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RESUMO 
 
 

MARTINS PRADO, Felipe Kaê. O Acompanhamento Terapêutico e a Intervenção em 
Rede como estratégias que visam o fortalecimento da rede social 
pessoal/significativa do usuário do CAPS. 2016. Dissertação (Mestre em Ciências) – 
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo, Ribeirão 
Preto, 2016. 
 
Realizamos um estudo num CAPSII da cidade de São Paulo. Tratou-se de uma 
pesquisa participativa, portanto uma pesquisa qualitativa que teve como referencial 
metodológico o Comunity-Based Participatory Research (CBPR). Tivemos a 
Reabilitação Psicossocial (RP) como referencial teórico, e tendo em vista a meta de 
emancipação e contratualização dos usuários do CAPS, realizamos uma pesquisa 
ação junto a um usuário e sua rede social. Mapeamos a rede social significativa 
deste usuário através do Mapa de Rede de Sluzki (2006), e iniciamos um trabalho 
de Acompanhamento Terapêutico (AT) junto ao usuário. Durante o processo 
compusemos as reuniões de Intervenção em Rede e ao fim construímos um 
segundo Mapa de Rede no intuito de avaliar se houve mudanças na composição da 
rede após as intervenções realizadas através desta pesquisa. A rede deste usuário 
era formada por pessoas do CAPS e de sua família que ao longo do processo 
apresentaram muitos recursos, era uma rede que inclusive já utilizara o AT e as 
reuniões de rede como forma de cuidado ao usuário e a própria rede. Vivenciamos 
nesse período, muitos momentos significativos e identificamos uma série de 
situações em que usuário e rede eram capazes de produção de sentido em seu 
cotidiano. Foi possível perceber a partilha de afeto entre o usuário e a rede, e 
inclusive entre os próprios membros da rede, e ao mesmo tempo havia troca de 
violência principalmente na relação entre o usuário e sua família. Era uma rede 
ciente dos preceitos da RP, mas ainda assim, com o agravamento da violência e se 
avaliava que o usuário estava pondo em risco a vida dele próprio e de seus 
familiares. A rede se viu impotente para lidar com essa questão e agiu afastando e 
internando o usuário. Durante o processo pudemos perceber que não somente o 
usuário, mas a família passara por um processo recente de perda de contratos 
sociais, especialmente quanto a trabalho e habitação. Ainda que apresente recursos 
é uma família que passou por um processo de exclusão do sistema de organização 
social, e o sentimento de impotência parece antes tratar desse processo do que da 
violência entre eles em si. Se apresenta tentador responsabilizar a família ou o 
serviço pelo processo vivido, mas parece se tratar de um processo mais complexo 
em que não se está claro qual é o papel de cada elemento. Através da convivência 
no serviço percebemos que a universidade e as pesquisas de pós graduação já 
compõem com o que se tem produzido nos CAPS, nesse sentido, mais do que 
eleger culpados, isso nos leva a supor ser necessário que nós, enquanto parte do 
problema, passemos a entender qual o papel que estamos desempenhando no 
processo, e talvez aí possamos fazer alguma diferença no ciclo que leva a violência, 
a impotência e a internação de uma pessoa.  
 
Palavras-chave: Reabilitação Psicossocial, CAPS, Acompanhamento Terapêutico, 
Intervenção em Rede, Comunity-Based Participatory Research 
  



ABSTRACT 
 
 

MARTINS PRADO, Felipe Kaê. The Therapeutical Accompaniment and the Network 
Intervention as strategies to improve the personal social network of a CAPS user. 
2016. Master of Science Dissertacion – College of Nursing, University of São Paulo 
at Ribeirão Preto 2016. 
 
We conducted a study in a CAPSII at the city of São Paulo.  This study is composed 
by a participatory research, using as a methodological referential the Community-
Based Participatory Research (CBPR). The Psychosocial Rehabilitation (PR) was our 
theoretical referential, and based on the goal of emancipation of CAPS’s users, we 
performed an action research with a user and his social network. We mapped the 
significant social network of this user with the Network Map of Sluzki (2006) and 
initiated a Therapeutical Accompaniment (TA) with him. During the process we did 
Network Interventions meetings and in the end we built a second Network Map, to 
evaluate if it changed after the interventions we performed during this research. This 
user’s network was composed by people from CAPS e from his family, which during 
the process presented many resources, a network that already had used the TA and 
the network meetings to provide care for the user and for the network itself. We lived, 
during the entire period, several significant moments and identified that the user and 
the network were able to produce meaning in his daily life.  We could observe the 
sharing of affection between user and network and also between the members of the 
network. At the same time an exchange of violence could also be observed, 
especially between the user and his family. Although the network was aware of the 
RP’s precept, with the escalation of violence it was evaluated that the user was 
putting his and his family’s life at risk. The network felt powerless to deal with this 
problem and acted moving away from the user and interning him. During the process 
we could notice that not the user alone, but the whole family have passed by a recent 
period of social contract loss, especially regarding work and habitation. Even though 
his family presents resources, it is a family that passed by a process of exclusion 
from the social organization system and the powerless feeling seems to be related to 
this process rather to the violence between them.  It is tempting to charge family or 
the service by the lived process, but it seems a more complex process and the role of 
each element is not clear. We could notice that university and post-graduation 
research compose with what have been produced in the CAPS. Hence, more than 
electing the guilty ones, this lead us to suppose that is necessary that us, as part of 
the problem, start to understand what is our role in the process, then we perhaps 
might make any difference in the cycle that leads to violence, impotence and 
people’s internment. 
 
Keywords: Psicosocial Rehabilitacion, CAPS, Therapeutical Accompaniment, 
Network Intervention, Comunity-Based Participatory Research.  



RESUMEN 
 
 

MARTINS PRADO, Felipe Kaê. El Acompañamiento Terapeutico y la Intervención 
em Red como estratégias que buscan lo fortalecimiento de la red social personal de 
lo usuario de lo CAPS. 2016. Tesis (Maestría en Ciencias) – Ribeirão Preto, Escuela 
de Enfermaría de la Universidad de São Paulo, Ribeirão Preto, 2016. 
 
Llevamos a cabo un estudio en un CAPSII de la ciudad de São Paulo. Este fue una 
investigación participativa, por lo tanto, una investigación cualitativa que tuvo como 
referencia metodológica el Comunity-Based Participatory Research (CBPR). 
Tuvimos la Rehabilitación Psicosocial (RP) como un marco teórico, y en vista de la 
meta de la emancipación y la contractualización de los usuarios del CAPS, 
realizamos una investigación-acción con un usuario y su red social. Mapeamos la 
red social significativa de esto usuario a través del Mapa de Red de Sluzki (2006), y 
empezamos un trabajo de Acompañamiento Terapeutico (AT) del usuario. Durante el 
proceso, hicimos las reuniones de Intervención en Red y, al final, hemos construido 
uno segundo Mapa de Red con el fin de evaluar si hubo cambios en la composición 
de la red después de las intervenciones realizadas a través de esta investigación. La 
red de esto usuario fue formada por personas del CAPS y su familia, que durante el 
proceso presentaron muchas características interesantes. Incluso, esta era una red 
que ya había utilizado el AT y las sesiones de red como una manera de atención al 
usuario y a la propia red. Experimentamos, en este período, muchos momentos 
significativos, e identificamos una serie de situaciones en las que el usuario y la red 
eran capaces de producir significado en su vida diaria. Fue posible reconocer el 
intercambio de afecto entre el usuario y la red, así como entre los propios miembros 
de la red, mientras que también hubo intercambio de la violencia, sobre todo en la 
relación entre el usuario y su familia. Era una red consciente de las reglas del RP, 
sin embargo, con el empeoramiento de la violencia, evaluamos que el usuario 
estaba poniendo en peligro su vida y la de su familia. La red se quedó impotente 
para hacer frente a este problema y decidió por distanciarse e internar al usuario. 
Durante el proceso, nos dimos cuenta de que no sólo el usuario, pero también la 
familia había perdido contratos sociales (de trabajo y habitación). Aunque que 
todavía tenía recursos, era una familia que había pasado por un proceso de 
exclusión del sistema de organización social, y la sensación de impotencia, más que 
la violencia entre ellos, parece elucidar este proceso. Por el proceso experimentado, 
parece tentador culpar a la familia o el trabajo, pero esto parece ser un proceso más 
complejo, en que no está claro cuál es el papel de cada elemento. A través de la 
experiencia en el trabajo, nos dimos cuenta de que las universidades y  la 
investigación de posgrado ya conforman con lo que ha producido en el CAPS, en 
este sentido, en lugar de elegir quién tiene la culpa, esto nos lleva a suponer que es 
necesario para nosotros, como parte del problema, empezamos a entender cual és 
nuestro papel en el proceso, y tal vez entonces podemos hacer una diferencia en el 
ciclo que conduce a la violencia, la impotencia y la hospitalización de una persona. 
 
Palabras-clave: Rehabilitación Psicosocial, CAPS, Acompañamiento Terapeutico, 
Intervención en Red, Comunity-Based Participatory Research. 
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Este trabalho é decorrente de experiências práticas prévias, em especial a de 

Acompanhamento Terapêutico junto a uma usuária de um CAPS da cidade de 

Ribeirão Preto, relatada brevemente a seguir. Ela costumava ir ao CAPS cerca de 

quatro vezes por semana e participava ativamente das atividades propostas pela 

equipe, era uma pessoa de fácil acesso e assim nós rapidamente criamos um 

vínculo. 

Depois do início do Acompanhamento Terapêutico ela passou a apresentar 

comportamentos que sugeriam maior autonomia. Por sua própria conta passou a ir a 

eventos na cidade como shows e palestras, além disso aparentava maior disposição 

e mais alegria no cotidiano segundo as pessoas próximas a ela. Isso, inclusive, 

parecia contagiar outros usuários, e segundo o psicólogo do serviço as mudanças 

nela estavam servindo de referência para outros usuários que também estavam se 

lançando a novas atividades, fora dos CAPS, também por iniciativas e desejos 

próprios. 

Essa experiência foi significativa para que se fortalecesse em mim a ideia de 

que há produções ocorrendo, e de que há produções em potencial ali no serviço. 

Assim, através dessa experiência, eu vivia um sentimento de potência. Além disso, 

havia um desejo de conhecer mais sobre esse universo por crer que o campo da 

loucura é um campo limite na constituição da nossa sociedade, porque é na 

referência do que é louco que construímos uma ideia de normal, e é com essa 

referência que nos lançamos na experimentação da vida. Eu queria poder 

experimentar no próprio corpo como era o dia-a-dia dentro do universo da loucura. 

Poder ver, sentir para aí sim me posicionar. 

Dessa forma esta pesquisa foi iniciada tendo o tema da loucura como tema 

central. Durante todo o processo houve uma tentativa constante de integrar as 

perguntas e objetivos iniciais com o que se descobria a partir do contato com o 

cotidiano do serviço. Mas, para além de se encontrar respostas para as perguntas e 

problemas que foram tomados como norte para a produção desta pesquisa no início 

do processo, o objetivo deste trabalho escrito é o de expressar os aprendizados 

adquiridos pelo que foi vivido.  

Que não é uma simples conexão com o que se perguntava no início, é uma 

produção que muitas vezes ocorreu em paralelo, em concorrência, ou mesmo 

independente do que se buscava no início. Assim, nossa busca é por construir 

nesse trabalho escrito uma história sobre o caminho que nos levou a produção de 
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novas perguntas, de novos entendimentos, no intuito de estabelecer pontes 

coerentes entre o que se via no início, e o que se vê após as experiências vividas. 

Para as pessoas do CAPS e, mais especialmente, para a pessoa e a rede 

social que participou mais ativamente da produção desse trabalho, ainda não está 

claro o que se produziu. Espera-se que ao final dessa dissertação possam ser 

emitidas impressões mais firmes sobre quais deslocamentos foram produzidos na 

vida das pessoas participantes do estudo.  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Introdução 
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Tomamos como referência os pressupostos do Movimento de Luta pela 

Reforma Psiquiátrica Brasileira e da Reabilitação Psicossocial para desenvolvermos 

nosso estudo. Sendo assim, o adoecimento mental é visto como um processo que 

está sempre em construção (Birman, 1992).  

Participam dessa construção os sujeitos adoecidos, as pessoas próximas a 

ele, os serviços que realizam atendimento, a ciência que produz entendimentos e 

conhecimentos atualizados e a sociedade de maneira geral. O adoecimento mental 

é produto dessa construção coletiva e incide sobre um corpo particular (Pelbart, 

1989; Pitiá e Furegato, 2009). 

De acordo com pesquisadora argentina Denise Najmanovich (2008), durante 

a modernidade nós fomos construindo o entendimento de que o mundo funcionaria 

de maneira mecânica. A realidade era objetiva podendo ser dissecada em pequenas 

partes, pequenas variáveis, que compunham o todo e quando somadas apontavam 

o resultado. 

Nesse processo a subjetividade foi posta fora da equação, assim as variáveis 

que comporiam a realidade passariam a existir independente do momento histórico, 

do contexto e do sujeito. Assim os comportamentos e as relações humanas também 

passaram a ser entendidos sob tais parâmetros e nesse bojo loucura e sanidade 

passaram a ser entendidas como manifestações opostas. Ou se era normal, ou se 

era anormal, uma pessoa não podia ser as duas coisas (Bezerra Junior, 1992).  

Não dependia da história, do contexto, nem seria passível de transformação. 

Uma vez louco, louco para sempre. Não era mais a manifestação de um estado 

emocional, era a manifestação de um comportamento anormal, considerado uma 

doença. Uma doença para a qual não se tem cura, que se vive para sempre. Desse 

ponto em diante passamos a poder dizer, porque a ciência validava nosso dizer, 

“esta pessoa é louca.” (Rotelli, 1990). 

Sustentadas por essa compreensão, as sociedades modernas ergueram 

construções às margens das grandes cidades nas quais depositavam os loucos 

demarcando geograficamente os espaços de circulação do indivíduo normal e do 

anormal. Os hospícios, na prática, foram se transformando em verdadeiros 

depósitos humanos. As pessoas que não se enquadravam às normas sociais e que 

por isso mesmo representavam uma ameaça à normalidade eram depositadas, 

confinadas e excluídas nesses locais (Bezerra Junior, 1992). 
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Assim, tanto no mundo material quanto no pensamento, fomos estabelecendo 

recortes firmes entre loucura e sanidade, entre seres normais e anormais. Os 

isolamos, os oprimimos e rompemos com seus contratos sociais. E o fizemos com a 

justificativa de garantir a seguridade das pessoas de bem, das pessoas normais. 

Este ficou conhecido como o processo de ‘institucionalização’ das pessoas 

internadas nos Manicômios (Pelbart, 1989).  

O Movimento de Luta Antimanicomial visa uma transformação na forma como 

a sociedade compreende a loucura e na forma como se organiza a instituição de 

saúde mental (Birman, 1992). 

 

 

1.1 Reforma Psiquiátrica Brasileira: O Movimento de Luta Antimanicomial e os 
Centros de Atenção Psicossocial 

 

 

A partir das décadas de 1950/1960, com os movimentos na Itália, Inglaterra, 

França e EUA inicia-se o processo de luta pela Reforma Psiquiátrica ao redor do 

mundo. No Brasil, os movimentos pela desinstitucionalização da psiquiatria e da 

loucura se fortalece entre as décadas de 70 e 80 (Guimarães, 2011). 

Influenciado pelos movimentos na Europa e nos EUA, e num contexto de luta 

contra ditadura militar e pela redemocratização política, ganha força no Brasil, 

durante a década de 1970, o Movimento dos Trabalhadores de Saúde Mental 

(MTSM). Em 1989, na cidade de Santos-SP, a gestão municipal da cidade fecha o 

hospital psiquiátrico do município e cria uma rede de serviços organizada em torno 

dos Núcleos de Apoio Psicossocial (NAPS). Tal experiência serviria de referência 

para a transformação da rede de serviços de saúde mental que se vê em processo 

até hoje. Neste mesmo ano tramita no Congresso o projeto de lei que dispunha 

sobre os direitos e proteção às pessoas em sofrimento psíquico, que acabou sendo 

aprovada doze anos mais tarde. Assim, a Lei Federal 10.216 possibilitou um 

redirecionamento do modelo assistencial em saúde mental. (Devera e Costa-Rosa, 

2007). 

As portarias ministeriais 189/91 e 224/92 de 2000 instituíram várias 

modalidades de serviços extra hospitalares, os hospitais-dia, as oficinas 

terapêuticas, e os CAPS. No fim de 2011 e início de 2012 o Ministério da Saúde 
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publicou uma série de Portarias que instituíram a Rede de Atenção Psicossocial em 

Saúde Mental (RAPS). A RAPS é composta pela Atenção dos tipos: Básica, de 

Urgência e Emergência, Hospitalar, Residencial Transitória, por Estratégias de 

Desinstitucionalização e de Reabilitação Psicossocial, e pela Atenção Psicossocial 

Estratégica. Este último componente engloba os CAPS (Centro de Atenção 

Psicossocial) em todas as suas modalidades (Brasil, 2011).  

A RAPS é parte da Política Nacional de Saúde Mental (PNSM) que busca um 

modelo de atenção aberto e de base comunitária. De acordo com suas diretrizes, a 

RAPS precisa estar presente nos territórios e comunidades, promovendo 

participação e controle social das estratégias de cuidado por parte da própria 

comunidade. Nesse sentido a PNSM considera que é característica dos serviços de 

base comunitária serem plásticos e flexíveis devendo se adequar aos usuários e 

familiares. Além disso, preconiza a necessidade de se garantir o respeito à 

autonomia dos usuários do serviço, bem como o exercício de se desenvolver a 

cidadania dos mesmos (Brasil, 2011). 

 

 

1.1.1 Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) 
 

 

A portaria 336 de 2002 trata dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), 

dispõe suas diretrizes e modos de funcionamento. Os CAPS são oriundos do 

processo de Reforma Psiquiátrica Brasileira e têm um papel importante na formação 

e na busca pela consolidação da Rede de Atenção Psicossocial em Saúde Mental 

(RAPS). Suas atividades incluem atividades terapêuticas individuais e em grupo, 

oficinas, atenção à família, visitas domiciliares, atividades físicas e lúdicas (Brasil, 

2002).  

Trabalhando sob a lógica da territorialidade, o CAPS auxilia na construção da 

rede de cuidados, promovendo ações intersetoriais que favoreçam o processo de 

inclusão das pessoas usuárias do serviço nas comunidades. O serviço de saúde 

mental é, assim, o meio pelo qual se dá a desinstitucionalização do louco e da 

loucura. A Reabilitação Psicossocial surge como o referencial teórico e prático sobre 

o que é adoecimento mental e como deve ser realizado o cuidado às pessoas 

(Brasil, 2002).  
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1.2 Marco teórico: Reabilitação Psicossocial (RP) 
 

 

Segundo Saraceno (1998), a cisão entre sujeito e contexto fundou a 

psiquiatria moderna, que entende o adoecimento mental sem considerar seu 

contexto. Cabe, aos serviços substitutivos, desconstruir esse entendimento e operar 

sob outra lógica. A Reabilitação Psicossocial (RP) propõe uma superação conceitual 

da dicotomia entre sujeito e contexto. 

Da perspectiva da RP, todo cidadão possui contratos sociais no que tange ao 

habitat, a rede social e a um trabalho com valor social e renda. As pessoas que 

foram aprisionadas nos hospícios perderam contratos nos três níveis. Se a busca é 

pela inclusão das pessoas que foram excluídas da sociedade, tais contratos sociais 

devem ser garantidos pelo Estado (Rotelli, 1990).  

Para Saraceno (1998), a proposta da RP é que os serviços produzam 

ações em parceira com os equipamentos e as populações que vivem nos 

territórios a fim de viabilizar um processo de inclusão das pessoas 

marginalizadas. É tarefa dos serviços, assim, garantir a contratualização das 

pessoas nos três níveis. 

O trabalho deve gerar renda para a pessoas, mas não só. Deve ser um 

trabalho que possua valor social. O trabalho legitimado pela sociedade é fonte da 

emancipação do sujeito na sociedade. A moradia é entendida como um espaço que 

gera o sentimento de se estar dentro e de se estar fora de casa. Cumpre com o 

papel de delimitação material e simbólica, propiciando a construção de identidade e 

subjetividade. A moradia, é o espaço que o sujeito habita, é o espaço ao qual ele 

pertence (Gastão & Campos, 2005). 

Sendo o homem um ser social, é essencial que cada pessoa encontre na 

sociedade espaços de socialização e interação com outras pessoas. Os laços e 

redes sociais são fundamentais para formação do sujeito, assim como trabalho e 

habitação, para que nos sintamos pertencentes à sociedade (Amarante, 2007; Salles 

& Barros, 2013). 
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1.2.1 O serviço 
 

 

É necessária uma transformação não só no espaço físico do serviço de saúde 

mental, mas também uma transformação do paradigma clínico, com toda sua lógica 

de atenção concentrada em torno da doença. Costa-Rosa (2000) denomina de modo 

de atenção psicossocial este que é articulado com o movimento de luta 

antimanicomial e com a reabilitação psicossocial, em oposição ao modo asilar ligado 

à concepção biomédica da psiquiatria tradicional. O modo psicossocial apresenta-se 

como alternativo ao modo asilar tanto no que se refere às abordagens teórico-

ideológicas, quanto às práticas terapêutico-assistenciais. 

Uma instituição de saúde mental atravessada pelo modo psicossocial é 

organizada através da gestão municipal de recursos, da partilha de 

responsabilidades e de poder. Procura criar um espaço de interlocução entre 

gestores, profissionais e usuários, com vistas a garantir a participação e o controle 

popular. Dessa forma a relação entre as diferentes partes que compõe mais 

diretamente o cotidiano dos serviços – profissionais, usuários e familiares – deve ser 

horizontal, que permita a expressão dos sujeitos (Rotelli, 1990). 

Nessa aproximação os serviços se articulam ao espaço externo tornando-se 

locais onde se entrecruza a diversidade existente no território extrapolando os limites 

do setor da saúde. Por isso, no modo psicossocial, os principais recursos de 

tratamento são construídos e buscados através dos diversos equipamentos sociais 

lá existentes: escolas, igrejas, associações, cooperativas de trabalho, praças, locais 

de encontro (Costa-Rosa, 2000; Amarante, 2007). 

Enquanto no modo asilar crê-se na cisão entre sujeito normal e anormal e 

entre saúde e doença, no modo psicossocial entende-se que o adoecimento e a 

anormalidade são parte do viver. O sofrimento e a loucura fazem parte da existência 

do homem, são maneiras de expressão do indivíduo na sociedade, são tentativas de 

comunicação com o meio externo, são patrimônios dos sujeitos. Assim, não se trata 

buscar uma mera reparação ou ausência da doença (cura) porque não se percebe o 

adoecimento da mesma forma. (Rotelli, 1990). 

No modo psicossocial se busca a emancipação social dos sujeitos. Busca-se 

um cuidado que posiciona o próprio sujeito adoecido como ator principal do 

tratamento, de maneira que ele passe a se reconhecer como um agente implicado 
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neste processo, e por isso, com potência para produzir mudanças em sua vida e na 

realidade. Por isso, o papel dos serviços substitutivos é antes construir um caminho 

de compreensão das expressões, do que silenciá-las através da pura remissão de 

sintomas. (Rotelli, 2001). 

Para Saraceno (1998), o que se busca é a construção de um sujeito capaz de 

produzir sentido. A tarefa dos novos serviços de saúde mental é a de ajudar a 

pessoa, que, por uma série de fatores, perdeu a capacidade de gerar sentido. 

Segundo o autor, os serviços precisam se relacionar com o sujeito de forma que ele 

esteja numa posição de produção de sentido, assim é fundamental que o serviço 

perceba comportamentos anormais, delirantes e alucinações como produções dos 

próprios sujeitos.  

Portanto é função do CAPS fazer com que a pessoa usuária do serviço 

participe da vida social, dando forma à sua potência. Assim, a RP é uma proposta de 

lida com a loucura, proposta de operacionalização dos serviços, e é uma proposta 

de formação de sujeito. A emancipação do sujeito deve se dar no desenvolvimento 

da cidadania e de sua participação política. Deste modo, a atenção psicossocial 

propõe um rompimento radical com o paradigma asilar (Amarante, 2007; Dimenstein 

& Liberato, 2009). 

 

 

1.2.2 Sujeito e Alteridade 
 

 

Em nosso estudo concebemos um sujeito atravessado pela alteridade, sendo 

que alteridade diz respeito tanto à relação do sujeito com outros sujeitos (seres 

humanos), quanto à relação do sujeito com o mundo, o seu entorno. De forma que é 

na interação simultânea entre esses elementos que este se constrói e que se 

constrói o mundo. Sendo assim, sujeito e alteridade acontecem sempre em relação, 

de tal maneira que a expressão de uma pessoa, seja qual for, é também expressão 

de uma alteridade. Diante disso a noção de indivíduo passa a ser posta em cheque 

(Geisler, 2006). 

O próprio termo indivíduo se refere a um suposto ser tão destacado de seu 

entorno que se torna possível atribuir-lhe uma essência. Como se formasse um todo 

em si mesmo. Um todo que, podendo ser destacado, existisse independente do 
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tempo, composto por uma suposta essência contida nele, gravada nós códigos 

genéticos individuais. Visto como um todo, um comportamento ou um sentimento 

pode ser atribuído ao indivíduo muito antes de ser pensado na sua condição sujeito-

alteridade, em sua história, em seu tempo e contexto. Uma doença, uma violência, 

ou uma loucura da mesma forma (Geisler, 2006). 

No nosso entendimento se é o que se vive, e se vive em relação. Dessa 

forma, nesse trabalho, sujeito é sempre considerado em relação a um espaço e a 

um tempo. Suas ações, comportamentos, pensamentos e interpretações se deram e 

se dão sempre em relação com o mundo, construindo e sendo construído pelo 

mesmo. Nesse caso, um sujeito que expressa sua criatividade é um sujeito que 

pertence a si mesmo e à sociedade simultaneamente. Assim cremos num sujeito 

que emerge no instante em que emerge alteridade e descartamos a ideia de um ser 

que existiria independente do meio como é pressuposto na ideia de indivíduo. 

