdos, ta entendendo? Ai eu 

acho que não sei se isso ai vai ser legal. 

Fala do aluno pesquisador: Lucinete é se alguém pedir pra sair? Pra ir embora? O 

que eu faço?  

Fala do pedagogo CAPS: Libera, procura saber o porque, se é por que ta 

insatisfeito, ta achando chata? A oficina ta chata? O que é que você gostaria que 

fosse feito pra melhorar? Dependendo da resposta dele, por que ai você também vai 

fazendo a reflexão, a a  todas as atividades como a gente a a do pedagógico ele lhe 

dá esse ideia: ação-reflexão-ação, ate mesmo no CAPS precisa dessa ação-

reflexão-ação, se eu não estou bem eu vou ter que reavaliar, a gente não sabe de 

tudo, a gente, olha eu aprendi muito com eles, as vezes eu trago uma atividade e 

essa atividade na hora la mesmo é desfeita porque a gente vai fazer, mas vai fazer 

com outro sentido, ta entendendo? Ela passa de ser pedagógica pra ser é é é 

curativa, ta entendendo? Ela deixa de ser pedagógica pra ser preventiva, quando a 
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gente trabalha algo pensando numa prevenção, pensando em algo pra melhorar a 

qualidade de vida deles no dia a dia, por que esse publico, é um publico assim é que 

pra eles, tem muitos que tem que reaprender, ta entendendo? As vezes depois de 

uma crise eles precisam reaprender. As vezes tem gente que não sabe pegar mais 

num lápis, dependendo do trauma que sofreu, ta entendendo? Então a gente tem 

que fazer atividade que proporcione essa melhoria do sujeito mesmo, ta 

entendendo? Ai a gente em cima dessa melhoria do sujeito, a gente vai procurando 

melhorar a aprendizagem por que também isso faz parte, faz parte de do do de todo 

esse esse esse trabalho feito ne? A gente poderia só trabalhar vamos dizer assim o 

conteúdo pra aprender a ler e a escrever e o humano ficar insatisfeito, a gente 

precisa primeiro trabalhar esse lado afetivo, ne assim? Buscando a a melhoria da 

auto estima pra depois entrar nessa, partindo dai a gente trabalhar o conteúdo que a 

gente quer que seja atingido, ta entendendo? A atividade que seja atingida. 

Fala do aluno pesquisador: Sim. 

Fala do aluno pesquisador: Lucinete, se alguém do CAPS me chamar durante a 

atividade, eu saiu? Deixo os sujeitos sozinhos? Como eu procedo?  

NÃO QUANDO É quando eu sou chamada eu falo pra eles que vou precisar, 

continuo na atividade, eu vou me me me ausentar dois minutos, três minutos, eu não 

costumo sair, porque, também ninguém nem chama sabe assim, é uma coisa, como 

todo mundo aqui trabalha todo mundo em conjunto, todo mundo sabe a gente 

procura não interferir nesse nesse tempo, por que também só uma hora, ne então 

nesse momento assim a gente faz intensivo, sem muitas muitas interrompicões so 

se for o próprio usuário, as vezes não se sente bem, nós já tivemos crise epilética, já 

tivemos, então a gente procura assim, nesse momento se entregar só pra pra pra  é 

é é pra eles é um momento que é deles. Então a gente procura assim, é tanto se as 

pessoas me perguntar Lucinete tal hora eu vou? Eu só digo que venha depois, por 

que eu não gosto de ser incomodada por que eu acho que é falta até de respeito 

com eles, ne assim? Você ta com eles todo tempo, não uso celular, meu celular fica 

aqui (na mesa), não uso celular, não uso nada, só uso o celular quando eu quero ler 

uma reflexão, ou uma musiquinha pra eles. Por que o celular, quando eu não levo a 

caixinha, ai eu levo e boto o celular pra gente, ta entendendo? Mas pra outra 

comunicação a gente não usa. 
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Fala do aluno pesquisador: Então em hipótese nenhuma eu uso celular? 

Falo do pedagogo CAPS: Não.  

Fala do aluno pesquisador: Luciente, então assim: se alguém se sentir mal eu tenho 

que de imediatamente procurar ajudar? 

Falo do pedagogo CAPS: Procurar primeira coisa que tem que fazer controlar, 

passar pra turma que ta tudo com, sobre controle, que é bem difícil, por que eles 

ficam super agitados a gente tem que controlar, gente olhe isso aqui todo mundo já 

sabe, por que assim eles já conhecem também ne? Olhe por exemplo Walace, ela 

da crie epilética, olhe gente, a gente já conhece Walace, ele já, ele ta dando uma 

crise, vamos ficar quietinhos, a gente vai tentar resolver esse problema de Walace, 

chamar a família, por que a gente chama a família, chamar a família, vocês ficam 

aqui só em quanto, ai já vem aquela, se a psicóloga tiver, se se, alguém já pega, já 

bora Walace aqui, e eles muito, ficam hiper agitados. As vezes quando é desmaio 

mesmo eu chamo, ele fica la no cantinho, eu chamo de um em um e eles saem e 

ficam, e vem pra outro local, eu não deixo eles juntos, eu eu pra evitar, eles ficam 

muito nervosos, ai a gente tira, evacua pra eles não ver aquela crise, mas depois, ai 

a gente vai conversando, uns também já entendem que isso é um problema que ate 

corriqueiro, porque sempre acontece, ne? 

Fala do aluno pesquisador: Então Luciente, quando acaba a oficina eu eu vou 

embora? Levo os materiais? Deixo? Como eu procedo pra finalizar tudo? 

Falo do pedagogo CAPS: Não pra finalizar a gente faz assim, eu sempre gosto de 

pedir ajuda pra eles, eles são meus colaboradores assim, ai então o que que eu 

faco? Vamos arrumar o material, quando termina a oficina, quando termina a oficina, 

vamos arrumar o material, ai ai eu chamo, vou chamando fulano va entregar, deixar 

isso pra, la na secretaria, eu dou tarefas, também pra eles irem se sentido 

valorizados, ta entendendo? Ai eles me ajudam também nesse momento trazem as 

coisas, e ai eu pego os meus pertences e venho, as vezes eles que trazem, trazem, 

ta entendendo? E as vezes, como é aqui, eu faço essa oficina, mas eu também as 

rasas que vai pra o ministério da saúde, de secretaria de saúde, eu que preencho, ai 

esse período agora eu tou preenchendo, ai eu fico ta entendendo? Quando eu 

termino, ai vai precisa enfeitar uma coisa, a sala, ai eu que vou enfeitar, ai é assim, a 
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atuação, devido ser pouca ser pouco funcionário, eu assim, eu fico com essa parte 

que eu acho as vezes que se tivesse assim, fosse só pra o trabalho pedagógico, 

seria mais produtivo, por que eu poderia, mas, é esse essa carga eu fico, eu 

preparar, eu tenho que as vezes também me pedem, fazem um planejamento prévio 

das atividades que vai ser, ta entendendo? Ai as vezes como sempre eu não vou 

mentir, as vezes eu improviso, eu chego, pelo conhecimento prévio que eu tenho 

deles eu chego assim e faço a atividade, ta entendendo? Mas eu como eu disse 

sempre eu eu faço aquela tipo uma rotina, porque eu acho que é muito importante 

ter aquela rotina pra assim eles também poder se situar no tempo, por que você, a 

rotina serve pra isso, pra você perceber tempo e espaço que você vai vai utilizar. 

 

 

 