Buscamos assim a emergência de um sujeito que acontece na mesma medida em 

que acontece alteridade. Não antes, nem depois, mas durante (Plastino, 2006). 

Tendo em vista a proposta da Reabilitação Psicossocial e a concepção de 

sujeito-alteridade apresentada, apresentamos alguns estudos atuais sobre os CAPS 

que nos serviram de referência para nossa prática durante esta pesquisa.  

 

 

1.3 Estudos atuais sobre os CAPS 
 

 

Os estudos atuais sobre a RAPS, num âmbito mais geral, e os CAPS de 

maneira mais local, vem apontando que na prática os serviços substitutivos não tem 

propiciado a construção do cidadão reivindicado pela RP. É comum que se ocorra 

nos serviços o fenômeno que tem sido conhecido como ‘porta-giratória’ (‘revolving 

door’). Usuários da rede de saúde mental tem permanecido vinculados ao sistema 

por anos a fio sem que se produza a autonomia e a contratualidade apontada pela 

RP. Seja frequentando o mesmo serviço, seja frequentando vários serviços da rede, 

o fato é que não se tem alcançado a autonomia que se idealizara para os usuários 

(Cedraz e Dimenstein, 2005; Dimenstein & Liberato, 2009; Feitosa, Silva, & Silveira, 

2012).  
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Os estudos enumeram algumas razões na tentativa de explicar essa 

ineficiência dos CAPS. Alegam que os serviços substitutos não têm dado espaço 

para que o usuário se torne protagonista do processo de construção das mesmas. 

Assim, os serviços acabam incorporando atividades de música, pintura, costura, sem 

proporcionar mudanças quanto à participação social desses sujeitos (Neto e 

Amarante, 2013).  

Apontam também que a relação entre profissionais e usuários dos CAPS 

permanece regida por uma lógica hierárquica, o que reduz a possibilidade de troca 

entre eles, bem como entre os próprios profissionais. Nesse sentido, o CAPS 

mantém uma lógica de fragmentação do atendimento, de hipervalorização do 

especialista, e de passividade do usuário no processo. Nesse contexto, os usuários 

relatam viver um cotidiano monótono e de impotência, no qual se veem 

impossibilitados de estabelecer contratos sociais e de realizar trocas afetivas e 

materiais com o mundo fora dos serviços (Figueiró e Dimenstein, 2010; Tavares, 

Souza & Rodrigues, 2010; Alves, Dourado & Côrtes, 2013; Costa, Figueiró & Freire, 

2014; Guedes & Souza, 2015; Firmo & Jorge, 2015). 

Uma dificuldade que os CAPS tem encontrado e que se comunica 

diretamente com aporta-giratória é a de que os usuários da rede de saúde mental 

possuem poucas pessoas a quem recorrer quando estão em dificuldades. Uma 

consequência quase natural dessa condição é que as poucas pessoas que estão 

encarregadas do cuidado diário dos usuários, geralmente os familiares, ficam 

sobrecarregadas e acabam buscando as internações psiquiátricas como um alívio 

desta sobrecarga (Bezerra & Dimenstein, 2011; Pande & Amarante, 2011; Ramos, 

Guimarães & Enders, 2011). 

Nesse mesmo sentido, os estudos apontam que os serviços têm apresentado 

dificuldades em se apropriar dos espaços públicos existentes fora deles e de formar 

efetivamente uma rede de atenção em saúde e saúde mental. Esse cenário produz 

cronicidades e favorece a formação de um vínculo de dependência entre usuário e 

serviço. Dessa forma a escassez de recursos dos CAPS, materiais e afetivos, tem 

sido relacionada ao processo da porta-giratória (Martinhago e Oliveira, 2012; Leão e 

Barros, 2011; Miranda, Oliveira & Santos, 2014; Emerich, 2014;). 

Ao mesmo tempo muitos trabalhos tem apontado que o CAPS é percebido 

pelos usuários como um lugar que acolhe. Os usuários se sentem acolhidos pelo 

CAPS tanto por encontrarem suporte na relação com os profissionais, nos quais 



Introdução  |  24 

podem confiar e com os quais podem contar em caso de necessidade, como por 

encontrarem suporte na relação com outros usuários vistos por eles como 

semelhantes. Mais que isso, é comum que os usuários se sintam pertencentes ao 

CAPS, que eles se sintam incluídos ali (Lima, Jucá e Santos, 2011; Botelho e Lima, 

2015; Salles e Barros, 2013).  

O CAPS acaba sendo um lugar em que eles tem o que muitos nunca tiveram 

fora. Ali eles têm relações, laços sociais tais quais reivindicados pela RP.. Assim, o 

serviço cumpre com um papel importantíssimo na vida das pessoas que o utilizam, 

mas ao mesmo tempo isso é também algo que favorece o processo de dependência 

dos usuários ao serviço, o que entra em contradição com a ideia de autonomia e de 

trabalho com valor social e renda (Barros e Salles, 2013; Muramoto e Mângia, 2011). 

Independente de isso ser um processo adequado ou inadequado, é um 

processo que vem ocorrendo. As pessoas vêm se sentindo pertencentes ao CAPS. 

Em geral, possuem uma história de vulnerabilidade e exclusão social, e encontram 

no CAPS um lugar ao qual passam a pertencer, o que aponta para um valor 

inestimável em suas vidas. Além disso, esse vínculo aponta para a existência de 

uma rede social, tema que será tratado a seguir. 

 

 

1.4 Rede social - um campo de análise e intervenção 
 

 

Simpson et al (2002) investigaram a relação entre suporte social e morbidade 

psiquiátrica em mulheres com câncer de mama. Os autores encontraram uma 

relação direta entre a falta de suporte social e a presença da morbidade psíquica 

nas mulheres estudadas, e afirmam que mulheres com câncer de mama cujo apoio 

social é mais frágil têm maior probabilidade de apresentar morbidade psíquica. 

Almeida (2011), em sua dissertação sobre o cuidado a crianças com paralisia 

infantil, faz uma avaliação sobre a rede social das pessoas cuidadoras de tais 

crianças (em geral as mães). A autora demonstra que se ter um filho com paralisia 

infantil provoca uma inativação dos vínculos interpessoais das mães, o que acarreta 

em isolamento social, sentimento de solidão, fadiga e vulnerabilidade a doenças 

mentais e físicas. 
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Jussani et al (2007), tendo estudado um grupo de 16 mulheres em períodos 

de gestação, afirmam que as redes sociais das mulheres favorecem o bom 

desenvolvimento da gravidez. Segundo as autoras, elas recorrem às suas relações 

pessoais com as mais diversas demandas, de forma que as mães com redes sociais 

mais amplas tinham acesso a mais recursos, sejam eles materiais ou afetivos. 

Andrade et al (2005) investigaram a relação entre o suporte social e a 

frequência de autoexame das mamas junto a 2.240 funcionárias de uma 

Universidade do Rio de Janeiro. Os resultados mostram uma relação positiva entre o 

apoio social de cada uma das funcionárias e a realização dos exames preventivos e 

práticas de autocuidado. 

Vaitsman e Andrade (2002) estudaram uma associação voluntária formada 

por pacientes e profissionais de um hospital. As autoras afirmam que a associação 

voluntária criou uma rede social entre os participantes, o que rompeu com o 

isolamento dos mesmos trazendo melhorias para suas condições de saúde. Através 

da associação, segunda as autoras, os participantes puderam construir laços e 

proporcionar uma rede de ajuda mútua, puderam se sentir pertencendo a um grupo, 

gerando uma melhoria da autoestima e um sentido para suas vidas. 

Além dos estudos que demonstram a importância das redes sociais na vida 

das pessoas, já há, disponíveis para nosso uso, alguns instrumentos de 

mapeamento e análise de redes sociais tendo uma pessoa ou família como ponto 

central. Souza & Kantorski (2009) fizeram um estudo sobre a rede social dos 

usuários de um CAPS ad e utilizaram o Ecomapa como instrumento para tal. Para 

elas, o mapeamento da rede social dos usuários permite a identificação de pontos 

vulneráveis nos vínculos que eles possuem o que surge como um importante 

recurso para se traçar as estratégias de cuidado aos mesmos.  

Já Wetzel, et al (2010) utilizaram o Modelo Calgary de Avaliação de Famílias 

(MCAF) junto a usuários de um CAPS, e, segundo as autoras, tal método 

proporcionou uma maior compreensão sobre a organização familiar dos usuários, 

sendo assim um importante recurso para a construção das intervenções de cuidado.  

Nesse mesmo caminho, Silveira et al (2013) realizaram um estudo junto a um CAPS 

das redes dos usuários e para tanto utilizaram a Metodologia de Análise de Redes 

do Cotidiano (MARES). As autoras afirmam a necessidade de os CAPS se 

apropriarem do recurso de mapeamento para se desenvolverem estratégias efetivas 

na construção e reconstrução dos laços sociais e afetivos dos usuários.  
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Assim, o trabalho junto à rede social dos usuários se apresenta como uma 

forma de se aproximar das vulnerabilidades e recursos relacionais que o usuário 

possui. Sendo, portanto, uma maneira de compreender melhor os recursos e as 

possibilidades da pessoa no momento presente, compreensão que surge como 

fundamental se buscamos uma reinserção social dos usuários. A seguir utilizamos o 

Mapa de Rede de Relações criado pelo psiquiatra argentina Carlos Eduardo Sluzki 

(2006). 

 

 

1.4.1 Rede Social Pessoal/Significativa 
 

 

Para Sluzki (2006, 2010) a rede social pessoal é a soma de todas as relações 

que a pessoa informante da rede - pessoa central - percebe como significativas. Ou 

seja, a rede social é o conjunto de vínculos interpessoais que ela possui, e ela pode 

ser formada por familiares, amigos, vizinhos, companheiros de trabalho, profissionais 

de serviços de saúde e agências sociais.  

O autor propõe categorias que dão informações tanto do ponto de vista de 

recursos materiais que a rede possui – por exemplo, se alguém da rede é uma via 

de acesso a um trabalho – quanto do ponto de visto emocional – quando uma 

pessoa da rede é tida como um ‘ombro amigo’. Além disso, a construção e 

materialização do mapa de rede já é de valia para a própria pessoa informante da 

rede, sendo o mapa um instrumento que a torna concreta, a põe em imagem, e dá 

sentido para ações que têm como intuito formar uma rede de apoio à pessoa. 

A rede social de uma pessoa é uma referência fundamental para se saber 

quais recursos essa pessoa possui, quanto aos aspectos emocionais e materiais. 

Por exemplo, alguém que realiza uma pesquisa de mestrado necessariamente 

pertence a uma instituição e tem, através daí, acesso a uma série de recursos que 

podem lhe ser muito úteis. Recursos emocionais porque, dentro dessa instituição, 

existem muitas outras pessoas que já são pesquisadores há muitos anos podendo 

lhe fornecer auxílio emocional em situações de crise. Ao mesmo tempo, elas podem 

ser acessos diretos a novos recursos materiais, por exemplo, se o estudante opta 

por seguir essa carreira e realizar uma pesquisa de doutorado, ele tem pessoas lá 

dentro que podem ser decisivas para que seu plano se torne viável. Tem acesso a 
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amigos que podem lhe informar sobre concursos públicos ou concurso para 

professores na mesma ou em outra instituição universitária e isso pode significar 

uma transformação total em sua vida (Sluzki, 2006).  

Uma pessoa que conhece poucas pessoas, que não pertence a uma 

instituição de trabalho, que praticamente não tem recursos dentro da própria família, 

seja porque não possui família seja porque sua família é ausente, encontrará muito 

mais dificuldade em sua vida quando necessitar de recursos, tanto no sentido 

material quanto emocional. Ao mesmo tempo, uma pessoa que possui todas as 

pessoas de sua rede ligadas a uma mesma instituição, por exemplo se sua família e 

seus amigos e seu próprio trabalho está ligado a uma instituição como uma igreja, e 

se todas essas pessoas assumem intencionalmente uma postura de se ‘fechar’ para 

o resto do mundo, então essa pessoa terá recursos, mas encontrará também muitas 

resistências caso tenha desejo de buscar outros caminhos na vida. Essa é uma rede 

homogênea, com pouca mistura cultural e pouca capacidade de lidar com diferenças 

(idem). 

Homogênea, o que pode ser visto como um problema, mas muito densa 

porque os membros da rede dessa pessoa se conhecem, e se ela venha a adoecer, 

por exemplo, os membros se organizam para cuidar dela. Portanto, a densidade de 

uma rede tende a ser uma característica favorável. O tamanho da rede também é 

uma característica relevante, a tendência aqui é que quanto mais pessoas uma 

pessoa conhece mais acesso a recursos ela tem.  

Uma rede bem distribuída considerando os amigos, os familiares, pessoas do 

trabalho, serviços e agências sociais tende a ser uma característica positiva 

também. Além disso se uma pessoa possui uma boa rede social, mas decide 

construir sua vida em outro país, isso a coloca numa distância que dificulta o acesso 

a sua rede, assim a dispersão de uma rede também é uma característica de 

avaliação importante. Com isso temos, quanto às características estruturais essas 

cinco variáveis definidas por Sluzki para se avaliar uma rede: tamanho, densidade, 

distribuição, dispersão e homogeneidade/heterogeneidade. 

Além disso, Sluzki constrói critérios de avaliação quanto a função da rede e 

quanto aos vínculos de uma rede. Segundo o autor uma rede pode desempenhar as 

seguintes funções: companhia social; apoio social; apoio emocional; guia cognitivo e 

conselhos; regulação social; ajuda material e de serviços; acesso a novos contatos. 

E sobre os vínculos da rede avalia-se: função predominante, multidimensionalidade, 
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reciprocidade, intensidade, frequência dos contatos e a história da relação. Assim, 

Sluzki construiu um instrumento que mapeia a rede social significativa de uma 

pessoa, o Mapa mínimo de relações, que foi utilizado nesse estudo e será 

apresentado mais adiante neste trabalho.  

Diante do exposto, o presente estudo propôs-se a conjugar a estratégia de 

avaliação da rede social proposta por Sluzki a duas estratégias de intervenção, 

visando uma ação direta sobre a rede social significativa dos usuários: Intervenção 

em Rede e Acompanhamento Terapêutico.   
 
 

1.5 Intervenção em Rede  
 

 

A Intervenção em Rede se caracteriza pela realização de reuniões entre a 

pessoa central, sua rede social primária e uma equipe coordenadora. Assim, busca-

se com as reuniões a construção de objetivos e interesses comuns entre os 

participantes, a fim de que se fortaleçam os vínculos entre eles, e se forme, dessa 

maneira, uma rede ativa. A rede social primária de um indivíduo é composta pelas 

relações mais próximas que ele possui, se dão antes por uma natureza afetiva que 

por uma natureza formal. Tais vínculos são, em geral, mais estáveis e tendem a 

permanecer ao longo do tempo, por isso são nessas relações que as pessoas 

ancoram suas vidas (Desmarais et al, 1989; Guadalupe, 2003). 

O objetivo da intervenção é o de se formar um grupo que se reconheça como 

tal, e que, para tanto, se mobilize em torno de anseios comuns traçando planos e 

funções a todos os participantes do grupo. Dessa forma é necessário que as 

pessoas convidadas a participarem da reunião estejam comprometidas a fazer do 

encontro um momento que gere uma produção coletiva. Que passe pelo 

aprimoramento do auxílio a pessoa central, mas que não necessariamente se 

debruce diretamente sobre isso (Desmarais, 1989; Moré, 2005). 

Em estudo realizado com pacientes psiquiátricos, Moré (2005) afirma que a 

rede continuou a se encontrar, mesmo sem a presença da equipe terapêutica, o que 

sugere que seu encontro trazia benefícios para todos os participantes. Segundo a 

autora, a intervenção em rede fortaleceu suas redes sociais, ampliando o potencial 

de apoio que se oferece ao paciente. Uma das razões levantadas é que as pessoas 
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da rede se sentiam úteis para um terceiro, no caso a pessoa central da rede, o que 

servia de motivação para elas. O fato de se sentirem úteis, assim, era ao mesmo 

tempo um apoio à pessoa central e a elas próprias.  

Os membros da rede convidados a participarem das reuniões possuem um 

papel ativo em todo o processo de encontro variando em ser ora objeto, ora 

protagonista da ação. As reuniões permitem a aparição de diferentes discursos e 

opiniões, o que leva a conflitos entre diferentes formas de compreensão sobre a 

realidade. Assim as reuniões têm o potencial de revelar sistemas de comunicação 

até então desconhecidos pelos participantes, abrindo espaço para o surgimento de 

compreensões novas e compartilhadas sobre a realidade, com as quais todos os 

participantes possam se comprometer (Desmarais et al, 1989; Meneses e Sarriera, 

2005). 

Nesse sentido, o trabalho com a rede parece ter o potencial de favorecer que 

a sociedade transforme sua maneira de perceber e se posicionar diante do tema da 

loucura. Também parece favorecer que as pessoas, consideradas como integrando 

um padrão de normalidade em nossa sociedade, se responsabilizem por aquelas 

que estão em sofrimento psíquico, para, desta forma, permitir que a loucura seja 

incluída, ao invés de marginalizada. (Desmarais et al, 1989; Meneses e Sarriera, 

2005). 

Em face dessa discussão, a Intervenção em Rede parece ter o potencial de 

favorecer que o usuário de saúde mental ocupe um lugar de produção social, o que 

corresponde diretamente aos anseios do Movimento de Reforma Psiquiátrica e da 

Reabilitação Psicossocial quanto à emancipação e autonomia das pessoas com 

sofrimento mental. 

Entretanto, há a necessidade de se identificar os componentes da rede social 

significativa de uma pessoa a ser ajudada, e após identifica-la é necessário também 

fazer contato com as pessoas que fazem ou têm o potencial para participarem dela. 

Nessa perspectiva, aponta-se uma modalidade de intervenção terapêutica que se 

mostra útil nessas duas tarefas: o Acompanhamento Terapêutico.  Assim, 

apresentamos a seguir as conceituações principais desse procedimento e sua 

relação privilegiada com a identificação da rede pessoal significativa do usuário. 
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1.6 Acompanhamento Terapêutico 
 

 

O Acompanhamento Terapêutico (AT) é uma modalidade clínica que permite 

que o encontro entre terapeuta e paciente ocorra fora da clínica tradicional. Ele pode 

ocorrer na casa do acompanhado, em um cinema, em uma praça, em um parque, 

em um encontro familiar e até mesmo dentro de um consultório, como por exemplo 

em uma consulta médica em que o terapeuta acompanha o paciente (Palombini, 

2009; Pitiá e Fugerato, 2009). 

Nesse cenário, a dupla (acompanhante e acompanhado) encontra-se com a 

diferença, com o inusitado que se apresenta nas ruas da cidade, com os conflitos 

sociais fora de um lugar de conforto, principalmente para o terapeuta que em geral 

possui uma formação clínico-tradicional. Dessa forma o AT é entendido como uma 

clínica que acontece no momento, no aqui e agora, configurando-se em um encontro 

entre a subjetividade e a cidade (Carniel & Pedrão, 2010; Fiorati & Saeki, 2012). 

Estudos recentes realizados nos CAPS mostram que o AT tem um potencial 

de auxílio às pessoas com adoecimento mental. O acompanhante terapêutico 

participa das vivências de modo a favorecer que o acompanhado possa 

compreender-se em sua relação com o mundo, em sua relação com sua potência, 

com sua força transformadora (Palombini, 2004, 2005, 2009; Carniel & Pedrão, 

2010; Fiorati & Saeki, 2012; Vasconcelos, Machado & Mendença Filho, 2013).  

A clínica do AT busca proporcionar à pessoa acompanhada e ao 

acompanhante uma experiência compartilhada, vivida em relação, de forma que o 

acompanhado possa no próprio encontro se perceber participando e interferindo 

diretamente no que se passa com outra pessoa, no caso, o acompanhante. Nesse 

mesmo sentido, o acompanhante terapêutico direciona seu olhar para as potências 

da pessoa acompanhada de forma que suas capacidades, não suas fraquezas, 

possam servir de território para criação de novos sentidos na relação dela com o 

mundo (Safra, 2012). 

Para Varella et al (2006), o AT é uma ferramenta importante na construção da 

rede relacional do usuário do serviço de saúde mental. As autoras avaliam que os 

espaços de encontro comunitários são potentes para o desenvolvimento do 

processo de inclusão do usuário em sua comunidade. No entanto, segundo elas, tais 

espaços são atravessados por todo o preconceito que existe em torno da loucura, 
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sendo por isso necessário que o serviço (ou profissional) se aproxime dos espaços 

de encontro e das formas concretas pelas quais as pessoas expressam seus 

preconceitos, de forma a facilitar a emersão de novos sentidos para a compreensão 

desse fenômeno.  

Nessa perspectiva, o AT surge como um meio de fortalecer a rede social 

significativa de uma pessoa. Além disso, o AT constitui-se, em si mesmo, uma 

clínica que inclui a pessoa adoecida, tendo em vista a relação estabelecida (vínculo) 

entre a dupla (acompanhado e acompanhante), assim como, constitui um meio para 

se alcançar a inclusão social, tendo em vista a relação que a dupla estabelece com 

o mundo. Ou seja, o AT busca a inclusão sendo a própria inclusão, o que o 

posiciona como uma estratégia potente de enfrentamento à lógica de cronificação da 

doença e alienação social (Kirschbaum & Rosa, 2003; Aciole Neto & Amarante, 

2013). 

Chauí-Berlink (2010) fala ainda do potencial do AT como transformador da 

prática do profissional de saúde de forma que ele possa se posicionar politicamente 

diante do problema da marginalização e exclusão das pessoas ditas loucas. 

Ademais, a clínica itinerante do AT coloca em cheque a postura tradicional do 

profissional, gera uma tensão no sentido de transformação da relação estereotipada 

permeada de clichês que se estabelece usualmente entre profissional e paciente. 

Desta maneira, também sob o ponto de vista da prática do profissional, o AT se 

apresenta como uma ferramenta útil para mostrar novos caminhos de atuação, bem 

como, mostra-se como instrumento potente para a Reabilitação Psicossocial. 

Os estudos apontam que os CAPS têm enfrentado dificuldades em favorecer 

a inclusão dos usuários, e afirmam ser necessário o desenvolvimento de trabalhos 

que busquem alternativas para se enfrentar tais dificuldades. Concomitante a esses 

estudos, outros têm mostrado que a rede social está diretamente associada à 

promoção de saúde e reabilitação de uma pessoa.  

Como mencionado anteriormente, o Acompanhamento Terapêutico e a 

Intervenção em Rede se apresentam, juntas, como estratégias potentes para intervir 

diretamente no processo de construção da rede social significativa de uma pessoa. 

Através dessas estratégias buscou-se implementar a rede social significativa do 

participante central da pesquisa, tendo em vista que a formação de laços sociais é 

um requisito fundamental para sua emancipação, de acordo com a Reabilitação 

Psicossocial. 
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Dessa forma realizamos uma pesquisa-ação junto a um usuário do CAPS e 

sua rede social. Utilizamos o Comunity-Based Participatory Research como 

referencial metodológico para o desenvolvimento da pesquisa e tivemos como 

estratégias o Acompanhamento Terapêutico, Intervenção em Rede e o mapeamento 

de sua rede social – um no início e outro ao fim do processo. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Objetivos 
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2.1 Objetivo Geral 
 

 

Analisar o processo de intervenção do Acompanhamento Terapêutico e da 

Intervenção em Rede como dispositivos para construção da rede social 

pessoal/significativa do usuário de um CAPS.  

 

 

2.2 Objetivos específicos 
 

 

- Caracterizar o usuário(a) selecionado(a) para o estudo e sua rede 

social/significativa, em momentos diferentes durante o processo de intervenção; 

- Caracterizar as pessoas integrantes ou integrantes potenciais da rede 

social/significativa do usuário(a) selecionado(a) para o estudo; 

- Analisar o Acompanhamento Terapêutico (AT) e a Intervenção em Rede (IR) 

como formas de potencializar os recursos materiais e emocionais do usuário; 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Percurso Metodológico 
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Esta pesquisa se passou no cotidiano do serviço. Construiu-se vínculos, 

acompanhou-se alguns acontecimentos e participou-se ativamente na produção de 

outros acontecimentos. Tratou-se assim de uma pesquisa ação. Sendo uma 

pesquisa no campo social, utiliza a metodologia qualitativa e o Comunity-Based 

Participatory Research como método para interação, produção e coleta de dados. 

Segundo Minayo (2012), a partir da metodologia qualitativa pode-se 

apreender o modo como um sujeito se vê em relação ao mundo, o modo como 

significa suas experiências e suas ações e o que o orienta para tomá-las. A 

abordagem qualitativa oferece recursos de investigação que permitem uma 

aproximação holística do participante, tendo em vista sua história, seu contexto 

social e sua rede relacional. Permite uma aproximação ao contexto e aos sentidos 

que são partilhados pelas pessoas, em diferentes grupos sociais  

Nosso objetivo era poder vivenciar o cotidiano do serviço, assumindo que 

nossa presença lá passaria a compor seu cotidiano. As interações e a convivência 

estabelecida com as pessoas do CAPS foram os elementos mais importantes para a 

construção de tudo que se produziu durante essa pesquisa. 

Assim, tratando-se de uma pesquisa do campo social na qual foram feitas 

interpretações do que se vivencia, esta é uma pesquisa de abordagem qualitativa. O 

Comunity-Based Participatory Research é um método que se apropria da 

perspectiva qualitativa de pesquisa, e nos serviu de referência para nosso estudo.  

 

 

3.1 Desenho do estudo: Comunity-Based Participatory Research (CBPR) 
 

 

O CBPR é um método de pesquisa participativa, uma pesquisa investigativa 

que é ao mesmo tempo uma intervenção. Ele surge justamente como uma tentativa 

de se suprir a limitação que vinha sendo detectada nos métodos tradicionais das 

pesquisas sociais, em especial no campo da saúde. No modo tradicional os 

pesquisadores detectam problemas numa comunidade e se deslocam até lá para 

investigar as razões desse problema e propõem ações para sanar esses problemas 

(Israel et al, 2000). 

Mesmo que as soluções propostas sejam adequadas, o fato de as pessoas da 

comunidade não participarem do processo faz com que elas não se apropriem dos 



Percurso Metodológico  |  37 

sentidos construídos e não se impliquem nas soluções propostas como os 

pesquisadores esperam. Assim a tendência é que os problemas, sejam quais forem, 

permaneçam, ou ganhem novos contornos após a pesquisa, mas não atinjam a 

resolutividade esperada (Israel et al, 2000).  

O CBPR é pensado para pesquisas participativas em comunidades, e vem 

sendo adaptado para pesquisas em instituições escolares e de saúde. O objetivo é a 

construção de parcerias com as pessoas da comunidade ou da instituição para 

produção de mudanças das quais elas próprias tenham participado ativamente. Para 

tanto busca-se uma construção de vínculos de confiança entre as pessoas (Green et 

al 1995).  

Por isso, o indicado pelos autores é que no início se faça uma imersão no 

cotidiano da comunidade, para a partir disso ir formando os vínculos. Nesse 

processo planeja-se, em parceria com os participantes, uma pesquisa e uma 

produção. É um trabalho que vai se construindo na medida em que se constroem 

relações de confiança (Israel et al, 2000). 

Nesse sentido, nosso trabalho possui limitações principalmente porque 

iniciamos o processo com a identificação de um problema e construção dos 

objetivos da pesquisa sem estarmos vinculado ao serviço. Do nosso ponto de vista 

isso não foi um limitador decisivo, mas compôs com a produção geral do nosso 

trabalho e será tratado na análise e discussão dos dados obtidos (Israel, Shurman & 

hugentobler, 1992). 

O trabalho junto a comunidades ou junto as instituições tem como objetivo 

central fortalecer os envolvidos (seja uma comunidade, seja uma instituição) na sua 

capacidade de se organizar em torno de objetivos comuns e de coletivizar suas 

ações. Sendo assim o pesquisador se põe como parceiro, e busca uma postura de 

valorização dos conhecimentos e dos saberes que existem ali (Arcury, 2000).  

Corroborando os entendimentos sobre adoecimento mental e a interferência 

do contexto no processo, também na CBPR adoecimento não é oposto a saúde, e 

saúde não é vista como uma simples ausência de doença. A subjetividade, o 

contexto social, os valores que se compartilham incluindo as noções de 

espiritualidade, compõem, para a CBPR, o processo de saúde e doença. O que a 

comunidade acredita ser é o que ela é (Jones, 2000).  

A comunidade ou a instituição é vista como um todo, que produz sentidos e 

por isso mesmo possuem valores, saberes e conhecimentos próprios. No CBPR são 
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esperadas construções participativas, ativas e com sentido para as próprias 

pessoas, ações positivas que promovem e produzem saúde (Israel, 1992). 

Nosso trabalho se deu numa instituição de saúde mental e teve como parte 

central o acompanhamento a um usuário do CAPS e sua rede social. Sendo o CAPS 

parte fundamental da rede social desse usuário, o serviço atravessa toda a produção 

deste trabalho, mas será principalmente a partir dos acontecimentos da vida deste 

usuário, participante central da pesquisa, que trataremos nosso trabalho. 

Assim, através do CBPR temos as seguintes referências para a construção do 

trabalho (Israel, 2000):  

1. a comunidade ou instituição deve ser entendida como uma unidade;  

2. o trabalho deve ser construído baseado nos recursos da própria 

comunidade;  

3. todos são colaboradores e facilitadores da pesquisa e tem controle sobre 

sua produção em todo o processo;  

4. busca uma integração contínua entre conhecimento e intervenção;  

5. implica num processo de coaprendizado e de empoderamento;  

6. envolve um processo cíclico e interativo que proporciona o coaprendizado e 

o empoderamente.  

7. Entende a saúde do ponto de vista ecológico e positivo (propositivo, 

participativo e ativo);  

8. deve disseminar as descobertas e o conhecimento adquirido a todos os 

participantes;  

9. formar compromisso de longo prazo entre todos os parceiros participantes. 

 

 
3.2 Cenário e local da pesquisa 

 

 

O presente trabalho foi realizado em um Centro de Atenção Psicossocial 

ADULTO II da cidade de São Paulo, a instituição coparticipante do estudo. Os 

espaços públicos da cidade de São Paulo, tais como ruas, serviços, e espaços de 

circulação coletiva e até espaços domiciliares foram os locais da pesquisa quando 

os espaços de fora dos CAPS forem explorados. 
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O Centro de Atenção Psicossocial funciona como um CAPSII desde 09/2005, 

em dois turnos, das 8 às 18 horas. Realiza atendimento ambulatorial tanto por meio 

de uma demanda espontânea quanto por demanda referenciada por outros serviços. 

Este CAPS recebe uma média de trinta (30) usuários por dia. 

Este CAPS possui, cinco (5) banheiros, três (3) áreas de convivência, uma (1) 

cozinha, um (1) refeitório, e mais dezoito (18) salas, entre elas: uma (1) sala de 

Farmácia, duas (2) de TO, uma (1) sala de enfermagem, duas (2) salas de reunião, 

duas (2) de atendimento psiquiátrico e psicológico, e uma (1) de recepção (somando 

assim nove [9] salas de atendimento), uma (1) Copa, uma (1) área de recepção, 

uma (1) sala de tv, (1) sala de descanso, 3 almoxarifado e limpeza, uma (1) sala de 

gerência e administração, 1 sala de secretaria. Note-se que se considerarmos a área 

de recepção, a salas de tv e de descanso, a copa e o refeitório como áreas também 

de convivência temos oito (8) espaços de convivência nesse CAPS. Oito (8) entre os 

vinte e oito (28) totais. 

O CAPS tem vinte e seis (26) funcionários, sendo dezoito (18) estatutários 

com vínculo empregatício e oito (8) autônomos sem vínculo direto com o Município. 

E oferece para seus usuários as seguintes oficinas terapêuticas: meditação, 

caminhada, yoga, Tai Chi Chuan, produção, multimídia e jornal. Realiza atendimento 

individual especializado em psicologia, farmácia, psiquiatria, enfermagem, 

assistência social e terapia ocupacional.  

 

 

3.3 Participantes da pesquisa 
 

 

Esse estudo contou com a participação de um (1) usuário do CAPS, o qual se 

buscou uma aproximação qualificada e significativa entre pesquisador e participante, 

e com a participação de sete (7) pessoas de sua rede social, composta por 

familiares, usuários e profissionais do CAPS. Além disso foram realizadas 

entrevistas com três (3) profissionais do CAPS, um (1) familiar, e uma (1) usuária.  

O participante central do estudo, usuário do CAPSII, está vinculado ao 

Programa intensivo de atenção, e atendeu aos seguintes critérios para sua inclusão 

na pesquisa: 

- Concordar em participar da pesquisa; 
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- Ser usuário do programa semi-intensivo de atenção do CAPSII por dois anos 

no mínimo e ir ao CAPS duas ou mais vezes por semana; 

- Possuir 18 anos completos ou mais. 

Os participantes que são parte da rede social do usuário atenderam aos 

seguintes critérios para participarem das entrevistas e das reuniões de rede: 

- Concordar em participar da pesquisa. 

- Estar presente no mapa de rede pessoal do participante central do estudo; 

- Possuir 18 anos completos ou mais; 

Os entrevistados atenderam aos seguintes critérios para participarem: 

- Concordar em participar da pesquisa; 

- Possuir 18 anos completos ou mais; 

- Ter um vínculo com o local da pesquisa e/ou com o participante central da 

pesquisa. 

 

 
3.4 Coleta de dados 

 

 

Em nossa pesquisa as coletas de dados foram: a Observação Participante 

(que inclui o AT e a IR), o Diário de Campo, a construção de dois (2) Mapas da Rede 

Social Pessoal, a participação em quatro (4) reuniões da rede social do participante 

central, e a realização de entrevistas com 5 pessoas da rede – três (3) profissionais, 

um (1) familiar e uma (1) usuária.  

 

 

3.4.1 Observação Participante  
 

 

O observador se põe em relação com os observados, estabelecendo uma 

relação com o participante e o contexto, colocando-se como parte do contexto 

observado Assim a observação participante é construída pelo pesquisador, pelas 

pessoas e ambiente que é pesquisado, é uma técnica utilizada pelo pesquisador que 

busca se abrir a realidade do grupo pesquisado (Minayo, 1996). 
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Dessa maneira, o método propicia uma apreensão da subjetividade dos 

participantes, se aproximando dos sentidos e significados dados aos fenômenos e 

relacionados à vida das pessoas envolvidas na pesquisa. A observação participante, 

em nossa pesquisa, teve, ao todo, duzentas e trinta e cinco (235) horas, distribuídas 

entre Janeiro de 2015 e Março de 2016. Ela foi desenvolvida em duas partes: a 

primeira, antes do aceite do participante central da pesquisa e a segunda depois do 

aceite. 

A primeira parte ocorreu entre os meses de Janeiro e Março de 2015, sendo 

atividades dentro do CAPS e fora dele. As internas foram participação dos grupos 

terapêuticos e presença na área de convivência do serviço. As externas foram 

passeios com usuários, alguns sendo atividades do CAPS, alguns sendo mais 

espontâneo combinado entre mim e eles. Foram cinquenta (50) horas de 

observação participante nesse período. 

A segunda parte foi entre os meses de Abril de 2015 e Março de 2016. Nesse 

período, além dos momentos de participação na convivência, participamos também 

de três reuniões de equipe e de duas reuniões de assembleia do serviço. Além disso 

realizamos o Acompanhamento Terapêutico, construímos dois Mapas de Rede do 

participante central, participamos de quatro (4) reuniões da rede, e fizemos quatro 

(4) entrevistas com membros da rede de Rodrigo. 

Acompanhamento Terapêutico (AT): Foram trinta e dois encontros (32) 

totalizando cento e uma (101) horas de Acompanhamento Terapêutico junto ao 

participante central da pesquisa. O AT se iniciou em Abril/15, na semana seguinte da 

construção do primeiro mapa de rede do participante e se encerrou em Fevereiro/16, 

os encontros foram registrados no Diário de Campo. 

Intervenção em Rede (IR): Ocorreram quatro reuniões entre os meses de 

Outubro e Novembro de 2015. Embora fosse proposta metodológica desta pesquisa 

encontros-reuniões que se caracterizariam como o método de intervenção em rede, 

os encontros de intervenção já existiam no programa terapêutico do CAPS, assim 

foram aproveitadas as próprias reuniões que o CAPS e família do participante 

central do estudo já realizavam. Como fui apontado, pelo participante, como um 

membro da rede pessoal, participei das reuniões como membro da rede e como 

pesquisador, fundamentado pela metodologia da Comunity-Based Participatory 

Research e da observação participante.  
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Foram quatro (4) reuniões com duração de 1h cada, distribuídas entre os 

meses de Outubro e Novembro de 2015. As reuniões não foram gravadas porque os 

participantes identificaram que este procedimento poderia causar inibição na 

participação dos membros na reunião. 

 

 

3.4.2 Diário de Campo 
 

 

O Diário de Campo é um instrumento básico do pesquisador o qual conterá os 

conteúdos observados, vivenciados, conversas informais e comportamentos que 

digam respeito à pesquisa, além das impressões do pesquisador (Minayo, 1996).  

O registro no Diário serviu como nossa memória, sendo essencial para se 

construir as histórias e pensamentos apresentados nos resultados e discussão 

desse trabalho. Mas principalmente, o registro era o momento em que se podia 

avaliar o que se estava vivendo no contato com o serviço, com o participante central 

e sua família. Fundamental para que se avaliasse o que esses contatos vinham 

produzindo, em mim e nos participantes.  

Nesse sentido, a produção do Diário de Campo era parte do fazer da 

pesquisa assim como eram as idas ao CAPS, os passeios em AT e as outras 

atividades.  

 

 

3.4.3 Entrevistas 
 

 

Entrevistamos três (3) profissionais do serviço, uma (1) familiar e uma (1) 

usuária do CAPS. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com o objetivo de 

nos aproximarmos dos sentidos que são construídos dentro dos grupos aos quais os 

entrevistados pertencem – CAPS e família do participante central.  

Os eixos temáticos propostos aos participantes para eles discorrerem foram: 

o CAPS, a história do participante central, a relação deles com o participante central, 

a presença do pesquisador no serviço neste período, e em específico sobre o 

trabalho de AT e a parceria com o participante central.  
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A entrevista é um método que permite ao entrevistador se aproximar do 

universo do entrevistado. Buscamos uma aproximação às ideias, às imaginações e 

aos desejos dos entrevistados visando ultrapassar os significados manifestos no 

discurso. Tentando desvendar a história e o contexto que atravessam o conteúdo 

discursivo, relacionando, dessa forma, significantes e significados do discurso 

(Minayo, 2012). 

O discurso vai ganhando forma enquanto o entrevistado se relaciona com o 

entrevistador, por isso mesmo o entrevistador também é parte da produção que 

ocorre no encontro. A entrevista semiestruturada apresenta um eixo, e a tarefa do 

entrevistador durante o encontro é deixar a dupla à vontade para trazer sua 

imaginação e suas ideias à tona, ao mesmo tempo empenhado em retomar o eixo 

principal quando necessário, construindo uma finalidade para o momento. Por isso 

há de se deixar claro o objetivo da mesma no início do processo, o que implica em 

dizer que é tarefa do entrevistador ter noções claras a respeito do que está 

buscando naquele encontro, e implica em dizer que sua participação durante a 

mesma é inevitável (Triviños, 1987).  

Durante o processo de análise é necessário que o pesquisador faça 

interpretações e inferências acerca do conteúdo manifesto, no intuito de fugir do 

senso comum por um lado, e pelo subjetivismo por outro. Destaca-se a presença de 

algumas variáveis que permeiam o conteúdo discursivo e se impõe para quaisquer 

participantes: variáveis psicossociais, contexto cultural, contexto e processo de 

produção da mensagem (Minayo, 2012).  

 

 

3.4.4 Rede Social Pessoal – Mapa de Rede (Sluzki, 2006) 
 

 

Segundo o autor pode-se registrar a rede social pessoal na forma de um 

mapa mínimo. O Mapa pode ser sistematizado em 4 (quatro) quadrantes: 1-Família; 

2-Amizade; 3-Relações de trabalho ou escolares; 4-Relações comunitárias, de 

serviço ou de credo. Sobre tais quadrantes inscrevem-se três círculos: o interno 

(mais próximo do ponto central que representa o indivíduo que se está mapeando) 

que conterá as relações mais íntimas; o intermediário que conterá as relações com 

menor grau de compromisso; e o externo que abarcará as relações mais ocasionais. 
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Além dos aspectos estruturais da rede social (tamanho, densidade, 

distribuição, dispersão, heterogeneidade) Sluzki (2006) apresenta critérios de 

Funções da rede e Atributos do vínculo. 

O autor avalia as funções da rede baseado nos seguintes tipos de relações: 

companhia social; apoio social; apoio emocional; guia cognitivo e conselhos; 

regulação social; ajuda material e de serviços; acesso a novos contatos. Ao se 

analisar uma relação específica, avalia-se: função predominante, 

multidimensionalidade, reciprocidade, intensidade, frequência dos contatos, história 

(Sluzki, 2006). 

Nós construímos dois mapas da rede do participante central da pesquisa. O 

primeiro foi feito no início do trabalho início de Abril/15. O segundo mapa, após todo 

o processo de AT e IR, e após as entrevistas com pessoas de sua rede, foi realizado 

no fim de Março/16.  

Também sobre a produção do mapa de Rodrigo é importante destacar que 

nós fizemos adaptações do mapa originalmente proposto por Sluzki (2006). No 

proposto pelo autor há um quadrante de Relações de Trabalho ou Estudo, enquanto 

no quadrante de Relações Comunitárias ele abre um pequeno espaço para que seja 

possível marcar pessoas significativas de serviços de saúde e sociais. No entanto no 

caso de Rodrigo não há relações de trabalho, ou estudo. Para Rodrigo, as pessoas 

da época de colégio estão identificadas já no quadrante de amizades. 

Construímos o primeiro e o segundo mapas numa sala do CAPS. Nos dois 

casos conseguimos uma sala que não seria utilizada naquele período e produzimos 

o mapa. O primeiro demorou cerca de noventa minutos para ser construído, já o 

segundo foi mais rápido, durou cerca de quarenta minutos. 
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3.5 Contato inicial 
 

 

O pesquisador estabeleceu contato com um CAPSII da cidade de São Paulo 

em Outubro/2014. Este CAPS fica no mesmo bairro de residência do pesquisador o 

que é um fator que favorece o trânsito e a exploração dos recursos no território. O 

primeiro contato no CAPS foi favorável à pesquisa pois a gerente do serviço foi 

bastante solícita a ouvir a proposta e a história que levou a elaboração do nosso 

projeto de pesquisa. Relatei a experiência anterior no CAPS III de Ribeirão Preto e 

os questionamentos que surgiram nessa experiência culminando no projeto de 

mestrado. 

Ela demonstrou bastante interesse no relato todo e em semanas posteriores, 

já em Novembro de 2014, o projeto foi apresentado na reunião e nos foi concedida a 

permissão para realizarmos a pesquisa. Principalmente a partir de Janeiro de 2015 a 

presença do pesquisador passou a ser mais frequente e assim iniciou-se a 

construção de vínculo com o CAPS. 

 

 

3.6 Análise dos dados 
 

 

Teremos como referencial metodológico para análise dos dados coletados o 

CBPR. Uma pesquisa que se utiliza desse método tem as seguintes referências para 

avaliação do processo de trabalho: 

1. que o processo sirva como um meio da comunidade se organizar e acessar 

o poder público quando isso se mostrar necessário:  

2. que as descobertas tenham um uso real pelas pessoas da comunidade;  

3. encontros entre as pessoas da comunidade e os pesquisadores para 

avalição e divulgação dos resultados visando promover as descobertas e fortalecer a 

apropriação pela comunidade;  

4. novas questões para que mais pesquisas surjam através do período de 

trabalho;  

5. fortalecer parcerias entre comunidades e universidade para que o 

conhecimento produzido seja de real interesse e aplicabilidade para todos. 
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A partir desses princípios gerais que norteiam o referencial metodológico do 

CBPR o processo da pesquisa seguiu as seguintes etapas: 1) Contatos iniciais e 

aprovação da pesquisa pela equipe; 2) Observação Participante, imersão na 

convivência do CAPS; 3) Escolha e aceite do participante central da pesquisa; 4) 

Primeiro Mapa de Rede do participante central; 5) Acompanhamento Terapêutico; 6) 

Reuniões de intervenção em Rede; 7) Entrevistas com pessoas que compõem a 

rede do participante central; 8) Segundo Mapa de Rede.  

 

 

3.7 Aspectos Éticos 
 

 

O presente trabalho foi avaliado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola 

de Enfermagem de Ribeirão Preto (EERP-USP), tendo-se como princípio a adoção 

dos procedimentos básicos e éticos de respeito aos voluntários e à instituição, de 

acordo com a resolução n° 466/2012 sobre “pesquisa envolvendo seres humanos” 

(Brasil, 2012). 

O participante central e seu tutor aceitaram participar da pesquisa assinando 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE – Apêndice 1). Outro TCLE foi 

apresentado às pessoas de sua rede que concordaram em participar da pesquisa 

(Apêndice 2), e às que foram entrevistadas (Apêndice 3). Foram assinadas duas 

vias dos termos, uma sob posso do participante, outro dos pesquisadores. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Resultados 
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A seguir relataremos os resultados partindo da construção do primeiro mapa 

de rede, depois apresentaremos os dados da observação participante contidos no 

diário de campo, inclusive dos momentos anteriores ao primeiro mapa. Depois 

apresentaremos o diário referente ao AT, as reuniões de rede, as entrevistas, e 

fecharemos com o segundo mapa de rede. Nós utilizaremos nomes fictícios para 

tratar das pessoas que participaram dessa pesquisa.  

Rodrigo é o participante central. Moram com ele, Tales (tio), Verônica (Filha 

de Tales) José (esposo de Verônica), Ricardo (filho de verônica) e Augusto (outro 

filho de Tales). Natália, esposa de Tales, falecida em 2011 é citada em diversas 

passagens, assim como sua mãe Maria que faleceu no mesmo ano. Odvan, seu pai, 

ainda é vivo mas não mora com Rodrigo. 

Beatriz, Marcus e Renato são usuários do CAPS que aparecem nos relatos. 

Os profissionais que aparecem são Márcia (assistente social), Larissa (técnica de 

enfermagem), Dolores (técnica de enfermagem), Jorge (enfermeiro), Leandra 

(técnica de enfermagem), Álvaro (segurança) e Angélica (funcionária da limpeza). 
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4.1 Primeiro Mapa da Rede Significativa de Rodrigo 
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Não foi uma tarefa simples construirmos seu mapa, pois Rodrigo dava muitas 

informações ao mesmo tempo, sendo que muitas delas eram contraditórias. 

Algumas das informações precisaram ser checadas posteriormente com a Verônica 

e foram feitas algumas correções.  Após noventa (90) minutos nós encerramos o 

trabalho. 

Atualmente Rodrigo mora com o tio Tales (T), com Verônica (V), com José 

(J), com Augusto (A), e Ricardo (Ri, filho do casal V e J). Todos os cinco (5) estão 

localizados no quadrante Família, e estão no terceiro semicírculo (o mais distante de 

Rodrigo). Sua mãe Maria (Ma) e sua tia Natalia (N), as duas já falecidas, aparecem 

no primeiro semicírculo. Importante notar que seu irmão que nascera meses depois 

de Rodrigo ter sido adotado não foi citado, e seu pai Odvan (Od) aparece no terceiro 

semicírculo. 

No quadrante referente às pessoas do CAPS, quatro (4) pessoas aparecem 

no primeiro semicírculo: o segurança Álvaro (Al), o funcionário da manutenção Lúcio 

(L), o Pesquisador (Pe) e o médico psiquiatra Doutor (Dr); três (3) pessoas 

aparecem no segundo semicírculo, todos usuários do serviço: Renato (R), Marcus 

(M), Beatriz (B); e duas pessoas estão no terceiro semicírculo, ambas técnicas em 

enfermagem: Larissa (La) e Dolores (D). 

Nos quadrantes de Amizades e Relações Comunitárias, todas as pessoas 

citadas são da época em que vivia na Praia Grande, com as quais ele não mantêm 

contato atualmente. Nas Relações Comunitárias Rodrigo mencionou a empregada 

doméstica da casa de seus pais, seu maridos e filhas. Nas Amizades ele falou o 

nome de oito pessoas, e não soube precisar quanto anos faz que não se comunica 

com cada um. 

Um dos critérios de avaliação de rede proposto por Sluzki (2006) é o de 

acessibilidade/dispersão da rede que diz respeito a distância entre o informante do 

mapa e sua rede. Durante nosso período de convivência foi possível perceber que 

Rodrigo não tem nenhuma informação sobre a vida recente dessas pessoas, o que 

nos reafirma a ideia de que se trata mais de pessoas que ele teve relação no 

passado distante e com quem ele perdeu vínculo, do que pessoas que ele tem 

dificuldade de acessar mas que ainda estariam presentes em sua vida. No segundo 

mapa, inclusive, ele não cita nenhuma dessas pessoas, de forma que avaliamos que 

estas não são pessoas às quais se pode ter como acesso a recursos no momento 

presente. 
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Nesse sentido consideramos que sua rede ocupa efetivamente dois 

quadrantes, o da Família e o do CAPS. O quadrante Família é composto assim 

pelos cinco (5) familiares com quem vive e por seu pai (todos vivos), e por sua mãe 

e sua tia, as duas já falecidas. No quadrante CAPS são nove (9) pessoas do CAPS 

(entre funcionários, usuários e pesquisador).  

São cinco as características estruturais de uma rede: tamanho, densidade, 

composição/distribuição, dispersão/acessibilidade e homogeneidade/heterogeneidade. 

É uma rede de fácil acesso e é densa, pois os integrantes se conhecem, o que favorece 

que familiares e pessoas do CAPS acessem uns aos outros caso encontrem sentido em 

fazê-lo. É uma rede concentrada em torno de duas instituições principalmente, assim 

uma rede que tende a ser mais homogênea, e com pouca distribuição (Sluzki, 2006).  

No caso da nossa experiência talvez possamos dizer que essa rede impõe 

alguma pressão para que Rodrigo se mantenha obediente, e quando ele apresenta 

comportamentos diferentes do esperado isso é sentido como um problema pelas 

pessoas em sua volta. Provavelmente a homogeneidade e a densidade da rede 

sejam as características mais relevantes desta rede durante a pesquisa. E nesse 

sentido, a presença do pesquisador nessa rede talvez tenha sido um fator de 

desequilíbrio, uma presença de heterogeneidade, o que pode ter produzido alguns 

rearranjos. 

A rede de Rodrigo é composta de quinze (15) pessoas o que não é um 

número pequeno, especialmente se formos levar em conta que pessoas que são 

pacientes de serviços psiquiátricos tendem a possuir poucos laços e vínculos 

sociais. Isso nos remete a pensar que Rodrigo possui suas próprias maneiras de se 

vincular e atrair as pessoas para si. 

Podemos assumir que nesse primeiro mapa Rodrigo estava se sentindo mais 

próximo das pessoas do CAPS que de sua família. Pelas próprias experiências 

iniciais que o eu tive com alguns deles, o momento era de conflito entre ele e sua 

família. Outro ponto importante é que das nove pessoas do CAPS que foram citadas 

por Rodrigo, três delas eram usuários e quatro delas eram funcionários com quem 

ele se relacionava na área de convivência do CAPS, quando o contato é mais 

frequente, mais intenso, menos protegido e menos programado. Somente o médico 

(Dr) citado por Rodrigo é um com quem ele se relaciona em momentos consulta 

programados. Outra informação importante é que o pesquisador, após cerca de três 
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meses de alguma convivência, já é citado como alguém muito importante em sua 

rede. 

É importante ressaltar que sua mãe Maria e sua tia Natália, ambas falecidas 

em 2011, foram as que Rodrigo apresentou maior entusiasmo ao mencionar. Isso 

nos dá pistas de que suas memórias e sua imaginação possuem uma importância 

significativa na sua vida atual. Além disso, os quadrantes dos Amigos e das 

Relações Comunitárias estão compostos exclusivamente por pessoas que se fazem 

presente pelas memórias do passado, e talvez pela imaginação de um futuro.   

 

 

4.2 Observação Participante (Diário de Campo) 
 

 

A observação participante se deu em dois momentos: primeiro um momento 

anterior a escolha do usuário que foi o participante central do estudo, e outro após o 

convite e o aceite de participação da pesquisa pelo usuário, a quem demos o nome 

fictício de Rodrigo.  

O primeiro momento se deu entre Janeiro e Abril de 2015. As atividades mais 

frequentes desse período foram os encontros nas áreas de convivência do serviço, 

ou mesmo fora dele no ‘fumódromo’. Além disso frequentei alguns grupos 

terapêuticos, passeios e encontros com usuários fora do CAPS. Foram cinquenta 

(50) horas de observação participante ao todo. 

Após o aceite e o início do Acompanhamento de acompanhamento foram 

cento e oitenta e cinco (185) horas. Sendo cento e uma horas de AT (incluem as 

horas passadas dentro e fora do CAPS), e oitenta e quatro (84) horas distribuídas 

entre convivência no CAPS, assembleias, passeios ao Bibitantã e outros locais, e 

participação em três reuniões de equipe. As reuniões de rede foram quatro com 

duração de uma hora cada uma. 

O primeiro momento de observação participante esteve marcado pela relação 

com um grupo de usuários que se reunia para fumar um cigarro. Como este CAPS 

permite o uso do cigarro a critério da própria pessoa (usuária ou profissional), exceto 

em alguns casos, esse grupo tinha bastante liberdade para se formar algumas vezes 

por dia. O grupo era formado na calçada em frente à entrada do CAPS, espaço que 
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foi apelidado de fumódromo. Em geral se reunia lá Rodrigo, Renato, Beatriz e 

Marcus (usuários do CAPS), e André (segurança do CAPS).  

O Fumódromo: No cotidiano, o motivo que os leva para fora é o cigarro. A 

proposta é direta e objetiva: ‘vamo fumá!’. Ela é tão óbvia que sequer se faz em tom 

de pergunta, já é uma afirmação. No CAPS eu nunca presenciei um momento em 

que o cigarro fora recusado. Além disso, a roda que é formada no fumódromo nunca 

é formada dentro do CAPS. Ainda que haja um espaço interno descoberto e arejado 

o suficiente para se formar uma roda entre as pessoas a roda só é formada lá fora. E 

no fumódromo essa roda, por inúmeras vezes, vira roda de conversa.  

Só em algumas situações parece que a conversa está boa o suficiente para 

ser reconhecida por eles como a coisa que se está sendo feita. Na maior parte das 

vezes a conversa é permeada de silêncios, mas isso parece não ser um incômodo 

enquanto se fuma. Sendo este o caso, fumar um cigarro acaba sendo um fazer. A 

seguir apresentamos trechos do Diário de Campo sobre esses encontros:  

Fev/15: “(...) passamos a conversar sobre o hábito que estávamos criando, de 

nos encontrarmos e ficarmos lá fora. Rodrigo, que em geral se manifesta de forma 

desconexa interrompendo um assunto e trazendo um novo (em geral bastante 

pessoal, o que dificulta ainda mais que se estabeleça uma comunicação), dessa vez 

foi conciso e coerente em seu dizer: ‘Antes do Felipe (pesquisador) vir pra cá 

ninguém conversava aqui no CAPS.’ Ele disse isso com um ar sério e decidido, 

surpreendendo todos nós. 

Fiquei com a impressão de que para todos aquilo parecia fazer algum sentido, 

ainda que tivesse sentidos diferentes para cada um deles. No caso de Rodrigo acho 

que minha presença acaba tendo o sentido da comunicação porque em geral essa é 

uma grande dificuldade para ele, estabelecer comunicação com as pessoas. Em 

geral é justamente disso que as pessoas se queixam dele e falam pra ele, que ele 

fala coisas muito desconexas e que elas não conseguem compreendê-lo. Fato é que 

Rodrigo atribuiu um sentido para minha presença lá que até então eu não podia 

ainda compreender.  Esse comentário me marcou muito. Ele estava fazendo uma 

leitura da realidade, dos movimentos que ocorrem lá dentro, e estava também 

revelando um afeto por mim.” 

Fev/15: “Beatriz em algum momento falou que o CAPS ficava diferente com a 

minha presença, que eu era muito pouco burocrático o que permitia que as coisas 

acontecessem. Acho que de alguma forma todos lá têm falado mais e melhor desde 
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que passamos a conversar no fumódromo. Minha hipótese é que eles têm o hábito 

de fumar, e eu tenho o hábito de conversar. Além disso, pelo fato de eu estar lá 

esporadicamente (somente em alguns momentos da semana) minha presença 

acaba sendo sentida por eles como um acontecimento, o que favorece a sensação 

de novidade, de se estar fazendo algo. Sendo este o caso, minha presença também 

acaba sendo na mesma medida um estímulo ao cigarro. Comigo lá, fuma-se e 

conversa-se mais. 

Tanto para Rodrigo quanto para outras pessoas do CAPS, o hábito de se 

conversar no fumódromo parece estar gerando um desenvolvimento da capacidade 

de comunicação. Ao mesmo tempo, tenho também a impressão de que isso produz 

uma aproximação maior entre as pessoas que compõem este momento do 

fumódromo. De alguma forma isso lhe parece permitir maior entendimento e maior 

apropriação de suas próprias vidas. E possivelmente essa interação tem produzido 

ganhos importantes para eles, e pra mim.”. 

Rodrigo era o que mais promove as idas ao fumódromo. Só que no caso dele 

é em tom de pedido: ‘me dá um cigarro?!’. Raramente Rodrigo está com um maço 

seu, ele sempre precisa pedir aos outros, o que acaba sendo um motivo de conflito 

entre eles.   

Nós andamos algumas vezes pelas redondezas do CAPS e uma vez quatro 

de nós (eu, Rodrigo, Beatriz e Marcus) saímos para passear na paulista. A gente 

estava se relacionando com intensidade, estávamos nos sentindo parte de um 

grupo, como que formando um subgrupo dentro do CAPS. Nós passamos a 

desempenhar papéis dentro desse grupo, a ter que negociar os lugares de cada, e a 

ter uma relação mais pessoal com cada um dos membros. Estávamos construindo 

um grupo que servia de referência para todos que participavam dele, inclusive para 

mim. 

A seguir apresenta-se relatos dessa convivência, e a forma como eu estava 

interpretando essa experiência, o que reflete o momento que estava sendo vivido 

dentro desse grupo. Em Março ainda não tinha sido iniciado o trabalho de AT com 

Rodrigo e eu ainda não conhecia Renato, que veio a fazer parte de nosso pequeno 

grupo intensamente.  
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4.2.1 Março/15: ‘caps lock’ 
 

 

“Encontrei Marcus conversando com mais duas pessoas em frente à entrada 

do CAPS fumando um cigarro. Ele próprio fez as apresentações. Renato chegara 

encaminhado para atendimento no CAPS pela primeira vez naquela mesma manhã. 

Capitão, ao contrário, frequenta o CAPS quase que cotidianamente, mas nós ainda 

não nos conhecíamos pessoalmente. Antes que eu tivesse conseguido puxar uma 

conversa Marcus logo me passou um relatório sobre Rodrigo e Beatriz sem eu 

sequer mencioná-los. Refletindo agora sobre essa iniciativa dele, me parece que ele 

esteja nos percebendo enquanto grupo. Veremos como isso se apresenta nos 

próximos dias. Dessa vez, ele disse que Beatriz estava fazendo unha (me 

impressionou a sensação de proximidade que me deu ao ouvi-lo falando dela) e que 

Rodrigo estava lá dentro, mais cabisbaixo. Fiquei impressionado também com a 

fluidez com que desencadeou as ideias e as expressou em palavras. 

Estava me sentindo acolhido por Marcus, vi Beatriz aparecer com um sorriso 

e com as mãos estendidas mostrando as unhas pintadas. Nos cumprimentamos com 

um beijo no rosto. Na semana anterior quando nós estávamos no fumódromo, 

Beatriz passou a cuidar de um jardim que tem na calçada bem próxima a nós, local 

que inclusive é utilizado para se jogar as bitucas de cigarro produzidas no 

fumódromo. Eu, Rodrigo e Marcus fomos ajudá-la e de repente estávamos todos 

muito empenhados em ajeitar o jardim. Nesse clima de fazer coletivo Beatriz falou 

que a gente devia ser um grupo, e sugeriu o nome ‘caps lock’. Eu achei a ideia 

incrível, e Rodrigo e Marcus também gostaram. Depois a mesma Beatriz sugeriu que 

fizéssemos colares com peças de teclado caps lock.”; 

No dia seguinte ela apareceu com 5 peças e nós fizemos os colares: 

“Hoje foi o primeiro dia que eu ia ao CAPS depois da confecção de nossos 

colares. Marcus e Beatriz falaram que a peça do colar de Beatriz tivera algum 

problema e que ela trocou de peça. Enquanto eles falavam eu deixei meu colar à 

mostra e olhei os deles. Me surpreendeu o fato do colar de Beatriz estar com uma 

peça de outra cor (enquanto a nossa era preta, a dela agora era branca). Ela falou 

que ela havia substituído sua peça preta por uma branca porque a preta tinha tido 

algum problema. De qualquer forma agora ela estava destacada em relação a todos 

nós. 
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O sentido que está me atravessando nesse instante é que Beatriz pode ter 

pensado, ao trocar a peça e a cor, que ela poderia buscar uma posição maior do que 

nós, talvez tentando uma diferenciação e um lugar de destaque. Nesse instante de 

escrita percebo em mim uma força grande para capturar esses movimentos taxando-

os de manipuladores. É possível pensar o movimento de Beatriz não como uma 

ação manipuladora de alguém que busca o poder, mas como alguém que está 

tentando se apropriar da própria potência, o que inclui poder assumir lugares de 

destaque no nosso grupo. 

Talvez seja o caso de entender os movimentos dela, e de cada um deles, 

inclusive os meus, menos do ponto de vista de quem tem decorado uma lista de 

comportamentos que seriam inadequados, e mais no sentido de perceber os 

movimentos como tentativas de comunicação. Comunicação de coisas que não 

possuem um sentido em si, mas que podem ganhar sentido à medida que vão sendo 

construídas ali dentro do próprio grupo que estamos formando. 

Parece então que uma parte fundamental para a forma que o comportamento 

vai assumir naquele instante, e provavelmente em outros futuros, é a forma como 

interpreto ele. Sendo este o caso, a forma como interpreto um comportamento, muito 

antes de ser a descrição do mesmo, é um elemento importante para construção do 

sentido. 

Retomando, eu lhes disse que gostaria de entrar no CAPS para dar oi para 

quem lá estivesse. Entrei e encontrei Rodrigo sentado no corredor. Eu me aproximei, 

ele se levantou e nos cumprimentamos com um abraço. Marcus e Renato vieram 

atrás de nós, e Marcus disse para todos que o Rodrigo havia tatuado um trovão no 

antebraço esquerdo. Ele tem já outras tatuagens, já ouvi também ele mencionar que 

gosta de ser chamado de trovão. O que todos podíamos perceber é que Rodrigo 

estava fazendo questão de mostrar sua tatuagem, e de falar sobre ela. 

Rapidamente, como é comum que ele se expresse: ‘paguei 100 reais! Não doeu 

nada pra fazer!’.  

Fizemos alguns comentários da tatuagem de Rodrigo, e sobre o fato dele 

gostar de ser chamado de Trovão. Depois Marcus espontaneamente passa a falar 

que gosta de Rodrigo, que ele é muito acelerado às vezes, mas que gosta dele. Em 

outros momentos, quando ele se referia à Rodrigo era sempre com um sentimento 

de impaciência e até de intolerância ao jeito dele. Ele me disse em outra ocasião 

sobre seu incômodo com Rodrigo. 
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Depois Marcus deu a ideia de irmos para a galeria do rock, todos nós juntos 

no fim dessa semana. Antes que eu pudesse responder a Marcus, Rodrigo apareceu 

vestido com seu casaco (como se tivesse pronto para sair) e propôs que nós todos 

fôssemos naquele instante. Eu tentei pensar sobre a proposta de Rodrigo, 

provavelmente com a intenção de recusá-la e ele saiu com a mesma rapidez com 

que surgiu. Depois ele ressurgiu dizendo para irmos ao shopping que tem bem 

próximo ao CAPS. Marcus aceitou prontamente e eu da mesma forma, e Marcus 

mesmo tratou de falar para o Renato que era bem perto, que a gente podia ir sim. 

Então encontramos Beatriz no fumódromo e a convidamos, mas ela não quis ir. 

Então fomos os quatro, com Rodrigo e Renato na frente mais rápidos, e eu e Marcus 

atrás.  

Marcus mencionou o fato deles estarem na frente, mas não pareceu 

incomodado com isso, nem eu. No caminho Rodrigo se virou e propôs que fôssemos 

jogar uma sinuca. Eu respondi que devia estar fechada, mas antes mesmo que eu 

respondesse ele já tinha desistido de sua proposta, talvez por ter se lembrado que 

nós já tínhamos um programa combinado para agora. Na entrada do Shopping eles 

estavam nos esperando para passarmos a caminhar juntos. Entramos juntos e para 

cada loja que passava Rodrigo fazia algum comentário, quase aleatório. Numa 

delas, de esporte, Rodrigo entrou com a mesma rapidez de sempre e eu pude ouvir, 

ainda fora da loja, os atendentes chamando-o pelo seu nome. Isso me deixou 

tranquilo, e me mantive na entrada da loja, em companhia de Marcus e Renato. 

Rodrigo ficou lá fazendo ou falando alguma coisa engraçada e me parecia que os 

atendentes possuíam algum afeto por ele, visto que davam uma atenção que não se 

restringia ao deboche. Ele saiu de lá mais rápido do que quando entrou e já ia na 

frente novamente.  

No instante seguinte ele apontava para uma camiseta exposta em outra loja, 

confundindo a imagem estampada com a do Seu Madruga. ‘Essa é do Seu Madruga 

(se dirigindo a atendente e a nós)! Eu gosto do Seu Madruga!’. Depois ele repetiu a 

mesma frase mais uma ou duas vezes. Isso me faz pensar que ele possui poucas 

palavras para se comunicar conosco. Acho que o limite que ele tem de palavras é 

em muitos casos o limite que ele tem de expressão. Ele parece estar feliz, tem 

vontade de expressar essa felicidade de alguma forma, tenta por meio das palavras, 

mas isso parece sempre insuficiente para ele. Minha hipótese é a de que seja mais 
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fácil estabelecer uma comunicação com ele mais através do corpo, nos movimentos, 

e menos no discurso.  

A atendente respondeu que a camiseta custava sessenta reais, mas ele não 

parecia muito interessado em sua resposta, apontou para outra camiseta ainda, 

perguntou o preço, mas a atendente dessa vez já estava atenta a seu próprio 

celular, então Rodrigo virou as costas e continuou andando na mesma direção. 

Passamos em frente a outras lojas, com Rodrigo ainda empolgado à nossa frente. 

De loja em loja encontramos a saída e Rodrigo e Renato (que o acompanhava lado 

a lado o tempo todo) já estavam atravessando a rua da frente.  

Eu e Marcus íamos atrás, e fiz algum comentário sobre a rapidez dos dois e vi 

que Marcus consentiu. Então passei a contar para Marcus de uma situação que se 

passou comigo e Rodrigo quando íamos à galeria do rock: ‘Nós já estávamos no 

centro, no início da avenida São João, quando Rodrigo, dessa mesma forma 

apressada, atravessou a avenida para o outro lado. Eu já estava correndo atrás dele 

fazia alguns minutos, e no instante que ele atravessou a São João eu decidi não ir 

atrás. Fiquei do outro lado, andando no mesmo sentido, que era o sentido da galeria. 

Rodrigo me chamou algumas vezes, eu olhei e não desviei minha direção, deixando 

claro que eu não atravessaria a rua atrás dele. Ele me chamou mais uma vez e eu 

permaneci firme, então ele atravessou novamente a avenida para o lado que eu 

estava. Daí em diante nós seguimos próximos e sempre que Rodrigo se adiantava 

novamente ele mesmo se dava conta, parava e me procurava. Eu não precisei mais 

correr atrás dele, ele não esqueceu mais da minha presença.’. Senti que Marcus se 

interessou pela história, falou que eu tinha usado de psicologia com o Rodrigo.” 

Nesse relato podemos perceber como as interações estavam ocorrendo, e 

qual era a posição que cada um de nós estava assumindo enquanto interagíamos. A 

seguir trazemos mais um trecho de relato em diário de campo que apresenta um 

pouco mais essas interações, e o grupo: 

“Nós estávamos sentados nos bancos do corredor do CAPS. Rodrigo pediu a 

Beatriz um cigarro e Marcus fez um comentário para todos que Rodrigo era muito 

‘pidão’. E Rodrigo, sem pestanejar, disse: ‘tá loco Gordo (se referindo a Marcus)! Vai 

ferrar meu esquema?’. Imediatamente Marcus lhe pediu desculpas, reconhecendo 

que estava se intrometendo entre Rodrigo e Beatriz. Rodrigo fez questão de 

reafirmar sua posição, falando que o gordo tava sendo ruim com ele, e Marcus 

reiterou suas desculpas. A situação toda me impressionou muito, pela firmeza de 



Resultados  |  59 

Rodrigo, pela atenção de Marcus. Principalmente por ter me feito pensar que eles 

agora tinham um vínculo mais forte, tinham mais confiança e afeto um pelo outro. 

Assumo que há mais confiança, porque, nesse caso, para Rodrigo ter reclamado de 

algo e para Marcus aceitar a reclamação acho que é preciso que os dois estejam 

dedicadas a manterem o vínculo que possuem. 

Beatriz deu o cigarro para Rodrigo, e novamente eles fumavam e eu os 

assistia. No meio de uma de suas muitas tragadas, mais frequentes e aceleradas 

que o comum, de modo a chamarem a atenção, Rodrigo disse com uma feição 

entristecida: ‘meu tio me bateu ontem. A gente brigou.’. Marcus duvidou e Rodrigo 

fez questão de mostrar o machucado na boca para provar que estava certo. O 

movimento de Rodrigo novamente foi tão convicto que Marcus rapidamente 

confirmou com convicção que estava machucado: ‘ah, to vendo! Tá machucado aí ó 

(mostrando pra mim)!’.  

Depois disso Rodrigo me perguntou se eu iria embora com ele o 

acompanhando até sua casa. Entendi que ele estava com certo medo de encontrar 

seu tio desacompanhado, mas eu não podia me comprometer com isso, pois eu teria 

que ficar mais duas horas para sair com ele na hora que ele sairia. Então lhe disse 

que não podia, e ele aceitou. Com certa tristeza e preocupação, mas aceitou: ‘tá 

bom, querido. Você não pode hoje né, tá bom querido.’.” 

 

 

4.2.2 Relação com Rodrigo  
 

 

Nesse período de aproximação foi possível perceber que Rodrigo é o usuário 

mais frequente do CAPS, que a repetitividade apresentada em seu discurso também 

aparece na sua constância naquele espaço, e que sua presença está sempre 

exigindo considerável atenção por parte das pessoas, tanto de trabalhadores quanto 

de usuários. Nesse sentido, é comum que apareça algum cansaço das pessoas em 

relação a ele nesse contato cotidiano. Ao mesmo tempo é evidente que nessas 

mesmas relações existe um afeto, uma preocupação em zelar e cuidar de Rodrigo 

de forma que lá ele se sinta protegido. 

Nesse início de contato eu fui construindo a ideia de que o retorno de Rodrigo 

a sua casa lhe despertava alguma ansiedade. Era muito frequente ele falar de 
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violências sofridas, em geral ameaças verbais por parte de seu tio Tales e de José. 

Em geral esse era o primeiro assunto que Rodrigo trazia à tona quando nos 

encontramos no CAPS: ‘vc vai embora comigo, Felipe?’. E quando minha resposta 

era positiva ele passava todo o período que antecedia ao retorno, mais satisfeito.  

Num desses retornos eu encontrei tio Tales pela primeira vez. Nesse dia 

Rodrigo me propôs que eu entrasse em sua casa e eu aceitei. No mesmo instante 

ele se preocupou com como seria a recepção do Tales a mim, e me perguntava 

repetidamente o que ocorreria caso Tales não aceitasse minha entrada. Respondi 

algumas vezes que isso não seria um problema para mim, mas ele continuava 

ansioso. 

Uma vez lá, tocamos a campainha e Rodrigo ficou evidentemente mais 

ansioso, o que me impulsionava a tentar ficar o mais calmo possível. A entrada de 

sua casa se dá pela garagem, e assim que seu tio apareceu do outro lado dela 

Rodrigo disparou: ‘Tio o Felipe pode ficar aqui?! Ele é meu amigo tio! A gente vai 

entrar só um pouco depois ele vai embora! Não briga com ele, porque ele é meu 

amigo!’. Eu não pude fazer nada a não ser esperar, Rodrigo tinha sido muito rápido 

para nós dois, me pareceu. Tales respondeu com uma cara brava e séria que iria 

brigar com ele, não comigo, e Rodrigo insistiu, ‘ah, deixa ele entrar tio!’. Eu estendi 

minha mão para cumprimenta-lo em sinal de despedida, mas Tales falou para eu 

entrar, então entrei. 

Rodrigo foi me indicando o caminho até a sala, o sofá para eu sentar e depois 

me perguntou se eu queria café ou água. Eu aceitei a água e Rodrigo berrou da sala 

para que seu tio pegasse água, mais no sentido de conseguir autorização para 

pegar água para mim do que como se tivesse pedindo um favor, me pareceu. Então 

ele entrou na cozinha e depois voltou com um copo de água. Eu fiquei em sua casa 

por cerca de 20 minutos. Nesse tempo Rodrigo não parou de fazer coisas. Fumou 

alguns cigarros e me mostrou que sabia fazer alguns exercícios. Ele tem halteres e 

pesos e fez alguns exercícios enquanto eu estava por lá.  

Depois que entrei não interagi com seu tio, que ficou os 20 minutos fazendo 

outras coisas em outros lugares da casa. Depois da exibição de Rodrigo e algumas 

outras palavras eu falei a ele que iria embora. Ele consentiu muito facilmente o que 

me fez pensar que minha ideia pareceu fazer sentido para ele. E que, de alguma 

forma, nós já havíamos cumprido com nosso objetivo de eu conhecer a sua casa, 

ficar mais próximo de sua vida. 
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Também no início do nosso contato eu, por coincidência, acabei conhecendo 

José. Havia um combinado (que eu não conhecia) de que Rodrigo deveria ficar no 

CAPS até às 14 horas e depois ir para sua casa. Numa das vezes que nós saímos 

do CAPS a pé e íamos até sua casa Rodrigo avistou José do outro lado da rua, e 

chamou-o sem hesitar (talvez para mostrar que estava acompanhado por mim). 

José, aparentemente indiferente a minha presença, gritou que seu tio ficaria bravo 

com ele por estar indo embora mais cedo do que devia. Nós seguimos nosso 

caminho e duas quadras a frente José surgiu de carro, buzinando e parando ao 

nosso lado. Disse para nós subirmos que ele nos levaria até lá. Rodrigo foi abrir 

porta sem muita atenção e quase bateu num carro que passava ao lado. Isso foi 

suficiente para José começar a gritar com Rodrigo, enquanto eu me mantinha imóvel 

sem fazer qualquer menção de me dirigir ao carro. Rodrigo fechou a porta e José foi 

embora, aos berros. 

Eu fiquei achando que o clima em sua casa poderia estar problemático 

quando chegássemos. Tales veio abrir a porta, aparentemente sem se importar com 

o fato de termos chegado mais cedo, e sem estar enraivecido. Talvez por causa 

desse dia, fiquei achando que Tales fosse menos enraivecido do que José tinha 

dado a impressão, e do que Rodrigo sugeria algumas vezes. 

Apesar de essas não terem sido experiências simples, o vínculo entre mim e 

Rodrigo estava ganhando forma e o trabalho com ele passou a ser quase que uma 

consequência natural. Como moramos próximos um do outro, muitas vezes 

retornávamos juntos do CAPS, o que fortalecia ainda mais esse processo. 

Num dos encontros no fumódromo, eu aproveitei a presença das pessoas 

com quem formei maior proximidade (Marcus, Renato, Beatriz e Rodrigo) e lhes 

expliquei que meu trabalho impunha a necessidade de que eu fizesse alguns 

trabalhos específicos com um deles. Que os trabalhos seriam encontros semanais 

em Acompanhamento Terapêutico (que todos conhecem) e que eu faria também um 

trabalho junto às pessoas de sua rede social.  

Beatriz, logo se antecipou falando que eu deveria fazer esse trabalho com 

Rodrigo, que por sua vez repetia em alto e bom som: ‘Eu quero! Eu quero fazer!’. 

Marcus e Renato ficaram mais contidos e calados, e eu disse que também tinha 

pensado em fazer com o Rodrigo. Marcus e Renato manifestaram algum 

consentimento com a ideia, mas de forma bem comedida. Eles pareciam estar 
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descontentes por não termos sugerido o nome deles. Rodrigo ficou bastante feliz por 

ter sido ‘escolhido’, acho que se sentiu realmente especial e querido. 

 No fim de Março de 2015 nós oficializamos nosso vínculo e demos início às 

atividades de AT. A seguir apresentamos um dos principais ambientes de nosso 

trabalho, a casa de Rodrigo. 

Casa: Considerando a minha perspectiva sobre o que é uma casa normal (um 

paulistano, pertencente à ‘classe média’, que sempre teve empregada em casa, que 

fez o colegial em escola particular e que ingressou no curso de psicologia da USP, 

notadamente um curso elitizado, mesmo em comparação com outros cursos da 

mesma universidade), a casa de Rodrigo é um ambiente de difícil adaptação. Na 

garagem de entrada há alguns entulhos acumulados junto a parede que leva ao 

corredor de entrada na casa, e geralmente um carro (que não tem cara de novo) 

estacionado ao lado. Sobra pouco espaço para caminharmos, e tenho uma 

sensação de estar espremido nesse cenário meio confuso logo de entrada. O 

corredor segue à esquerda, onde também se acumulam alguns entulhos, é um 

cenário meio acinzentado. Caminhando alguns passos no corredor, já somos 

recebidos por um cachorrinho que, pela aparência, não goza de muita saúde. Ele 

está sempre muito cheio de energia, late bastante o que faz com que os moradores 

que nos recebem gritem com ele. O corredor continua beirando a casa por cerca de 

mais 15 metros, sendo que no meio dele tem uma escada que leva a lavanderia e ao 

quarto/banheiro dos fundos, onde mora o Augusto. Eu nunca desci essas escadas. 

Antes dela, a primeira porta à direita leva a sala, e é sempre ali que eu entro. A sala 

tem uma tv que fica destacada como a parte mais importante, em cima de uma 

cômoda onde se acumulam papéis. Têm dois sofás, um de frente para a tv, outro 

encostado na parede lateral do outro lado da sala. Dos dois é possível assistir à tv. 

Tem um papagaio e sua gaiola fica quase no centro da sala, o cachorro tem sua 

cama no vão que forma entre os dois sofás. Da sala, o corredor que sai à direita em 

direção a entrada tem dois quartos e um banheiro, e o corredor que segue à 

esquerda leva a cozinha. Eu só estive na sala, na cozinha e vi de passagem o 

quarto onde moram o Rodrigo e Tales. Chego e sento no sofá de frente pra tv, 

poucas vezes fiquei na cozinha para beber água, e num dia em específico tomar 

uma cerveja com Tales. A cozinha tem algum espaço, é um espaço com menos 

acúmulo de coisas, tem uma mesa em que 4 pessoas podem ficar ao redor sem se 
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apertar. A casa tem de 6 a 7 pessoas no cotidiano, mas raramente estão todas ao 

mesmo tempo, pelo que pude presenciar nesse ano de trabalho.  

 

 

4.2.3 Rodrigo 
 

 

Ele tem 41 anos, nasceu em 29/03/1975, na Praia Grande, litoral de São 

Paulo. É filho adotivo, foi adotado com dois meses de idade. Morou ali até ter 14 

anos, e passou os anos seguintes alternando entre a Praia Grande (onde seus pais 

moravam) e São Paulo (sua casa e família atual). Em São Paulo completou o 

segundo grau, mas, segundo ele próprio, não passou no vestibular e passou a 

trabalhar como pedreiro. 

Primeiro episódio: era jovem, tinha cerca de 20 anos, vinha de algumas 

decepções, tinha prestado um concurso para se tornar policial militar, que era seu 

sonho, mas não passou pelo exame psicotécnico. A primeira crise se deu na casa 

de sua mãe. Ele viveu uma sensação de grande medo, num delírio de que pessoas 

chegariam lá para mata-lo. Então Rodrigo ficou embaixo da cama escondido. Desde 

então ele foi diagnosticado com esquizofrenia, já são quase vinte anos que a 

situação quanto a seu estado mental pouco se alterou (pelo menos no ponto de vista 

dos serviços de saúde mental que Ro frequentou), hoje seu diagnóstico é o de 

Esquizofrenia Residual. Segundo Verônica informou na entrevista, Rodrigo já 

passou por mais de cinco internações em sua vida. 

Ele não possui dificuldade alguma de locomoção, todas as vezes que o 

encontrei ele sempre esteve disposto a caminhar, a sair, a se movimentar de 

maneira geral. Já sua comunicação verbal não é tão constante, tampouco tão clara. 

Na maioria das vezes ele é repetitivo em suas falas e não é fácil de compreender o 

sentido delas. Sempre muito rápidas, em geral carregadas de um conteúdo muito 

forte, como morte, sexo, violência, estupro etc.  

História de vida: Seus pais adotivos Maria e Odvan queriam ter filhos, mas a 

gravidez não acontecia. Então eles optaram pela adoção de uma criança. Assim 

Rodrigo ganhou uma família, e menos de um ano depois ganhou um irmão. Seus 

pais conseguiram engravidar e tinham agora dois filhos: um adotivo de quase um 

ano de idade, e um de sangue recém-nascido. Temos pouca informação sobre sua 
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juventude, mas Ro se refere a ela como um tempo que tinha amigos, que tinha uma 

vida cheia de desejos, de motivações e expectativas. 

Quando aconteceu o primeiro surto, Rodrigo morava em São Paulo com sua 

tia Natália (irmã de sua mãe) e sua família. Moravam na casa Natália e seu esposo 

Tales (tio de Rodrigo), sua filha Verônica (V) e seu esposo José (J). Depois do 

primeiro surto Rodrigo passou a ficar bem mais tempo em São Paulo. Os pais dele 

foram gradativamente se ausentando da responsabilidade de cuidar dele e a família 

da sua tia acabou assumindo essa tarefa nesse processo.  

Até 2007 a família de São Paulo gozava de boa situação financeira, eles eram 

donos de um bordel e Rodrigo trabalhava ajudando nas tarefas diárias de lá. Nesse 

ano eles perderam o negócio familiar, entraram num momento de diminuição de 

poder aquisitivo e isso provocou uma série de mudanças na rotina familiar. Eles se 

mudaram para uma casa bem menor e o número de moradores tinha aumentado 

nesse ínterim. Verônica e José tiveram um filho Ricardo (Ri), e Augusto (A), o outro 

filho de Natália e Tales veio morar com eles. 

Em 2009, após um desentendimento entre a tia e a mãe, Rodrigo foi mandado 

de volta aos cuidados de seus pais adotivos na Praia Grande. Eles não tiveram uma 

boa convivência e em pouco tempo eles internaram Rodrigo no Hospital Guilherme 

Álvaro (Santos-SP). Os pais dele não queriam mais se responsabilizar por seu 

cuidado, ao mesmo tempo ficaram adoecidos e usavam isso como justificativa para 

não ir buscá-lo no hospital. Rodrigo ficou internado por 3 meses, nesse mesmo 

período sua tia Natália ficou adoecida, acamada (veio a falecer dois anos depois). 

Tales, Verônica e José foram buscar Rodrigo e se responsabilizaram por sua 

guarda.  

Nos dois anos que se seguiram eles fizeram todos os procedimentos legais 

para transferir a guarda de Maria e Odvan para Tales. Os primeiros ficaram 

encarregados de pagar uma pensão (paga ainda atualmente) para Tales que fica 

responsável pela guarda de Rodrigo. Este e Tales conviviam bastante no dia-a-dia e 

ficavam responsáveis pelos cuidados a Natália que estava acamada. Ainda em 2009 

Rodrigo passa a frequentar o CAPS localizado no seu bairro, e o frequenta desde 

então, quase que diariamente. Após o falecimento de Natália em 2011 Rodrigo ficou 

sem função na família e seu único fazer diário passou a ser frequentar o CAPS. 

Nesse mesmo ano sua mãe, Maria, também falece. 
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4.3 Acompanhamento Terapêutico (AT) 
 

 

Durante esse ano, nós vivemos momentos de muita proximidade, momentos 

de afastamento, tivemos períodos de vinculação a outros espaços além do CAPS e 

de sua casa. Tivemos uma momento de crise em nossa relação, que coincidiu com o 

período de sua internação (que se estendeu por mais de três meses) e encerramos 

nosso trabalho de AT criando outras formas para nossa relação. 

No início, ainda que a parceria entre mim e Rodrigo já estivesse oficializada, 

nós passávamos boa parte do nosso tempo no próprio CAPS interagindo no nosso 

grupo. Um dos principais elos para que funcionássemos como grupo era a presença 

da Beatriz. Após esses meses iniciais ela passou a frequentar o CAPS somente uma 

vez por mês para suas consultas individuais. Isso provocou um rearranjo e 

gradativamente minha relação ficou mais pessoal com Rodrigo. 

Concomitante a isso eu e Rodrigo conhecemos o Tendal, um espaço público 

que fica próximo ao CAPS muito amplo, com áreas cobertas e descobertas. Lá, 

durante a semana, acontecem uma série de atividades de circo, teatro, música, 

yoga, tai chi chuan etc. Eu e Rodrigo passeávamos por lá e vimos um mural 

informativo que continha as atividades oferecidas lá, e a descrição das mesmas, os 

horários e os dias. Dentre as opções Rodrigo ficou muito interessado na atividade de 

teatro que ocorre lá, às sextas-feiras durante a tarde, das 14 às 17 horas. Nós nos 

informamos e ainda era possível participar do grupo que tinha se iniciado poucas 

semanas antes. 

 

 

4.3.1 Teatro no Tendal 
 

 

A seguir apresenta-se o relato do primeiro dia no Tendal e em seguida alguns 

trechos de relatos de outros dias. 

12/Jun: “Encontramo-nos em sua casa. Eu cheguei lá por volta das 13:30. 

Rodrigo e seu tio me receberam. Nós nos cumprimentamos e eu aproveitei o 

momento para reclamar do nosso Palmeiras (eu sabia que Tales também era 

palmeirense) que estava demorando muito pra engatar vitórias. Ele logo emendou 
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reclamando qualquer coisa, e depois deu uma notícia super atualizada (que eu não 

sabia) de que o técnico do Palmeiras tinha sido demitido, e devia ir para o Santos. 

Ele deu a notícia com um certo ar de alegria, o que me impressionou, pois me 

pareceu que o futebol era um assunto importante pra ele, e pude reparar que ele 

conseguia manter um tom de tranquilidade para tratar do assunto, mesmo com as 

seguidas frustrações que o Palmeiras vem proporcionado a nós, torcedores. Tales 

falou sobre o novo técnico, que ele vem de recentes conquistas, o que me deixou 

otimista. ‘Acho que agora com ele o Palmeiras vai bem’, eu disse. E ele, mais 

comedido, ‘vamos ver’. Novamente fiquei impressionado com a calma dele pra tratar 

do assunto, pelo autocontrole que transmitia. 

Eu e Rodrigo saímos de sua casa e fomos a pé até o tendal da lapa (a 

caminhada dura cerca de vinte minutos). Rodrigo tem se mantido mais calmo, 

menos acelerado. Tem conseguido conversar um pouco mais sobre um mesmo 

assunto, sem ser repetitivo, tem sido mais coerente em sua fala. Nós somos 

afetuosos um com o outro. Chegamos no tendal e Rodrigo logo perguntou a primeira 

pessoa que encontramos onde seria o teatro. Em seguida foi atrás de outra pessoa 

que tinha uma informação mais precisa e nos disse que era preciso fazer uma 

inscrição para participar. Ela nos conduziu até a secretaria e Rodrigo saiu para 

fumar enquanto eu preencheria o papel da inscrição. 

Eu fazia a minha inscrição e Rodrigo retornou de seu cigarro, então ele 

mesmo pegou uma caneta e foi preenchendo a sua própria. Interessante que na 

parte em que tínhamos que revelar qual nosso interesse no grupo Rodrigo foi 

enfático em responder que deseja conhecer pessoas novas, participar de uma 

atividade no tendal com pessoas novas (de preferência com a presença de algumas 

gatinhas). Depois de preenchermos a inscrição nós fomos informados que naquela 

sexta não ocorreria aula pois uma pessoa próxima da professora havia falecido.  

Mesmo assim nós fomos à sala onde ocorreria a atividade para conhecermos 

o espaço. Chegamos na entrada da sala, e a moça que havia nos levado até a 

secretaria para inscrição estava conversando com outras duas moças, e nos 

apresentou como os novos integrantes do grupo. Rodrigo conseguiu manter alguma 

conversa, com seu jeito pouco usual, o que provocava alguma confusão nas 

pessoas que não entendiam bem as suas tentativas de comunicação. Enquanto uma 

das moças tentava nos explicar o motivo da ausência da professora, Rodrigo falava 
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que sua mãe havia falecido nesse mesmo dia, mas há quatro anos atrás, que ele 

havia acendido uma vela para ela pela manhã. 

A conversa prosseguiu e eu perguntei sobre os outros alunos, e ela nos disse 

para entrarmos e nos apresentarmos a eles. Então Rodrigo foi até a porta e entrou 

rapidamente. Quando eu entrei atrás encontrei um espaço incrível, bem amplo, com 

uma arquibancada ao fundo em uma das paredes, e um grande espaço livre, que 

serve de palco. Tinha cerca de 15 pessoas, a maioria meninas que aparentavam ter 

cerca de 18 anos de idade. Rodrigo já estava em frente a elas se apresentando e 

dizendo qualquer coisa que eu não pude ouvir, e eu fui me aproximando. Fiquei ao 

seu lado, em pé, e fiz um aceno de cumprimento a todos e Rodrigo disse que a 

gente também participaria da turma. Nossa presença era estranha e chamou a 

atenção das pessoas, que em geral reagiram com um sorriso demonstrando 

disponibilidade. Nós dissemos então que na próxima sexta nós retornaríamos e nos 

despedimos com acenos a todos, que retribuíram. 

Fomos embora e Rodrigo estava muito contente com toda a situação, com o 

fato de termos conhecido tantas pessoas novas, com o fato de que na próxima sexta 

nós retornaríamos para lá. Ele fez comentários a respeito de seu comportamento, 

disse que não tinha sido mané, que ele tinha conversado normal com todas as 

pessoas, que tinha ido sozinho falar com elas. Retornamos para sua casa e seu tio 

nos recebeu de maneira solícita novamente, ele pôde ver que Rodrigo estava bem 

alegre. Rodrigo disse que eu era seu amigo, que tinha sido muito legal no Tendal. O 

clima estava bom entre nós, e eu expliquei que a professora havia faltado naquele 

dia, mas que na próxima sexta nós retornaríamos para lá.” 

19/Jun: “Eu cheguei e Rodrigo e Tales estavam à minha espera. Tales me 

convidou para entrar e disse que nos levaria de carro, senti que ele gostou da minha 

presença lá. Sentei no sofá enquanto Rodrigo fumava seu cigarro lá fora e Tales 

terminava de se aprontar para sairmos. Depois Rodrigo veio pra sala passou a 

reclamar do seu tio, então percebi que eles estavam clima de mal-estar. Tales surgiu 

falando que queria arrebentar a cara de Rodrigo, que era bom que iríamos sair. Eu 

tentei ser compreensivo e falei que Tales devia estar meio cansado, que conviver 

com outras pessoas nunca é fácil. Ele resmungou mais um pouco, e nós fomos até a 

garagem. Rodrigo falou para que eu fosse na frente, mas eu fiz questão de ir para o 

banco de trás e falei para ele ir na frente. Ficamos menos de 10 minutos no carro, o 
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trajeto era curto, e no meio do caminho os dois xingaram os outros motoristas 

algumas vezes, com bastante veemência. 

Chegamos no Tendal, eu agradeci a Tales pela carona e assim que saímos 

do carro Rodrigo falou que Tales gostava de mim, mas que ele não era tratado 

peloora tio da mesma forma. Chegamos no tendal, fomos ao banheiro, depois 

Rodrigo fumou um último cigarro e fomos para a aula de teatro. Fomos chegando e 

cumprimentando as pessoas que já estavam lá, e esperamos pela professora. Já 

estávamos à vontade conversando com duas outras alunas, então quando as 

pessoas iam chegando Rodrigo já ia em direção a elas e se apresentava. Quando a 

professora chegou nós fomos nos apresentar e ela foi bastante receptiva.  

Éramos em 22 alunos, sendo que desses 16 eram mulheres, a maioria 

adolescentes e adultas jovens. Tinham 3 mulheres aparentando mais de sessenta 

anos, o que fez parecer para mim que era um grupo que mais que aceitava, era 

construído por diferenças, o que me deu uma tranquilidade maior sobre nossa 

presença lá. De início fizemos uma roda e a professora ficou falando por cerca de 20 

minutos. Rodrigo aguentou firme, talvez mais que eu, então a professora deu início 

as atividades e propôs que levantássemos e começássemos a andar pelo espaço, 

olhando uns para os outros.  

Às vezes eu conferia como estava Rodrigo, e o via bastante compenetrado 

nas atividades. As pessoas estavam aceitando seus movimentos, tentando se 

adaptar ao seu tempo quando as atividades eram em dupla. Foram atividades que 

ajudavam as pessoas do grupo a se conhecerem. Durante a atividade eu ia ficando 

à vontade, mais integrado ao momento e às vezes ia tentando acompanhar Rodrigo.  

Nós ficamos separados por muitos momentos, eu tentava me relacionar com 

ele como um igual, sem me colocar na posição de responsável por ele. Achei que 

isso daria espaço para que ele construísse relações com as pessoas lá sem que eu 

tivesse de mediador. Pelo que pude perceber ele também estava se integrando mais 

durante a atividade. Ao fim nós tivemos que fazer uma cena que criamos ali no 

momento. Foram divididos dois grupos, e eu e Rodrigo ficamos no mesmo grupo, a 

cena consistia em representar a vida em seu processo – nascimento, juventude, 

maturidade, envelhecimento e morte.  

No grupo decidimos que cada um movimentaria o próprio corpo de acordo 

com a etapa que tivesse sendo encenada. Cada um criou seus próprios movimentos 

para representar essas cinco etapas, inclusive Rodrigo. Ele estava se colocando 
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bastante, e as pessoas davam muito espaço. Quando eu achei que ele estava 

ficando repetitivo eu o interrompi tentando manter-nos centrados no objetivo.  

Apresentamos a cena para o outro grupo, assistimos a cena deles, e depois 

todos se reuniram para conversar sobre as apresentações. Nesse instante Rodrigo 

não conseguiu manter sua atenção lá, e pela segunda vez da aula, saiu para fumar 

um cigarro. Depois voltou, a conversa continuou por mais alguns minutos e a aula se 

encerrou. Nós viemos embora e Rodrigo estava satisfeito com a atividade, assim 

como eu. Estávamos cansados também. Ele disse que tinha gostado e queria voltar 

na sexta-feira seguinte.”. 

26/Jun: “Eu cheguei em sua casa às 13:30 horas. Rodrigo me recebeu e disse 

que Raquel chegaria lá às 14 horas. Eu não sabia quem era Raquel, e Tales 

apareceu e me disse que Raquel foi Acompanhante Terapêutica de Rodrigo no ano 

de 2012. Ela tinha ligado durante a semana e combinou com Rodrigo que passaria 

em sua casa na sexta-feira às 14 horas, no mesmo horário da atividade de teatro no 

tendal. Então Rodrigo propôs de irmos até a praça próximo à sua casa e ficarmos lá 

até as 14 horas. Depois voltaríamos para encontrar Raquel e fazer algum passeio. 

Seu tio rebateu falando que ela chegaria antes, mas Rodrigo disse que a gente 

chegaria na hora, e que não dava pra gente ficar lá porque a cachorra não parava de 

latir para mim. Ele lembrou meu nome sem nenhuma hesitação nem confusão, sua 

argumentação tinha lógica e sentido claro.  

A cachorra latia sem parar, tendo em vista que agora minha presença era 

também bem-vinda por Tales ele também se preocuparia com meu bem-estar. Tales 

aceitou, e falou que Rodrigo tinha esquecido que o grupo no Tendal ocorreria nessa 

mesma hora então marcou com Raquel. 

Nós saímos, fomos até a praça, sentamos num banco que não tinha ninguém. 

Havia, como na maioria das vezes, alguns grupos de estudantes do colégio em 

frente. Uma menina toda suja de ovo (provavelmente era seu aniversário no dia) 

passou em nossa frente algumas vezes. Rodrigo não fez nenhum comentário 

específico sobre ela, mas fez de outras mulheres que passavam na rua. Ele fumou 

alguns cigarros, nós ficamos ali por cerca de 20 minutos, depois retornamos a sua 

casa para esperar por Raquel. Nós chegamos e eu me dei conta que eu me sentia 

mais confortável ali fora. Como se a casa provocasse certo desconforto em mim. 

Talvez seja um lugar que a precariedade humana fique mais exposta. O feio, o sujo, 
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o louco, o bruto, fica tudo mais exposto. Então sugeri que ficássemos lá fora a 

espera de Raquel e Rodrigo gostou da ideia. 

Ele tocou a campainha, seu tio apareceu e ele disse que nós ficaríamos do 

lado de fora esperando por Raquel e que ele entraria rapidamente só pra pegar 

cigarro. Antes que seu tio falasse alguma coisa, Rodrigo logo mencionou o cachorro 

e o fato dele não ir com a minha cara. Novamente ele me surpreendeu, pois o 

argumento vinha a calhar.” 

Rodrigo estava se expressando melhor, argumentando com maior lógica, e 

estava mais ciente de seus desejos, do meu ponto de vista. Isso estava repercutindo 

na forma como ele estava se comportando conosco, repercutindo nas nossas 

interações. 

03/Jul: “Cheguei na casa por volta das 13:40 horas. Tales e Rodrigo me 

receberam e Tales falou que nos daria uma carona. Eles estavam prontos e 

entramos no carro em seguida. Eles estavam em clima de conflito se ofendendo 

mutuamente, então eu passei a falar de futebol, de Corinthians e Palmeiras. Eles se 

soltaram um pouco mais e Rodrigo tentou uma abordagem mais conciliadora e firme 

ao mesmo tempo com Tales: ‘Ah, vamo pará com isso vai tio, não precisa mais falar 

essas coisas.’. Nesse instante supus que Tales o tivesse ouvido. Depois Rodrigo 

repetiu essa fala mais umas duas ou três vezes, e seu comportamento repetitivo é 

justamente um dos disparadores de conflito entre eles. Tales se irritou e o mandou 

calar a boca, e esbravejou algumas vezes. Rodrigo ficou em silêncio depois da 

bronca e disse: ‘ah, você precisa decidir você gosta ou não gosta de mim! Me deixa 

aqui na rua então.’. Tales disse que deixava mesmo, mas nenhum dos dois fizeram 

gestos de quem levava a sério o que era dito. 

Em seguida Tales se distraiu com o trânsito e fez um piada do motorista ao 

lado. O trajeto era curto, chegamos no Tendal, eu desci do carro reparando que 

estava tenso, mexido com o encontro entre nós três. Chegamos no espaço da aula e 

encontramos outros alunos e a professora chegou em seguida. Iniciamos a aula. 

Senti que não consegui relaxar em nenhum momento da aula, estava tenso. 

Provavelmente por me sentir angustiado no carro com Tales e Rodrigo. Angustiado 

pela agressividade dos dois e pelo fato de Tales estar dirigindo e em conflito com 

Rodrigo ao mesmo tempo. Foi muito difícil conter esse sentimento durante o 

encontro e provavelmente eu devo ter expressado e descontado essa minha tensão 
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em Rodrigo em alguns momentos durante a aula. No retorno para nossas casas ele 

disse que eu hoje estava chato com ele.” 

17/Jul: “Tales me recebeu e Rodrigo apareceu atrás falando pra Tales lhe dar 

o cigarro, e diante da negativa de Tales, Rodrigo falou que não iria para o teatro. 

Senti essa ação de Rodrigo como uma tentativa de pressionar Tales. Sendo esse o 

caso, isso implica em dizer que eles assumem que a presença de Rodrigo em sua 

casa é vista como um problema por Tales, assim Rodrigo o chantageia ameaçando 

ficar mais tempo em casa.  

Outra questão é que essa interação aconteceu na minha frente, e Rodrigo 

mostrava uma certa indiferença a mim. Ao mesmo tempo que ele chantageava Tales 

ele me mostrava que o encontro comigo e com o Tendal podia ser adiado por ele. 

Talvez por vingança porque nós também estávamos menos em paz um com o outro, 

talvez porque de fato ele esteja se sentindo mais independente. Seja como for, ele 

me transmitiu força nessa hora. 

Rodrigo entrou e Tales me deu o maço de cigarros. Eu entrei e encontrei 

Rodrigo sentado no sofá usando óculos escuros. Perguntei se eu podia entrar, ele 

fez que sim, e me sentei do seu lado. Ele reclamou do seu tio, falou que ele estava 

muito chato, e permaneceu reclamando. Tales apareceu, e Rodrigo começou a falar 

mal dele e ofendê-lo, então Tales reagiu, ameaçou agredi-lo, e o xingou de tudo que 

foi nome. Eu me mantive firme olhando entre os dois, mas quieto. Provavelmente eu 

intercederia se houvesse uma tentativa de agressão física. Acho que de alguma 

forma minha presença ajudou a pôr limite entre eles, Tales se virou e foi para seu 

quarto. 

Depois Rodrigo lastimou-se dizendo que seu tio era muito violento com ele, 

que se sente vulnerável e ameaçado, e que pode ser despejado a qualquer instante. 

Ao mesmo tempo para Tales o convívio é também muito difícil. Eu mesmo já tinha 

me irritado com Rodrigo em alguns momentos a ponto de também ser chato com ele 

como na última aula de teatro. 

Acho que durante a aula de hoje eu acabei perdendo a paciência com 

Rodrigo. Sentia como se o comportamento confuso dele fosse responsabilidade 

minha, como se no fim eu estivesse atrapalhando o grupo. Interrompi-o muitas vezes 

na frente das outras pessoas e a cada vez ia me confundindo mais, e se fortalecia 

em mim um sentimento de mais impaciência. Estava sentindo irritação toda vez que 

ele fazia intervenções desconexas e repetitivas. 
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No retorno chegamos juntos com Tales que chegava de carro. Tales disse para 

eu entrar um pouco e Rodrigo empolgado com o convite do tio repetiu a pergunta umas 

três vezes seguidas, sem dar tempo de que eu respondesse nenhuma delas. Tales 

reforçou falando que tinha mortadela, salame, pra eu comer um lanche com eles, e 

Rodrigo emendou que eu não devia fazer desfeita, que era pra eu ficar, então eu fiquei. 

Entramos e fomos para a cozinha. No início Tales e Rodrigo ainda estavam se 

destratando um pouco, e nos intervalos nós conversávamos um pouco. Contei que a 

gente saiu no meio da aula e jogamos bola com 4 crianças lá no tendal, e que as 4 

crianças eram palmeirenses. Tales ficou realmente contente com a história, e vibrou 

como deve vibrar quando o Palmeiras faz um gol! 

Depois Tales se serviu de sua pinga e me ofereceu uma cerveja, e eu aceitei. 

Conversamos mais um pouco, Rodrigo ficou mais tempo em outros cômodos do que 

lá conosco, mas num dado momento ele apareceu se aproximou de Tales e tentou 

dar abraços nele. Sentado, Tales se defendia, mas como quem aparentava estar 

gostando de ser abraçado. Rodrigo já ia se aprontando para dormir, e veio nos dar 

boa noite mostrando sua camiseta do Manchester United com orgulho. Eu terminei 

minha cerveja, me despedi de Tales e vim embora.” 

Outro momento importante que ocorreu nesse período foi num dia que eu estava 

no CAPS para uma atividade em grupo que ocorreria fora do CAPS, mas que acabou 

não acontecendo por uma dificuldade no dia. Assim eu e Rodrigo decidimos ir até o 

Sesc e nós precisávamos ligar para Tales para avisar dos nossos planos e 

combinarmos o horário que Rodrigo voltaria para sua casa. Ele fez questão de ligar 

sozinho: ‘eu já tenho 40 anos, posso ligar para meu tio, Felipe!’. Ele estava mais 

preocupado com sua aparência, eu o ajudei a amarrar seu tênis e ajeitar suas calças 

que estavam meio caídas (ele precisava de um cinto, que lhe dei na semana seguinte). 

Nesse período Rodrigo ia ficando mais independente, mais questionador, 

mais expressivo, desafiando mais o que lhe era ‘sugerido’, dizendo não para as 

pessoas do CAPS e de sua família, isso foi gerando conflito. Ele estava mais bem 

orientado no tempo, sabia o dia da semana, o mês em que estávamos, estava 

voltando pra casa do CAPS de ônibus, sozinho na maioria das vezes. Ele trouxe 

essa firmeza para nossa relação que passou a ter momentos de crise. No dia 31 de 

julho, dia de aula de teatro no Tendal, eu passei na casa de Rodrigo como de 

costume, mas dessa vez eu não encontrei ninguém por lá. Fiquei esperando cerca 

de vinte minutos e fui para o Tendal. Achei que Rodrigo podia estar lá estar já. 
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Cheguei e não o encontrei, fiquei em dúvida quanto ao que fazer e decidi 

permanecer lá e fazer a aula. Por volta das 16 horas uma das enfermeiras do CAPS 

apareceu na aula e me disse que Rodrigo havia sumido desde a hora do almoço. Eu 

fiquei mais um pouco lá no tendal, depois voltei pra minha casa. Comi alguma coisa 

e fui até a casa do Rodrigo. 

Ele estava lá, com a boca machucada, como quem tivesse levado um soco. O 

clima entre ele e Tales estava tenso então eu saí com Rodrigo até a praça para 

conversar um pouco. Eu não consegui me manter calmo nesse encontro, estava 

mexido com os acontecimentos, com a minha impotência, confuso com toda a 

situação. Pelo que pude saber no momento, Rodrigo tinha ido ao shopping pela 

manhã, e feito uma compra de quase 500 reais, entre roupas, boné, tênis etc. Ele 

chegou em casa com essas coisas e Tales ficou irritado com o ocorrido. Eles se 

desentenderam, José também estava presente, e ao que parece houve agressões 

físicas entre eles, Rodrigo estava com a boca cortada, Tales estava com o braço 

bem ferido.  

 

 

4.3.2 Período de conflito (que antecede a internação). 
 

 

Desde então nós não fomos mais para o Tendal, quando nos encontrávamos 

no CAPS eu tinha pouco acesso a ele. Ele me tratava com indiferença, e eu ia tendo 

pouco contato com ele e com sua família. No nosso encontro seguinte ele estava 

enraivecido comigo e com todos no CAPS. Mas talvez ele estivesse mais lúcido do 

que nunca. Teve um momento que uma das técnicas de enfermagem falou 

repreendeu o Rodrigo por ele não ter me recebido bem, ao que Rodrigo respondeu 

sem pestanejar: “vá à merda!”. As pessoas ficaram chocadas e ofendidas e Rodrigo 

rapidamente se corrigiu falando que no teatro quando a gente fala merda é 

desejando o bem. Ele foi muito rápido, eu não conhecia essa inteligência nele. André 

(segurança) foi o primeiro a comentar, “olha que liso! O cara é rápido, heim!”. Ele 

estava expressando agressividade e lucidez, as duas coisas ao mesmo tempo. 

Ele estava independente, e afirmava isso me ignorando. Possivelmente ele 

reproduzia comigo o jogo que as pessoas fizeram com ele durante sua vida. Num 

desses momentos ele acabou permitindo minha aproximação e disse, se referindo 



Resultados  |  74 

aos outros dias: “você tava triste né? Tadinho.”, e eu quis saber mais, então ele 

disse que eu estava sozinho, disse “você era que nem eu.” 

Ele me viu impotente, e se viu em mim, ao que parece. Ao mesmo tempo 

sentia que ele testava nosso afeto, testava o quanto nossa relação era importante 

também para mim, se ele era só um trabalho para mim ou se era mais. O fato é que 

a rejeição dele estava me incomodando e é possível que ele tenha percebido que 

ele é importante para mim, por isso mesmo tinha poder na nossa relação. Isso era 

um descoberta interessante para ele. Eu me mantinha presente e querendo estar 

com ele, mesmo com seu afastamento, tive momentos de alguma raiva pelas 

seguidas rejeições, mas me mantive presente, indo ao CAPS e me colocando a sua 

disposição. Trechos de alguns relatos desse período expressam esse processo. 

16/Agosto: “Vi Rodrigo, já na entrada, sentado no banco. Fiquei com a 

impressão de que ele estaria esbravejando comigo, como tem acontecido nas 

ultimas vezes, então eu sequer olhei para ele. Durante todo o tempo que fiquei lá no 

CAPS, quase duas horas, nós pouco interagimos. Só umas vez que ele apareceu 

reclamando que queria ir embora, então eu lhe perguntei se ele queria passear um 

pouco. Ele disse que não queria, e foi embora sozinho.”  

24/Agosto: “Ele me rejeitou de novo. Ele me ignorou, foi embora pouco tempo 

depois de eu ter chegado. Foi pela viela, eu corri atrás, mas ele manteve seu ritmo e 

me “xingou” em alto e bom som. Fiquei com muita raiva, ele continuou andando sem 

vacilar, mais rápido ainda, não me queria por perto. Foi em direção ao ponto de 

ônibus, todo independente, e eu fui embora. Incrível como me afeta esse 

comportamento dele. Isso é poder! Ele tem poder na relação comigo, e estava 

expressando esse poder lá dentro, contrariando as pessoas no CAPS, na família e a 

mim’. 

 

 

4.3.3 A Internação  
 

 

Desde esse período Rodrigo se distanciou de mim. Durante o mês de 

Setembro nós nos encontrávamos no CAPS e ele se mantinha sem interagir comigo. 

No fim do mês, em visita ao CAPS, fui informado que Rodrigo fora internado no 

Pronto Socorro da Lapa, a espera de uma vaga num hospital psiquiátrico. Eles 
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falaram que na sexta dessa semana haveria uma reunião em que tratariam desse 

assunto e me chamaram para participar. Eu aceitei e não questionei nada. Ele 

passou pelo PS e por dois hospitais em pouco mais de três meses de internação. 

Mais à frente trataremos com mais detalhes como foi a reunião, mas aqui 

adiantamos que esse processo que Rodrigo viria a passar já era dado como natural 

pela equipe, e o exercício durante a reunião foi mais no sentido de encontrar 

respostas sobre o comportamento agressivo de Rodrigo do que pôr em dúvida o 

processo que estava sendo vivido. Eu acompanhei esse ritmo. Depois da reunião 

Angélica (funcionária responsável pela limpeza) me perguntou se eu iria visita-lo. Eu 

falei que estava em dúvida porque ele poderia ficar mais agressivo na minha 

presença e ficar pior lá, mas ela foi incisiva em dizer que minha presença lá era mais 

importante, que o momento dele era difícil e que ele ia me querer lá. Eu compreendi 

e fui visitá-lo nessa mesma tarde. 

Cheguei no PS e Rodrigo ficou feliz com minha presença logo quando me viu. 

Me pediu desculpas pelas vezes que havia brigado comigo. Eu lhe disse que eu 

estaria lá com a gente brigados ou não. Rodrigo sabia exatamente o que estava 

acontecendo, sabia em que dia estávamos, sabia a quantos dias estava lá. Ele sabia 

que estava lá a espera de uma vaga num hospital e tinha medo que fosse o mesmo 

hospital que ele ficara outra vez. Fiquei um tempo com ele só fazendo companhia. O 

acesso a cigarro era limitado, sob controle da equipe. Nós não conversamos muito, 

eu fiquei mais um pouco, tentei falar sobre algumas coisas mas nada despertava 

muito interesse, nem nele nem em mim. Até que Rodrigo antecipou minha ida, talvez 

porque as chegadas e as despedidas fossem os únicos acontecimentos ali que lhe 

despertavam algum interesse. Eu fiquei mais um tempo, depois fui embora. 

Na semana seguinte ele foi internado na Enfermaria Psiquiátrica do Hospital 

Municipal de Itaquera. Era longe, na reunião de equipe seguinte ficou combinada 

uma visita para Rodrigo. Fomos eu, Leandra e Dolores (técnicas de enfermagem), 

Márcia (assistente social) e Giovana (Terapeuta Ocupacional) do CAPS: 

O hospital: “Entramos e vimos uma grande sala que se estendia da entrada 

até a beirada do prédio, mais iluminada do que eu imaginava pois tinha janelas em 

boa parte de sua extensão que permitiam a entrada de luz e ar. Havia grades de 

proteção em todas as janelas, o que dava ares de prisão para o local. Logo na 

entrada a nossa esquerda, Rodrigo estava sentado e amarrado a uma cadeira. 

Tinha o braço esquerdo e o tronco amarrados na cadeira e no trinco de uma janela 
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mais próxima. Ele estava ali como parte fixa do cenário. Mais à frente tinha uma 

mesa grande coberta por uma toalha de mesa bem simples, de plástico, branca com 

desenhos de rosas. Poucos metros depois da mesa tinha um pequeno vão que 

funcionava como uma enfermaria e uma porta que parecia dar na copa. Após a 

enfermaria ficavam os leitos, dos dois lados, sendo que em cada um parecia haver 

cerca de quatro camas. 

Assim que chegamos fomos recepcionados por uma profissional que se 

manteve próxima por alguns instantes enquanto a equipe do CAPS se posicionava 

ao redor de Rodrigo. Eu fiquei meio distante, achei que tudo aquilo já estava sendo 

demais. Elas abraçavam Rodrigo, e Dolores se emocionou. Isso desencadeou um 

choro que parecia estar bem à superfície em Rodrigo. Ele estava muito extasiado 

com nossa aparição, comemorava a chegada e chamava a atenção das outras 

pessoas que estavam lá, entre pacientes e profissionais, berrando que nós 

estávamos lá para vê-lo. Nessa emoção toda, a tristeza e o choro também 

apareciam, e davam espaço para músicas de parabéns e para mais outras tantas 

emoções que Rodrigo expressava num curtíssimo espaço de tempo.  

Quando surgiu uma brecha de silêncio Márcia falou que eu também estava lá 

e me chamou. Ele ficou contente também com a minha presença, nós nos 

cumprimentamos. Eles mantinham a interação, acho que ninguém queria ficar em 

silêncio naquele momento então eu me distanciei de novo e fiquei andando 

lentamente passando em frente as janelas olhando as vistas possíveis daquele 

lugar. Como de costume a vontade que Rodrigo tinha de falar parecia ser enorme, e 

ele tinha uma plateia, mas não possuía novidades nem histórias amenas para 

contar, então repetia as histórias, que geravam as mesmas ações e reações.  

Ele falava coisas de desgosto e violência em relação a sua família, e ouvia 

reprimendas e orientações sobre como ele deveria agir, ele falava qualquer coisa 

sobre outro assunto, depois repetia o mesmo comentário sobre sua família, o que 

desencadeava a mesma resposta. Fui até Rodrigo e fiz um comentário sobre sua 

aparência, mexi em seu rosto, em suas costas. Fiz alguns comentários mais amenos 

sobre seu rosto que estava mais higienizado, barba feita, dentes mais limpos. Ele 

ficou contente por eu dizer essas coisas. 

Ele fez menção algumas vezes sobre o fato de ser da polícia, que agora ele 

era o segurança do local, que ele tinha entrado pra polícia. Tivemos poucos 

momentos só entre nós dois, mas ficou evidente para mim que o afeto se mantinha, 
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ele dizendo que eu era seu melhor amigo, e eu me mantendo atento a ele. Na 

despedida ele voltou a quase chorar, pediu para que eu o tirássemos de lá. Nós 

fomos embora.”  

Na segunda visita eu fui sozinho, de ônibus e metro:  

“O trajeto todo leva pouco mais de duas horas, do nosso bairro até o hospital. 

Cheguei lá e encontrei Tales envolto por um grupo de pacientes, entre eles estava 

Rodrigo. De alguma forma ele criou conexões lá. E o fato de eu e Tales estarmos lá 

favorecia isso, as pessoas vinham até nós e valorizavam Rodrigo por ter tanta 

companhia. A rede social de Rodrigo deve ser maior que a dos pacientes em geral.  

Ele já estava muito mais desorientado se compararmos com antes de todo 

esse processo. Confundia meu nome, não sabia que dia era, estava mais repetitivo, 

sua vida tinha muito menos acontecimento. Um dos pacientes falou que Rodrigo 

estava ficando amarrado algumas vezes por dia, disse que ele pedia para ser 

amarrado. Rodrigo estava com curativos no cotovelo e no dedo, segundo o mesmo 

paciente, sem estar machucado. Esse outro, que me dava informações, me parecia 

mais lúcido e adaptado ao ambiente, eu acreditei nele. Nesse sentido eu fiquei 

pensando que naquele cotidiano monótono ele ficar amarrado a uma cadeira é um 

acontecimento que gera algum movimento ali. Um conflito, uma interação física 

entre ele e pessoas da enfermaria, que chama a atenção dos outros pacientes, que 

compõe com o cotidiano. Que serve como uma maneira de se marcar o tempo 

talvez. Conta-se as horas pelo número de vezes que ele ficava preso à cadeira.” 

Na terceira visita eu fui com Márcia (assistente social). Fomos de ônibus e 

metrô. Ele ficou muito feliz ao nos ver, ele falava que eu era seu melhor amigo, me 

pediu para tirar ele de lá. Chorou um choro que me pareceu mais doído, mais 

sofrido. Ele estava amarrado, desorientado, confundindo meu nome, e com alguns 

outros pacientes ao redor. Tivemos uma momento de interação com a médica que 

nos contou que Rodrigo era muito resistente aos medicamentos, que ela nunca tinha 

visto nada assim. Ele estava tomando “dose pra autista e continuava inquieto.”, 

segundo ela.  

Na quarta visita eu fui com Álvaro e Marcus. Também essa visita serviu para 

me aproximar de pessoas do CAPS, afinal são 2hs de viagem pra ir e mais 2hs pra 

voltar: “Eles estavam se sentindo num passeio, porque de fato era uma coisa muito 

inusitada, novo para todos. Essa composição era nova. Não nos foi permitido 

entrarmos todos, já que não nos reconheciam como de um outro serviço de saúde 
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(por isso das outras vezes pudemos entrar em grupo – tínhamos um privilégio nesse 

caso) então entramos um por vez. Cerca de 15 minutos cada um. Eu primeiro. 

Rodrigo estava agitado, tinha recebido a notícia da própria equipe da enfermaria de 

que sua família viria busca-lo em breve, pois ele tinha recebido alta. Ele estava 

animado com isso e achou que eu tivesse lá por isso.  

Estava a flor da pele, se exaltando com facilidade e um paciente jogou sua 

própria comida no chão. Como um segurança Rodrigo caminhou rapidamente até 

ele e lhe deu uma chinelada. Eu me aproximei e depois fiquei o resto do tempo 

tentando acalmá-lo. Próximo com o corpo. Expliquei que Álvaro e Marcus também 

tinham vindo para visita-lo, e me despedi. Álvaro subiu e desceu emocionado. 

Marcus subiu e voltou dizendo que Rodrigo ficou feliz, o apresentara pra todos os 

outros pacientes.  

No trajeto de volta falamos de Rodrigo, eles ficaram imitando seu jeito de 

conversar, de pedir cigarro, de brigar. Todas as falas mantinham o bom humor e o 

afeto, como que uma forma de tornar o Rodrigo parte do cotidiano novamente, visto 

que na semana seguinte ele já estaria no CAPS novamente conosco. Pronto pra 

repetir todos os comportamentos conhecidos, os pedidos, os gestos e até mesmo as 

brigas, porque isso fazia parte de seu comportamento, do seu jeito de ser.” 

Rodrigo retornou para sua casa e para o CAPS na última semana de 

Novembro. Quando o encontrei lá ele não quis falar comigo no primeiro momento, 

mas depois de um tempo ele veio se sentar ao meu lado e falar que era meu amigo, 

me pediu desculpas. Fomos ao shopping, ele estava feliz com nosso passeio, mas 

mais medroso e confuso. No dia 05 de Dezembro, uma sexta-feira, Rodrigo sumiu 

novamente, e reapareceu na manhã do dia 08, segunda-feira, no CAPS. Um dos 

usuários do serviço o encontrou na rua e o levou para lá. Nesse mesmo dia Rodrigo 

foi internado no Hospital das Clínicas (HC) com pneumonia sendo transferido uma 

semana depois para a ala psiquiátrica. 

Lhe fiz duas visitas no período em que ele esteva na psiquiatria do HC. Na 

primeira achei que ele demonstrava uma melhora em relação ao estado em que se 

encontrava após a internação na enfermaria. O espaço do HC era muito mais 

agradável, com mais profissionais, mais recursos, ele tinha mais atividades, e mais 

independência. Ficou muito feliz quando me viu. Teve alguns momentos de maior 

confusão, principalmente no início, talvez pela excitação ao me ver. Eu era como 

uma visita a sua nova casa, que tinha novos moradores, ele me apresentava para 
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todos como seu amigo e conseguia muita atenção. Ele gosta muito de atenção. Ro 

me contou que no andar de baixo tem muitas atividades possíveis, falou que era 

férias, uma colônia de férias eu repliquei, e nós rimos! Fiquei lá interagindo com ele 

e com mais dois pacientes, os dois mais lúcidos e adaptados que Rodrigo, achei. 

Na segunda visita levei para ele um presente de natal, um caderno do 

Corinthians para que ele pudesse escrever e fazer o que quisesse com ele. Ele ficou 

feliz com o presente e com minha presença. Como na visita anterior ele aparentava 

estar melhor orientado, mais lógico. Ainda esquecia meu nome, mas seu 

comportamento estava menos confuso, e seu discurso também. Rodrigo ainda ficou 

lá no HC até a segunda semana de Janeiro de 2016, depois retornou para sua casa. 

 

 

4.3.4 Encerramento do Acompanhamento Terapêutico 
 

 

No fim de Janeiro lhe fiz uma visita com o intuito de encerrar nosso contato. 

Durante o encontro tive a ideia de manter um vínculo com ele, mas agora sobre um 

novo arranjo e essa ideia fez muito mais sentido para mim do que a ideia inicial de 

encerrarmos o contato. O que estava se encerrando era o trabalho de 

Acompanhamento Terapêutico. Em ocasiões seguintes fiz essa proposta para a 

família de Rodrigo, para o CAPS e para ele próprio, e todos receberam bem a ideia.  

Assim, no fim de Janeiro nosso trabalho de AT se encerrava oficialmente, 

mas não nosso contato. Para ele foi compreensível que nós não nos veríamos mais 

semanalmente, mas que eu ainda o veria algumas vezes no CAPS, e quando 

pudesse, lhe faria visitas. Assim, não era uma despedida, mas um rearranjo em 

nosso vínculo.  

Eu ainda o encontrei no CAPS mais algumas vezes e retornei com ele do 

CAPS até nossas casas. O encontrei também quando fizemos seu segundo mapa. 

Nesses encontros Rodrigo estava retornando a um estado mais desperto, ele 

aparentava estar mais orientado novamente, se lembrando melhor das pessoas e 

das datas. Ele e sua família estavam mais estáveis no seu relacionamento. 
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4.4 Observação participante: o CAPS 
 

 

O início do contato com o CAPS esteve marcado pela relação com o grupo que 

ganhou o nome de ‘caps lock’. Através dele eu ia me aproximando do CAPS, me 

sentindo pertencendo ao espaço, arriscando alguns movimentos, sendo reconhecido lá 

dentro e conhecendo o serviço como um todo. Uma das atividades que ocorre no CAPS 

é a caminhada até uma praça que fica a cerca de 20 minutos do serviço. 

Eu participei duas vezes dessa caminhada, e fiquei muito impressionado com 

o fato dos usuários percorrerem esse trajeto com bastante independência. É 

necessário que se atravesse várias ruas bastante movimentadas com carros e 

ônibus transitando por elas o tempo todo. Cada um percorria o trajeto no seu próprio 

tempo, quando todos chegavam à praça se iniciava uma atividade de respiração e 

relaxamento. Eu fiz um comentário sobre a liberdade dos usuários com o profissional 

responsável pela atividade que me respondeu que a proposta era essa mesma. Que 

as pessoas fossem adquirindo autonomia na medida em que fossem participando de 

momentos como esse. 

Eram cerca de dez usuários caminhando por ruas perigosas indo e voltando 

todas as semanas, mas pelo menos aí a segurança e a prevenção a possíveis 

acidentes não era a principal preocupação. Pelo contrário, a fala do profissional me 

permitiu supor que esse era um momento em que justamente o serviço e as pessoas 

se propunham a encontrar outras maneiras de se lidar com as ameaças e os 

desafios da liberdade. Relembrando minhas próprias experiências em outros 

serviços acho que normalmente o que ocorre é que um grupo de usuários que vai 

para a rua está sempre acompanhado de muitos profissionais de modo que todos 

eles possam ser devidamente acompanhados buscando-se garantir que nada de 

mal aconteça. Nesse sentido, me parece comum que as medidas preventivas e 

protetivas se sobressaiam em relação a outros sentidos. Por fim, nesse caso o que 

pude perceber é que o CAPS estava se pondo em risco, assumindo um risco, talvez 

por realmente se entender que para se proporcionar alguma mudança significativa 

as pessoas precisem lidar com esse risco, por se assumir que a busca pela 

autonomia passa necessariamente por se expor a vida, se arriscar nela. 

Outro momento importante desse período inicial foi perceber o quanto o 

serviço é uma referência para muitos dos usuários que vivem seu cotidiano. Num dia 
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em que eu e Rodrigo retornávamos de um passeio do centro da cidade nós 

estávamos no ônibus vindo em direção às nossas casas, mas ele fez questão de 

parar no CAPS antes para fumar um cigarro e se acalmar.  

Ele esteve bem durante o passeio, mas ainda assim o CAPS lhe traria algum 

conforto que ele estava precisando. O CAPS era, assim, um ponto de referência 

para Rodrigo. Ir para sua casa do CAPS era quase um ritual para ele, que o 

acalmava, que o fazia se sentir seguro, que lhe servia de orientação. 

Durante o primeiro semestre eu participei de algumas atividades lá dentro, em 

especial de duas assembleias que ajudei a construir, alguns passeios até o Cecco 

Ibirapuera onde ocorria o ensaio do bloco de carnaval chamado Bibitantã, e algumas 

reuniões de equipe.  

Jorge, enfermeiro do CAPS, foi o grande responsável para que as 

assembleias ocorressem. Nós conversávamos bastante quando nos encontrávamos 

no CAPS e nessas conversas fomos formando a ideia de construir momentos em 

que as pessoas pudessem conversar, independentemente de ser profissional, 

familiar ou usuário do serviço. 

Rodrigo participou dos encontros e em especial uma passagem parece-nos 

importante de ser tratada aqui. Quando os usuários foram questionados sobre como 

eles viam o cotidiano do CAPS Rodrigo disse que ‘aquele lugar estava parecendo 

um quartel! Era só grupo (se referindo aos grupos terapêuticos) e almoço.’. Eu achei 

bastante interessante o que ele falara, mas no mesmo instante profissionais se 

opuseram a Rodrigo, questionando sua opinião e perguntando para os outros 

usuários se eles sentiam o mesmo, que foram uníssonos em afirmar que o CAPS 

não era uma prisão. Após isso as intervenções de Rodrigo ficaram menos claras e 

ele passou a receber reprimendas para se calar pois ele estava atrapalhando o 

andamento da reunião. Naquele instante me pareceu que o CAPS agia mais 

parecido com a versão de Rodrigo do que com a versão das outras pessoas. 

As duas assembleias em si não parecem ter alcançado resultados práticos 

muito relevantes, talvez por isso mesmo acabaram ocorrendo só duas vezes. De 

qualquer forma seu acontecimento nos mostra que houve tentativas que ganharam 

forma e mexeram um pouco com a dinâmica mais natural do cotidiano do serviço, e 

que de alguma forma minha presença lá estava favorecendo isso. 

Nesse mesmo período tivemos uma reunião de equipe em que foram buscado 

alguns ajustes quanto a meu espaço, minha participação e minha relação com os 
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usuários lá dentro. Esse período coincidiu com a mudança de frequência de Beatriz 

dentro do CAPS e minha ação lá dentro acabou ficando mais restrita às atividades 

com Rodrigo. Esse foi um período em que meus espaços ganharam mais contorno, 

mais limites, e que minha relação com a equipe passava por instantes de dúvida. 

Após esse período eu participava de atividades mais programadas e ficava 

menos nos espaços de convivência. As atividades foram de passeios com 

profissionais que me pediam algum auxílio para irmos com alguns usuários até o 

centro da cidade, ou quando ia para os encontros do Bibitantã. Em especial durante 

os meses de Agosto e Setembro quando minha relação com Rodrigo passou por 

momentos de turbulência minha relação com o CAPS ficou mais fragilizada de 

maneira geral. Após sua internação, quando recebi o convite para participar da 

reunião, fui reencontrando um lugar para mim lá dentro. 

Reuniões de equipe (23/10, 19/02 e 30/03): Na reunião de Outubro não foi 

discutida a internação, talvez porque esse fosse assunto considerado encerrado 

para eles. No começo faziam-se interpretações quanto aos comportamentos de 

Rodrigo, que estava muito agressivo, estava ofendendo as pessoas, então foi 

sugerido que esse novo comportamento poderia ser devido a uso de drogas. Mas 

isso foi rebatido por outros profissionais, o que eu reafirmei falando que Rodrigo 

parecia estar se expressando através dessa agressividade.  

Em seguida relatei uma experiência que vivi com ele: era um momento em 

que voltávamos de um passeio e nós estávamos esperando o ônibus para 

retornarmos. Estava chovendo e ele estava cansado com nosso passeio, passaram 

por nós alguns policiais mais de uma vez, o que o deixava mais inquieto. Ele passou 

a perguntar muitas vezes seguidas sobre o ônibus, duvidava que o ônibus passaria, 

inclusive algumas pessoas que estavam no ponto também fizeram intervenções lhe 

assegurando que o ônibus, mas isso não surtia efeito. Ele continuava agitado, então 

eu num dado momento eu parei de interagir pela conversa e me mantive mais 

próximo com o corpo. Com meu braço em suas costas tentava lhe acalmar, e isso se 

mostrou bem mais efetivo do que a conversa. Ele se acalmou e o ônibus surgiu 

minutos depois. 

Esse relato fez sentido para eles. Nesse encontro combinamos de irmos 

juntos fazer uma visita a Rodrigo no hospital de Itaquera. Durante a internação de 

Rodrigo fui visitá-lo acompanhado de pessoas do CAPS, primeiro pelo grupo de 

profissionais, depois pela assistente social, depois do segurança e de um dos 
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usuários. Esses momentos acabaram servindo para que se firmasse uma tendência 

a perceber minha presença lá como positiva. Como alguém que estava lá para 

ajudar, disponível para o que fosse possível.  

O trajeto até o hospital era longo, então a visita a Rodrigo acabava sendo 

também um momento de convivência entre nós que íamos a sua visita. Nesse 

processo eu fui construindo relações mais sólidas com Márcia (assistente social) e 

outros profissionais, e me reaproximando de Marcus (usuário) e Álvaro (segurança). 

Assim esse período de maior dificuldade para Rodrigo acabou sendo um momento 

em que eu me reaproximei dele e do CAPS de maneira geral. 

Em Fevereiro e em Março de 2016 houve ainda mais duas reuniões de equipe 

que participei. A primeira, como acompanhamento do que vinha sendo produzido 

pela pesquisa, e a seguinte aconteceu como consequência da anterior. 

Reunião de equipe (19/02): os pesquisadores tinham produzido e submetido 

um artigo sobre as experiências que vivia-se através do CAPS. Então fizemos 

algumas adaptações e entregamos para a equipe algumas cópias do artigo.  

Apresentei as discussões que eram feitas, sobre a diferença do que se 

aprende na faculdade e se encontra na realidade. Sobre a ideia quanto a 

necessidade de se resolver o problema da permanência dos sujeitos nos CAPS. 

Sobre o aprendizado quanto aos limites do cotidiano dos CAPS, sobre estar 

entendendo a permanência como um processo de acolhimento e pertencimento que 

por isso mesmo devia também ser entendido como uma conquista do CAPS, não 

somente como um problema a ser resolvido. Sobre as dificuldades de se valorizar o 

que se produz de bom lá dentro, e não só se atentar para os problemas. 

Eles receberam toda minha fala com muito entusiasmo: ‘está evidente que você 

passou aqui por um processo de aprendizado’; ‘é muito legal que você esteja fazendo 

essa devolução pra gente. Sua presença aqui foi importante até pra que eu acredite que 

o AT é um recurso possível que me motiva a utilizar também, sabendo que é possível 

fazer sim.’; ‘A gente fala que falta muito profissional, mas a gente também pode fazer 

como você fez.’; ‘eu fico até emocionada com esse trabalho que você fez, com a 

devolutiva que está fazendo. Ver esse trabalho aqui (apontando para uma das cópias do 

artigo que estava em sua mão) me deixa até arrepiada. Aconteceu muita coisa esse ano, 

às vezes teve desentendimento, às vezes entendimento, mas o trabalho aconteceu.’  

Pela forma como foi construída a interação ali, era como se eu tivesse sido 

uma pessoa da academia que tinha um olhar compreensivo sobre o cotidiano de um 
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CAPS. E isso fazia as pessoas se sentirem mais satisfeitas com minha presença. 

Provavelmente uma pessoa que chega com um olhar de fora, que vê o CAPS no seu 

cotidiano, em sua nudez, e não assume uma postura de crítica, que consegue ainda 

assim encontrar potências, não deve ser comum na experiência dessa equipe. 

Aproveitei a oportunidade, e passei a falar da questão do fechamento do meu 

trabalho com Rodrigo. Fui explicando que minha percepção da importância da nossa 

relação pra nós dois e que me parecia fazer sentido que mantivéssemos um contato, 

que não se encerrasse com o fim da pesquisa, e fiz referência ao fato de que 

morávamos no mesmo bairro e que podíamos nos cruzar na rua a qualquer instante, 

que de qualquer forma pela própria proximidade já fazíamos parte da vida um do 

outro, querendo ou não.  

Novamente minha ideia foi muito bem recebida e acabou servindo para que 

eles passassem a pensar sobre como isso se dava na vida deles próprios. 

Começaram a falar sobre os encontros que eles acabam tendo com outros 

profissionais, com os pacientes, com os familiares em situações inesperadas como 

no supermercado, na rua etc. Enfim, acabou se formando um clima de bastante 

cumplicidade, eles ficaram entusiasmados com o fato de eu querer manter meu 

vínculo com Rodrigo. Eles entenderam, assim como eu, que a manutenção do nosso 

vínculo pode sim ser uma coisa boa para Rodrigo e que se eu tinha disponibilidade 

para mantê-lo eu deveria tentar fazê-lo. 

No fim, a própria equipe propôs uma nova reunião para que conversássemos 

mais especificamente sobre o que eu tinha adquirido de informação e conhecimento 

sobre Rodrigo, para que eu compartilhasse isso com eles. 

30/03: reunião de equipe: Em nossa conversa sobre Rodrigo, os profissionais 

iam falando que ele estava mais orientado, estava participando de alguns grupos, 

com alguma clareza maior de limites, mais calmo. Uma enfermeira conta que iniciou 

um trabalho de contato corporal e massagem lá no CAPS. Fala que essa ideia 

surgiu num dia em que ela estava em dificuldades com Rodrigo e com outros 

usuários e se lembrou do dia que contei sobre ter tentado abordagens mais 

corporais, de massagear e o abraçar quando ele ficava mais ansioso. Ela contava 

com muita satisfação, principalmente porque as pessoas que participaram do grupo 

tinham ficado satisfeitas, era uma atividade que estava fazendo sentido para as 

pessoas e para ela. O grupo já tinha nome, dia e hora, e já estava acontecendo nas 

últimas semanas. 
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4.5 Reuniões de Rede (Intervenção em Rede) 
 

 

As reuniões aconteceram durante o período da internação de Rodrigo. Por 

parte da equipe do CAPS participaram o Doutor (Dr) e Márcia, assistente social, que 

acompanham Rodrigo há muitos anos. E dos familiares participaram Verônica e 

Tales. 

16/10: 1ª Reunião de rede: O comportamento de Rodrigo foi o tema central 

desse encontro. As primeiras falas de todos vinham no sentido de afirmar o quanto 

Rodrigo vinha sendo agressivo, desobediente, não aceitando mais limites. Eles 

nunca tinham visto Rodrigo dessa forma. Assim como na reunião de equipe que 

aconteceu na semana seguinte, aqui também eram levantadas suspeitas de que 

Rodrigo deveria estar fazendo uso de drogas. E que por isso ele estava ficando 

descontrolado e imprevisível. O Doutor se opôs a essa versão, afirmou que a 

agressividade era uma forma de expressão de Rodrigo, e eu também me posicionei 

dessa forma.  

A família passou a relatar situações cotidianas apontando as dificuldades de 

convívio com Rodrigo nesses últimos meses. Contaram que ele tinha um pedaço de 

pau na mochila que segundo ele era para se proteger, a família sentia que isso 

representava alguma ameaça para eles próprios, principalmente para Tales, com 

quem Rodrigo tinha conflitos cada vez mais constantes. Ao mesmo tempo Verônica 

fazia muitas reclamações sobre o hospital de Itaquera, dizendo que o tratamento lá 

era desumano, que Rodrigo passava todo o tempo amarrado, que eles não queriam 

que ele estivesse lá. Márcia reiterou Verônica dizendo que o hospital tinha uma série 

de problemas, que eles lá tinham uma equipe muito reduzida, que sua prática não 

estava de acordo com o modelo psicossocial.  

Principalmente Verônica falava que ele estava ficando pior lá, que ele deveria 

voltar para casa, que consentiu com a ideia de internação porque imaginava que 

Rodrigo ia ficar num lugar aberto e muito melhor (então ela fala de um lugar muito 

melhor que Ro já esteve internado uma vez). Ela fala que Rodrigo não volta porque 

ele e Tales estavam em pé de guerra e ele só ficava lá porque Tales queria. Tales 

não se opôs, parecia realmente concordar com a versão de Verônica, e reafirmava 

que realmente estava impossível de conviver com Rodrigo nesses últimos tempos. 
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Era explícito que as pessoas da família possuíam uma relação de afeto, de 

real preocupação com Rodrigo, e esse afeto ora se manifestava como preocupação, 

ora como raiva, ora como cuidado. Eles iam desabafando, relembrando de histórias 

engraçadas de Rodrigo, José e Tales iam contando de situações em que Rodrigo 

era esperto, e expressavam esse afeto usando alguns xingamentos. Por fim 

combinou-se que faríamos nova reunião dali a duas semanas para reavaliar a 

situação. Por enquanto Rodrigo continuaria internado. 

6/11: 2ª Reunião de rede: foi uma reunião parecida com a anterior. 

Conversou-se sobre Rodrigo, sobre como estava sendo sua internação. Verônica 

posicionava-se com mais veemência em oposição à internação, querendo que 

Rodrigo voltasse, e Tales persistia resistente a seu retorno. 

Num dos poucos momentos em que mudou-se um pouco a conversa, minha 

presença entre eles foi valorizada. Verônica fala que Rodrigo tinha bastante afeto 

por mim. Tales lembra que a primeira vez que me conheceu achou que eu fosse, 

assim como Rodrigo, usuário do CAPS, e se justificou pelo fato de não ter me 

tratado bem. No fim dessa reunião Márcia me pediu que eu a acompanhasse para 

fazer uma visita a Rodrigo nessa mesma semana e eu aceitei prontamente. 

Saí da reunião com a impressão de que aqueles encontros não teriam mesmo 

potencial de resolução. Seu principal sentido parecia ser o de favorecer que as 

pessoas pudessem se sentir acolhidas, pudessem se sentir mais fortes por estarem 

juntas nesse momento que era difícil para todos. Mesmo que eles próprios tenham 

optado pela internação. De qualquer forma, internando ou não, a situação que eles 

vivem cotidianamente é difícil e o encontro da rede parecia servir como um conforto 

para todos ali, inclusive para mim. Nesse sentido ia se formando um vínculo de 

maior confiança entre mim e os participantes da reunião, principalmente com as 

pessoas da família de Rodrigo. 

19/11 - 3ª reunião de Rede: foi uma reunião mais rápida. Foi decidido, com 

muita naturalidade por todos, que Rodrigo deveria retornar. Ele já estava há um mês 

e meio internado e não apresentava melhoras, pelo contrário, ele estava mais 

desorientado, com uma medicação mais desorganizada, tomando doses cada vez 

maiores, e passava a maior parte do tempo amarrado. Não fazia mais sentido nem 

para Tales que ele continuasse lá.  

A família buscaria Rodrigo no fim de semana, então eu falei que faria uma 

última visita a Rodrigo na tarde daquele dia em companhia de André (segurança) e 
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Marcus (usuário). Eles receberam a notícia com satisfação dizendo que nossa 

presença lá alegraria Rodrigo. O médico me perguntou sobre como estava meu 

planejamento para finalizar meu trabalho com Rodrigo, visto que já nos 

aproximávamos do fim do ano e eu vinha sendo uma figura importante pra ele, e que 

sentiria minha falta quando me desligasse. Informei que estava com planos de ir 

com ele até a Praia Grande em algum momento do mês de Dezembro como 

atividade final. Todos aprovaram minha ideia, achando que seria uma ótima 

finalização.  

27/11: 4ª Reunião de Rede: Rodrigo estava de volta ao CAPS, bastante 

desorientado, confuso, com a medicação bastante confusa. Quase toda a reunião 

discutiu-se sobre medicamentos. A avaliação de todos foi que Ro voltou pior do que 

quando foi, e T fala que a convivência estava ainda mais difícil.  

Nessa semana Rodrigo ia dormir ainda de tarde e estava acordando no início 

da madrugada, fazendo muito barulho. Rodrigo estava no CAPS no momento da 

reunião, mas segundo Márcia ele não quis participar. Durante a reunião Rodrigo 

apareceu próximo a sala por duas vezes. Quando eu saí de lá, Rodrigo não quis 

conversar comigo no primeiro momento.  

Achei que ele devia estar com medo de uma nova internação, imaginando 

que a reunião tratava-se disso. Então ele estava com um pouco de raiva de mim por 

me ver como parte do grupo que lhe proporcionava a experiência da internação, 

uma experiência evidentemente ruim para ele.  

 

 

4.6 Entrevistas 
 
 
4.6.1 Verônica 

 

 

Verônica aparenta ter por volta de cinquenta anos, é casada com José e tem 

um filho adolescente (Ricardo). É tratada por Rodrigo como sua madrinha. Na 

entrevista Verônica nos relata como foram os últimos anos da vida da família, e 

como o papel de Rodrigo dentro da família foi adquirindo forma nesse período.  
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Em especial, ela nos conta sobre a relação entre Rodrigo e Tales, 

fundamental para se entender o cotidiano da vida desta família. Inicia contando a 

história recente da família, sobre o processo de perda de poder aquisitivo e a 

necessidade de reconfiguração familiar, em especial quanto a vida de Tales:  
 
“Nós mudamos pra essa casa aqui, já faz 9 anos (desde 2007 eles 
moram lá). Uma casa pequena. Se perdeu aquele poder aquisitivo de 
ter uma empregada. Meu pai (Tales) passou a assumir funções que 
ele nunca imaginou assumir na vida: varrer casa, arrumar cama, 
fazer o arroz, fazer compras, fazer feira, mercado. A vida dele virou 
um inferno! Ele saiu da posição cômoda de sair pela manhã e ir 
trabalhar, onde ele fazia as contabilidades da casa noturna. Ele 
gostava, era um ambiente com várias pessoas que ficavam 
conversando banalidades o dia todo. Ficava brincando daqui, 
fazendo fofoca dali. A noite quando a casa funcionava, eram 900 
pessoas por noite, era aquela agitação, pessoas vindo pra conversar 
com você, era bem agitado. Eu trabalhei lá por seis anos, dava 
trabalho, mas era um ambiente que você se distraia, era gostoso. 
Dava muito movimento na vida. Essas responsabilidades na casa 
são novas pra ele.”. 

 

Nesse período Tales e Rodrigo passaram a conviver muito mais:  
 
“Nós mudamos e minha mãe piorou o quadro de saúde dela, ela tava 
com obesidade mórbida. Ela se locomovia com muita dificuldade, 
tinha que ser duas pessoas pra ajudar, pra colocar ela na cama. Ela 
ficou sem movimento nas pernas, ela ficava numa cama hospitalar 
que só cabia na sala. Meu pai dependia muito do Rodrigo, porque 
pra movimentar minha mãe, pra levar ela pro banheiro, precisava do 
Rodrigo. Meu pai não brigava só com o Rodrigo, meu pai brigava 
com a minha mãe. O Rodrigo aprendeu a reclamar imitando meu pai. 
Meu pai não era tão rabugento, não era tão briguento, ele bebia bem 
menos. Mas como essa frustração toda, o que ele passou, eu encaro 
como uma depressão tudo que ele passou! Então a fuga dele é a 
bebida. Ele bebe, fica sem comer, então você sabe como isso é. O 
pavio dele estoura por qualquer coisa. Não é só com o Rodrigo, 
qualquer coisa que não seja dentro daquele ritmo dele ele reclama, 
ele xinga. Então pra ele é assim: ‘perdi meu emprego, diminuí 
drasticamente meu poder aquisitivo, estou sendo punido. Meu 
castigo é cuidar da casa, da mulher doente, cuidar do meu sobrinho 
com problema de cabeça.’ Ele encara o Rodrigo como uma 
punição.”. 

 

Rodrigo tinha uma função enquanto Natália esteve viva, mas ela faleceu em 

2011 e a relação entre ele e Tales ficou bem mais difícil. Tales vê Rodrigo como um 

fardo, apesar de manter um sentimento de afeto: 
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“Meu pai (Tales) fica repetindo, ‘o que eu fiz pra merecer esse 
castigo, eu não tô aguentando, eu não aguento o Rodrigo!’, e 
realmente você percebe que ele não aguenta. E o Rodrigo também 
tá provocando demais. A gente fica falando pra ele ficar quieto, mas 
ele não para. Ele fica falando alto enquanto o meu pai tá vendo tv, 
ele fica rindo alto, tirando sarro, e meu pai fica ameaçando ele o 
tempo todo. Isso é o dia todo. Daí o Rodrigo vai pra fora, pega a 
vassoura pra bater no meu pai. E no fim de semana piora porque 
eles ficam sozinhos o tempo todo. Então assim, tá um clima de 
guerra. A única coisa que meu pai sabe dizer pra mim é ‘quem se 
ferra sou eu que fico com o Ro no fim de semana! Quem se ferra sou 
eu.’”. 

 

Então Verônica conta que tentou uma mudança. Atualmente Rodrigo e Tales 

além de conviverem muito, dormem no mesmo quarto, e isso dificulta ainda mais as 

coisas. Então ela tentou fazer com que Rodrigo trocasse de quarto com Augusto 

(irmão de V). Augusto mora no quartinho dos fundos e lá Rodrigo ficaria mais 

sozinho e independente: 
 
“Aí eu tentei uma alternativa que era tirar o Augusto do quartinho do 
fundo, trocar com o Rodrigo, mas aí o meu pai começou a arrumar 
empecilhos e não aceitou a ideia. Aí você vê que ele sempre arruma 
um problema. Tem sempre um problema! Ninguém aceita alternativa. 
Meu pai resiste e dificulta a situação.”. 

 

Reforçando a mesma ideia Verônica conta que durante a internação de 

Rodrigo ela e seu irmão sempre falavam para Tales que ele não tinha do que 

reclamar, porque agora ele estava tranquilo. Mas ele continuou estressado.  
 
“Quando Rodrigo voltou da internação ele (se referindo a Tales) já 
tava explodindo de novo. Ele só não tava tendo a discussão, mas ele 
não estava bem, qualquer coisa que você fala ele não reage bem. 
Ele tem problema! Não aceita que você corrija nada, ele tá sempre 
certo, o que ele faz tá certo, ele tem a razão, ele é uma pessoa muito 
difícil, você não consegue dialogar.”. 

 

Ao mesmo tempo ela fala do afeto que há entre os dois:  
 
“Tem afeto entre eles! Quando o Rodrigo tá bonzinho tem esse afeto. 
Meu pai fala dele com carinho, se preocupa com ele. Mas meu pai 
não sabe demonstrar carinho por ninguém. Ele foi criado de um jeito 
muito estranho, aí ele bebe...Quando o Rodrigo ficou internado, meu 
pai não admite, mas você percebe que ele sente falta do Rodrigo. 
Apesar de ser estressante, ele já habituou no padrão com o 
Rodrigo.”. 



Resultados  |  90 

Quanto ao período que antecedeu a internação, Verônica conta dos episódios 

agressivos dele, que nem ela estava sendo poupada por Rodrigo:  
 
“Antigamente eu falava com ele e ele parava, agora não mais. Outro 
dia depois que eu neguei alguma coisa ele me deu um soco, e 
reafirmou, ‘é, eu bati mesmo. Eu bato mesmo.’ então assim, ele tá 
perdendo o senso de respeito, eu era a única pessoa em quem ele 
nunca tinha encostado a mão, nem feito menção de me agredir. Eu 
acho que ele já passou do limite. Eu não sei mais como agir, eu 
tenho que buscar uma solução que infelizmente vai ser afastar o 
Rodrigo de casa. Eu acho que ele deve ter experimentado drogas de 
novo, porque tem muito dependente químico no CAPS. Agora ele 
não obedece, ele não aceita, ele tá muito agressivo, ele diz que 
ninguém manda nele. Tá fugindo muito do padrão. Mesmo com a 
medicação.”. 

 

Depois da internação em Itaquera, Rodrigo passou duas semana em casa. 

Nesse período ocorreu o episódio em que ele sumiu por 3 dias. Depois ele foi 

internado no HC:  
 
“Rodrigo tava muito difícil, trocando mais de quarenta vezes por dia. 
Ele veio com esse padrão do hospital e a gente não tá entendendo 
porquê. É lógico que ele chegou e encontrou uma pilha de roupa dele 
toda lavada, passada, bonitinha, é um padrão difícil porque ele joga 
as coisas pela casa toda. Eu não sei o que deu nele naquele dia que 
ele sumiu porque eles não estavam brigados naquele dia. Ele ficou 
sumido e voltou todo detonado, todo machucado. Graças a deus a 
gente conseguiu a internação HC, que é muito melhor, ele foi bem 
melhor tratado lá. Não é que nem aquele de Itaquera que nem pra 
bicho serve aquilo.”. 

 

No retorno do HC Rodrigo estava melhor do que quando voltara de Itaquera, 

mas segundo Verônica ele ainda estava muito estranho, e a relação dele com Tales 

continua lhe gerando muita insegurança:  
 
“O Rodrigo tá num padrão que eu nunca vi. Em todas as crises dele, 
eu nunca vi ele no padrão que ele tá, e a medicação não tá surtindo 
muito efeito. Controlar meu pai é possível? Diminuir a bebida, 
diminuir o nervoso dele? Isso é impossível! Então eu vou ter que 
afastar o Rodrigo. Não tem como, essa é a minha opção. 
 
Vou ter que abrir mão da minha ideia de ficar com ele, de fazer 
diferente do pai dele. Pra você ter uma ideia da relação do Odvan 
(pai de Rodrigo), quando o Tales contou pra ele que o Rodrigo tava 
internado no HC Odvan falava ‘não tira ele de lá, não tira! Deixa ele 
lá, não vai nem visitar!’. Não dá pra deixar lá, não é um pacote de 
roupa suja. Ele fica sem graça de ver que a gente continua insistindo 
em tentar ficar com ele. >>> Mas eu não posso mais, Felipe, porque 
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meu medo é que em algum momento meu pai acabe matando o 
Rodrigo, ou o Rodrigo acaba matando meu pai. Porque essa fase da 
agressão que acontecia muito raramente, agora é todo dia.”.  

 

Ela depositava alguma esperança na medicação:  
 
“Eu achei que ele ia melhorar com a medicação, esteve dois anos 
relativamente bem, estável, mas agora não tá mais funcionando. Ele 
tá piorando, piorando de um jeito a me levar a buscar uma coisa que 
eu nunca quis. Antes o negócio dele era fumar e ouvir um som. 
Agora ele fica lavando o quintal gastando muita água, aí a gente 
reclama e ele diz que tá apagando o incêndio.”. 

 

Para ela sua única alternativa atual é internar Rodrigo definitivamente em 

alguma instituição, por tempo indeterminado:  
 
“Tem que ser uma instituição fechada mesmo. Tem que ser uma 
coisa assim que não entra e sai a hora que quer, porque senão ele 
corre o risco de parar na rua, de ser morto, ou qualquer coisa assim. 
Meu pai tem vindo buscar ele no CAPS, regrediu todo aquele 
processo. Você não sabe pra onde ele vai, o que ele vai fazer. Você 
não sabe se ele volta. E como a relação dos dois tá muito frágil, 
agora qualquer coisa pode gerar briga.”. 

 

Verônica sabe que essa alternativa vai na contramão da proposta do CAPS:  
 
“A política de saúde mental não é essa, o CAPS não compactua com 
internação então não tem como me ajudar nesse processo. 
Processos de internação eles não participam quase nunca. O 
máximo que o CAPS pode fazer é uma carta pedindo uma 
internação, mas aí entra no sistema, fica randômico aí acaba indo 
parar no hospital de Itaquera, um lugar horroroso! Eles têm boa 
vontade, eles querem ajudar, eles ajudam, mas nessa parte não tem 
o que fazer. Eu tenho uma amiga que a filha é bem violenta, bipolar, 
mas eles têm dinheiro então eles pagam três mil reais por mês e 
resolvem o problema. São muitos os pacientes e familiares de 
pacientes que vivem essa situação que a gente vive. Então é muito 
difícil! Se você tem dinheiro resolve assim, mas e quem não tem? 
Mas são casos difíceis onde uma clínica pra eles ficarem permanente 
seria o ideal pra esse tipo de caso como o Rodrigo e outros que nós 
conhecemos nas internações. Pra eles se protegerem da rua e não 
criar esse desgaste na família. Porque tem muito esses abandonos 
em hospitais porque a família se desgasta e não volta nunca pra 
cuidar. Eu não sei o que fazer, é fácil a gente falar quando a gente 
está do outro lado, porque quem vive 24hs é quem pode dizer como 
é desgastante a situação, como a coisa acontece na realidade. Aí a 
gente pensa na internação sim.”. 
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E fala sobre os limites que um serviço como o CAPS tem no cuidado que 

oferecem: 
 
“Não adianta sentar lá com o Doutor toda sexta feira (se referindo às 
reuniões de rede) porque aí o pessoal pergunta se melhorou, mas e 
aí?! Então mais tinha que criar um outro tipo de espaço pra quem 
tem esse tipo de problema poder se sentir útil. Tipo uma cooperativa 
que trabalha só com gente que tem esquizofrenia. Eles trabalham lá, 
eles se sentem úteis. Eles trabalham, eles têm uma função. Porque 
quando tinha a casa noturna lá ele trabalhava ele era útil. Ele sente 
falta disso! Ele cobra isso, e a gente não tem o que oferecer. O 
CAPS não tem uma proposta de fazer alguma coisa, uma 
cooperativa. Tem o artesanato, é uma proposta que fica só nesse 
dia. São ações pontuais que dura um ou dois meses, mas depois fica 
perdido de novo.”. 

 

E avalia o trabalho de Acompanhamento Terapêutico com Rodrigo: 
 
“Você acabou fazendo o que os outros ats já fizeram com ele. Eles 
saíam, interagiam com outras pessoas, faziam coisas interessantes. 
Todos tentaram a mesma coisa. Todos a proposta era a mais ou 
menos a mesma. Teve momento que o Rodrigo foi super bem. Mas 
quando ele entra nessa fase de crise, que ele sai do estado normal, 
você pegou ele nessa fase de crise. Você não tem culpa. Nem a 
família consegue estabilizar, nem a internação consegue, que ele 
volta pior ou do mesmo jeito. O CAPS menos ainda. Então você pode 
ver, todas as frentes que tentaram lidar com ele não conseguiram 
estabilizar ele pra ele voltar àqueles parâmetros de um ano atrás. 
Foram várias tentativas mas não teve resultado. O Doutor tentou com 
medicação, você tentou com passeios, em casa a gente tentou dar 
mais liberdade, mas ele saía e voltava agressivo. Quer dizer, você 
não sabe mais o que fazer.” 

 
 
4.6.2 Márcia (assistente social do CAPS) 

 

 

Márcia tem por volta de cinquenta anos, é assistente social e trabalha na rede 

de saúde mental a cerca de trinta anos. NO CAPS trabalha desde 2002. Desde 

quando Rodrigo passou a frequentar o CAPS ela é uma das profissionais que o 

acompanha mais de perto, profissional de referência do caso. Na entrevista ela nos 

conta sobre o CAPS, sobre Rodrigo e sua família, trata especificamente sobre a 

internação, e conta sobre a relação do serviço com a Universidade. 

Segundo ela Rodrigo tem um vínculo muito forte com o CAPS:  
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“Acho que ele tem uma ressonância afetiva muito grande. Isso 
produz efeitos. Ele tem um vínculo forte aqui, todas as pessoas tem 
uma relação grande com ele. Ele conhece todo mundo aqui no 
CAPS.”.  

 

E comenta sobre as tentativas do serviço de buscarem outros espaços para 

Rodrigo poder se vincular:  
 
“Ele chegou a ir pro Cecco uma época, ele e o tio dele foram, mas aí 
deu algum rolo lá, aí fechou o tempo com o Cecco. Aí a gente 
chamou ele pra participar do grupo ligado ao economia solidária que 
a gente tem aqui, e ele começou a participar, foi nas reuniões e, 
muitas vezes ele ia na frente, se posicionava, as vezes a gente 
punha um limite. Conseguia um nível de produção, bem pequeno, 
mas a ideia era ele trabalhar em torno dessa questão trabalho, muito 
presente na fala dele, mas assim quando ele começou a se 
desorganizar muito ele não quis mais. Nesse ano ele tava indo pro 
Bibitantã, mas a prefeitura não forneceu mais o transporte pra gente 
ir. Foi pensando nisso que a gente acabou optando por que Rodrigo 
tivesse os acompanhantes terapêuticos (ats). Acho que fez uma 
diferença muito grande pro Rodrigo ter ats durante todo esse 
período. A gente sempre escolheu ele pra ser o que paciente que os 
estagiários de at acompanhariam.”. 

 

Nesse momento ela faz referência aos outros ats que trabalharam com 

Rodrigo nos anos anteriores em virtude de uma parceria de estágio que o CAPS 

tinha com um curso de psicologia. Aponta, ao mesmo tempo, que meu trabalho com 

Rodrigo, do ponto de vista deles, havia sido pensado com o mesmo sentido, de 

ajudar Rodrigo e ao mesmo tempo ser um alívio para Tales:  
 
“Tales é um figura importante na vida de Rodrigo. Embora tenha todo 
esse outro lado da violência doméstica que a gente acompanha, e a 
gente tenta um trabalho em cima disso. O AT era pensado 
justamente na tentativa de minimizar as situações de conflitos que 
eventualmente poderia levar a agressões. Os momentos das 
agressões são os que Rodrigo fica mais vulnerável perguntando 
sempre, ‘com quem eu vou ficar? E se o Tales morrer?’.” 

 

Esse sentido do AT como um meio de alívio para a relação entre Tales e 

Rodrigo é compartilhado por Verônica e Márcia. Elas percebem o trabalho de AT 

realizado este ano como um trabalho comum que já foi feito com Rodrigo antes, e foi 

feito agora novamente. Em seguida falamos Sobre a internação na enfermaria 

psiquiátrica do Hospital de Itaquera:  
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“Ela é pensada numa necessidade de contenção 24 horas. Quando 
ele começava a se colocar em situação de risco, quando a família 
não tá mais conseguindo conter, se pensa uma internação mais 
nesse sentido né. Então, ele voltou mais atrapalhado por causa da 
internação. Claro, a gente foi lá, a gente viu como era complicado. O 
que a gente vê lá em Itaquera é um processo de trabalho muito 
precário. E foi o lugar que foi possível. Ele tinha ficado já dez dias no 
pronto socorro. E o que foi essa crise, esses altos e baixos que ele 
teve, né. Se você pensar do ponto de vista medicamentoso ele tava 
tomando muitos medicamentos e não tava tendo uma resposta. É, é 
muito complexo né. Ele sai de uma internação que foi complicada, 
volta ainda muito desagregado, culmina que a família tava muito 
desorganizada pra fazer a contenção, pra dar o contorno familiar ali 
né. Acabou que ele acabou indo pra rua, ficou dois dias sumido onde 
ele se desagregou mais ainda. Mas o jeito que ele chegou aqui...”. 

 

Assim como Verônica, Márcia também cita a medicação quando se está 

pensando em formas de se lidar com as crises de Rodrigo. A medicação parece ser 

o recurso que vai apontar para as medidas que serão tomadas a seguir. E a 

medicação parece estar diretamente ligada a ideia de um comportamento mais 

calmo ou mais agressivo de Rodrigo. Quando Rodrigo esteve agressivo e a 

medicação não surtia mais o efeito esperado, a família e o CAPS deram entrada ao 

processo de internação de Rodrigo.  

Outra semelhança entre as duas entrevistadas foi o parâmetro para se avaliar 

a necessidade da internação. Verônica se refere ao medo de que algo de mais grave 

aconteça entre Rodrigo e Tales, Márcia cita o risco que ele coloca a si mesmo, ao 

mesmo tempo em que reconhecem que ele tenha voltado mais desorientado após a 

primeira internação. Mas também quanto a isso as duas citam o hospital de Itaquera 

como o problema, porque o esperado é que se tenha outro tratamento nesses 

lugares. 

Sobre o CAPS ela conta que desde a gestão municipal da Marta Suplicy 

(2001-4) já se tem início os processos de terceirização dos serviços de saúde 

pública, e que esse é um processo que está ainda mais presente:  
 
“A gente tá super preocupado com o ministro de saúde atual porque 
ele é uma pessoa ligada ao modelo psiquiátrico, à ditadura, então se 
inicia mais uma luta para manutenção do atual modelo. A gente tá 
lutando pela consolidação do serviço, que ainda tá em risco. É 
delicado porque a meu ver a gente tem esse processo de 
implantação de muitos serviços, mas é tudo ainda pouco 
consolidado, falta muita coisa, tem problemas, mas a gente precisa 
avançar nisso não recuar. O problema nesses momentos políticos 
mais complexos é o recuo. E não fazer uma crítica pro avanço, mas 
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isso pode significar nesse momento político tem que tomar cuidado 
mesmo. Tem que ser um modelo de saúde mental ligado aos Direitos 
Humanos.” 

 

Nesse sentido ela se posiciona como parte do movimento de luta 

antimanicomial e aponta para a necessidade de que sejam mantidas as conquistas, 

e afirma que o atual ministro da saúde é uma ameaça a esse processo. Ela enfatiza 

a importância de estar na rede há tanto tempo, até para apropriação do que significa 

a mudança de um modelo asilar para um psicossocial:  
 
“Então às vezes eu acho que esse chão da RAPS (rede de atenção 
psicossocial), da reforma, da luta, eu não sei se é claro pra todo 
mundo (se referindo a outros profissionais). Pode ser até que se 
saiba em termos de informação, mas aonde eu vou estar me 
aprofundando, porque a gente tá aqui pra isso, pra prática, pra dar 
conta da nossa parte. Aí o trabalho em equipe é fundamental pra 
gente lidar com a loucura.”.  

 

Nesse sentido, conta de uma experiência que ela viveu nos anos 90:  
 
“Não ficava um paciente ‘encapsulado’, o paciente não deixava de 
estar no território, e lá tinha-se uma equipe. A equipe de lá sabia se a 
pessoa tava ali, quem eram os pacientes. Então foi um momento 
muito fértil. Foi na época da Erundina. Não dá pra fazer um trabalho 
solitário. A maioria vinha do movimento, tavam engajados, então a 
gente fazia aquilo com muita garra!”. 

 

E relaciona as dificuldades vividas atualmente com a falta de recursos 

disponíveis, de equipe e de financiamento, e cita o trabalho de supervisão como um 

recurso que a prefeitura deveria disponibilizar:  
 
“A gente vive altos e baixos, claro que você tem um eixo, uma 
diretriz, você tem uma RAPS. E pra acontecer tem que ter dinheiro, 
precisa de financiamento. Pela minha história, a gente vive 
momentos mais animados e mais desanimados. É tradição na saúde 
mental que a equipe consiga se pensar em equipe, saber se apoiar, 
discutir os casos. Agora, é claro, as equipes vão sofrendo mudanças, 
vão sendo afetadas pelos momentos conjunturais. Hoje por exemplo 
a equipe do CAPS está bastante reduzida, então, isso afeta o serviço 
e tudo que temos que fazer considerando o serviço de base 
territorial. Uma outra coisa é que não tivemos é a supervisão, tanto a 
supervisão institucional como a clínica. Isso poderia fazer avançar do 
ponto de vista da aproximação ao território.”. 

 

Nesse processo faz uma reflexão sobre o trabalho nessa área de saúde 

mental:  
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“A gente trabalha numa área muito complexa, muito difícil, muito 
inquietante, e você vai lidando todo momento com, ‘opa, vamos ver 
como que dá pra rever isso...’, isso por si já é difícil, acho que tem 
uma exigência interna grande pra lidar com as situações 
complexas.”.  

 

Sobre a relação da universidade de maneira geral, com o CAPS, ela diz:  
 
“A gente é campo de estágio, com uma relação que se tenta fazer de 
uma forma que dê contrapartidas, mas a gente é um campo de 
estágio. Algumas aulas, alguns seminários, isso é a contrapartida. 
Você tem uma produção que é grande, mas a devolutiva não chega, 
chega nos artigos. Devolutiva das produções é o que eu sinto mais 
falta, principalmente quando somos os sujeitos da pesquisa. Vem 
aqui me pergunta um monte de coisa e depois vai escrever. Como 
que isso volta? Como o serviço pode olhar essa produção? Eu acho 
que isso não tem! Isso poderia ser um material de reflexão pro 
próprio serviço. (...)E se você for pegar, muitos profissionais tem um 
mestrado, um doutorado, produziram o conhecimento também. As 
pessoas continuam estudando.”.  

 
 
4.6.3 Jorge e Larissa  

 

 

Realizamos uma conversa a três. A princípio o combinado era de realizar a 

entrevista com Jorge, mas Jorge e Larissa estavam juntos na mesma sala então no 

momento surgiu a ideia de fazer com os dois ao mesmo tempo. Os dois aceitaram 

prontamente, e se mantiveram à vontade o tempo todo. Eles têm uma ótima relação 

entre si, são apoio um para o outro lá no serviço, o que permitiu que a conversa 

fluísse com muita naturalidade. 

Larissa tem cerca de quarenta anos é auxiliar de enfermagem e trabalha no 

CAPS desde 2002:  
 
“Eu trabalhava na Santa Casa, aí fui praticamente jogada. 
Trabalhava numa área completamente diferente, que é maternidade 
e ginecologia. Eu fiz um concurso e de repente surgiu uma vaga, só 
que eu imaginava um CAPS totalmente diferente. Imaginava um 
lugar totalmente perfeito né, só que não era. Me falaram que o CAPS 
é um lugar super gostoso, que fica com os pacientes que antes 
estavam internados, mas agora não pode mais existir assim. Então 
você vai lá, os pacientes vão e tomam os remédios, e fazem as 
terapias deles e depois vão embora. Aí os pacientes são super 
calmos. Aí eu falei, nossa, me encontrei, tô super feliz. Quando eu 
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cheguei lá, um monte de paciente confuso, pacientes 
institucionalizados. Aí eu pensava meu deus, o que eu tô fazendo 
aqui? Eu sou totalmente despreparada pra estar num lugar desses. 
Só que eles não me perguntaram, eles não me prepararam. Eles 
simplesmente me jogaram ali. Eles precisam de funcionários e te 
jogam ali, é injusto isso, eu não tinha preparo nenhum pra isso.”. 

 

Jorge tem por volta de quarenta anos, é enfermeiro, e saúde mental é sua 

área de especialização. Atualmente está fazendo uma especialização em álcool e 

drogas na Unifesp. Antes era auxiliar de enfermagem quando trabalhava no pronto 

socorro, então e foi se especializando. Iniciou seu trabalho neste CAPS em 

Fevereiro de 2015. 

Logo de início conversamos sobre como se dava a comunicação interna do 

CAPS, em especial sobre as reuniões de equipe. Larissa, com mais tempo de casa, 

faz sua avaliação:  
 
“Eu vou ser sincera, eu não suporto reunião de equipe, sinceridade, 
porque eu tinha uma expectativa de que ia se falar do tratamento do 
paciente, mas eles nunca pensam como equipe nas coisas que 
possam envolver o paciente. Não! Essas reuniões eu só vejo 
discussões, discussões e sempre no final acaba não se fechando 
uma proposta pro paciente.”. 

 

Então eles passam a contar de uma experiência recente com um usuário que 

tiveram lá dentro, também no sentido de apontar diferenças para o que a equipe 

vem construindo nas reuniões. Segundo Jorge:  
 
“Se faz essa discussão dos PTIs (Plano Terapêutico Individual) sem 
o paciente estar presente. Eu acho que o paciente tem que participar, 
ele tem que sinalizar o que ele gosta o que não gosta, que tem que 
fazer ou não. Aquele dia que a gente atendeu o Lucas (usuário do 
CAPS), se tornou quase um bate papo. Porque a gente queria fazer 
uma construção pra que ele desenvolvesse algumas habilidades 
sociais. Vislumbrando no comportamento dele aquilo que ele 
conseguia fazer.”. 

 

E passam a falar do poder que existe na convivência entre as pessoas no 

CAPS, que é nesse espaço que faz sentido que as coisas aconteçam. Larissa 

retoma o assunto falando que só a equipe de enfermagem participa dessa 

convivência ficando sobrecarregados:  
 
“É aquele negócio que a gente fala né. A convivência. As pessoas 
acham que dentro de uma salinha elas vão tirar tudo do paciente. Ao 
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contrário! Às vezes é quando a gente vai tomar um café, aí o 
paciente se sentiu à vontade e começou a falar, e sabe!? Sempre 
quando eu entrei aqui no CAPS a gente bateu muito nessa tecla da 
convivência, então porque só os auxiliares de enfermagem têm que 
viver no meio dos pacientes? E é essa a briga. Então passou por 
muitas chefias, cada uma de um jeito. Teve chefia que investia na 
convivência como a melhor parte. Queriam todo mundo aqui 
embaixo, queriam sabe, mas isso sempre teve aquela divergência. E 
acabava sobrando pros auxiliares de enfermagem. Ficamos 
sobrecarregados, muitos profissionais bons que estavam aqui não 
ficaram.”. 

 

E Jorge retoma a questão do relacionamento com quem chega ali para usar o 

serviço:  
 
“Com uma conversação, com alguma atitude, alguma coisa diferente 
pra ele aprender a te conhecer, a chegar e conversar com você. A 
gente precisa se envolver um pouco mais. Eles (a equipe que não 
está na convivência) pensam que os pacientes são crônicos, então 
pra quê investimento? Tem que ser melhor, só isso!”. 

 

E Larissa emenda:  
 
“E a gente conseguiu tirar muito mais coisas dele (retomando o 
episódio de quando conheceram Lucas) naquele ‘papo-terapia’. Qual 
foi a nossa fala com ele? Não estou preocupado com a pessoa que 
vem no CAPS e que vem com estigma de louco ou de paciente. Você 
aqui é um ser humano que vai se relacionar, vamos fazer um 
culinária, uma comida, aqui você faz parte do círculo. E a gente 
também achou muito engraçado, a gente pensou muito qual que era 
a expectativa dele! Porque eles pensam que o paciente não tem uma 
expectativa! Mas ele tem! Mesmo na loucura dele ele tem! E a gente 
sempre nessa tecla, o Jorge perguntava e aí, o que você quer, o que 
pretende? Ele tem querer!! Só que muitas pessoas acham que não. 
Parece que eles querem formular a vida do paciente do jeito que eles 
acham melhor. E ele deixou bem claro! ‘Eu terminei o segundo grau, 
eu queria ser agrônomo.’. Eu levei um susto! Eu falei caramba! Eles 
também têm planos! De repente a pessoa fala pra você eu estudei 
até o segundo grau, eu quero fazer agronomia, mas eu quero estudar 
fora. Gente! Eu congelei eu falei como! Que legal! Caramba, tão legal 
ouvir isso de um rapaz de 26 anos.”. 

 

Assim, Jorge e Larissa vão se posicionando com um subgrupo dentro do 

CAPS que parece ter opiniões e entendimentos que divergem dos entendimentos da 

equipe de profissionais especialistas. Como parte da equipe de enfermagem eles 

têm um cotidiano de trabalho diferente dos outros profissionais, estão mais expostos 

ao que ocorre no cotidiano, aos humores diários dos usuários, às surpresas que 

podem atravessar o cotidiano do serviço. Nesse sentido, também sobre o processo 
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que culminou com a internação de Rodrigo eles possuem um ponto de vista distinto 

de Márcia e, ao que tudo indica, da equipe de especialistas do CAPS. 

Sobre o episódio da compra de Rodrigo que culminou na troca de agressões 

entre ele e seus familiares, Larissa expressa sua opinião divergente:  
 
“Ah, eu vou falar disso! Quando eu cheguei aqui que me falaram o 
Rodrigo foi no shopping, comprou roupa, sapato, gastou, comprou, 
me veio você na cabeça. Porque todo mundo lembrou de trabalhar a 
cabeça do Rodrigo, mas esqueceram de trabalhar a cabeça dos 
familiares. Porque o que o Rodrigo fez? Ele se sentiu independente. 
Ele fez uma coisa hiper-interessante! Mas todo mundo já pensou, ele 
tá desorganizado! Não! Você sempre quis que ele fizesse as coisas 
sozinho, estimulava ele, você tentou isso, e no fundo você 
conseguiu. Só que muita gente não entendeu isso. Porque a partir do 
momento que o Rodrigo vai pra uma loja, compra uma roupa... gente, 
ele se sentiu independente, uma pessoa normal, ‘eu tenho direito, eu 
mereço!’. 

 

E Jorge emenda:  
 
“Eu acho que ele se apropriou desse desejo dele e se organizou pra 
isso. Isso é benéfico! Isso é bom! E outra coisa, quando o Rodrigo 
faz isso, a equipe reproduz a fala dos familiares, o Rodrigo tá 
desorganizado. Eu lembro que um profissional veio perguntar pra 
mim o que eu achava da internação. Eu já tinha falado isso pra você. 
Eu fui totalmente contra! O Ro não precisa ser internado! Não tem 
indicação disso! Não era uma crise! Então olha a confusão, quando a 
pessoa tem um desejo, se organiza pra isso, porque você tá 
produzindo autonomia, e aí as pessoas entendem isso como loucura! 
Então esse lugar de onde você avalia a instabilidade ou a saúde 
mental do outro, a ponto de você sugerir, porque o profissional tem 
esse poder, de mandar a pessoa pra internar... com a justificativa de 
que ele causou um problema pros familiares, que é um problema 
relacional. E fazer isso sem pensar o quanto a internação não seria 
bom pra ele. A indicação comum pra internação é quando o paciente 
tá num estado de agitação e agressividade. Que acho que foi o que 
aconteceu com Rodrigo depois da internação, no desfecho da 
história. Porque a condução do entendimento não foi adequada.”. 

 

Assim eles apresentam um entendimento sobre todo o processo que tende a 

divergir da equipe como um todo. E um entendimento sobre o trabalho que eu, 

enquanto pesquisador, realizava com Rodrigo também diferente. Além disso 

apontam que o trabalho com a família de Rodrigo não estava sendo efetivo, e 

precisa ser, se o objetivo é buscar o desenvolvimento da autonomia de Rodrigo. 

Falam explicitamente que o problema que vinha sendo vivido não era o da 

agressividade de Rodrigo, mas um problema familiar, de relação entre Rodrigo e 
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seus familiares, e que isso não é motivo para internação. Essa noção é parecida 

com a compartilhada por Verônica quando ela aponta a relação de Tales e Rodrigo 

como um problema, não somente o comportamento de Rodrigo. 

E em seguida relatam momentos vividos com o próprio Rodrigo que sugerem 

outros entendimentos sobre suas ações e suas produções. Larissa retoma a fala:  
 
“Eu sei que um monte de gente vai falar que eu tô errada, mas olha o 
que aconteceu. O Ro veio pegar umas garrafas de plástico do lixo, 
deu uma lavada, encheu elas e depois foi pra rua e começou a 
vender. ‘Olha a água, 50 centavos’. Ele tava trabalhando! Ele via que 
as pessoas não compravam aí ele deu pra uma pessoa (risos), ele 
deixou a pessoa feliz. Mas você viu a cabeça dele, ele tava 
trabalhando tentando ganhar algum dinheiro. Aí uma profissional foi 
falar com ele, em reprimenda, e ele respondeu: ‘Eu não estou 
roubando água, eu estou trabalhando.’. E teve um outro dia que o 
Jorge e ele fizeram arroz. O Jorge convidou ele pra fazer arroz, e 
depois o Ro vinha me falar, Larissa vem experimentar o arroz que eu 
fiz! Ele tava se sentindo útil. Ele ficava falando, você gostou? Aí ele 
queria comer, e depois queria comer de novo. Mas olha a 
importância dele se sentir útil, de falar eu fiz a comida. Ele comeu a 
comida dele!”. 

 

E Jorge emenda:  
 
“O Rodrigo tem um potencial e tem autonomia, mas não é bem 
explorado... Porque o Rodrigo não retoma os grupos de produção, 
porque ele não pode participar do grupo do carrinho feito à mão? Até 
pra gerar uma renda pra ele. Ele tem o potencial, talvez ele não 
tenha a mesma concentração, mas aí tem que ir lidando com isso. 
Porque ele consegue fazer, ele se vê útil.”. 

 

Em seguida passamos a conversar sobre o trabalho de Acompanhamento 

Terapêutico que realizamos nesse ano. Larissa:  
 
“Acho que você criou aquele negócio de expectativa com o Rodrigo, 
porque ele começou a acreditar mais nele. Ele se preparava pra 
você, ele vinha mais arrumado no dia que você vinha, ele criou uma 
certa independência. Mas eu continuo dizendo as vezes isso acaba 
assustando a própria família. Eu acho, principalmente no começo, eu 
nem te conhecia direito, mas achei que você tava fazendo um ótimo 
trabalho! Só que existe esse problema, precisa da família, precisa da 
equipe. Até mesmo a equipe ficou assustada, ‘nossa o Rodrigo tá em 
crise, ele surtou!’... gente, ele foi muito inteligente! Que isso, eu não 
consigo fazer um crediário, que isso eu tiro meu chapéu pro Rodrigo! 
Vamos ser sinceros, é legal! Mas as pessoas não estão entendendo. 
Mas eu acho que seu trabalho foi interessante. E ele acaba gostando 
tanto de você. Porque eu acho que no fundo o Rodrigo nunca teve 
uma pessoa tão envolvida com ele, e às vezes naquelas 
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agressividades que eu via que ele tinha com você era justamente por 
não estar conseguindo absorver esse sentimento. Ou até mesmo a 
perda, ele é muito inteligente, no fundo ele tem esse medo. Na 
cabeça dele você era até mais que um amigo ali, mas ele sabe que 
você está aqui pra fazer um trabalho. Porque você deu uma atenção 
pro Rodrigo que a gente não conseguiu dar, até a própria família. Eu 
sempre vi a importância que você teve pra ele.”. 

 

Assim, Larissa reforça a ideia de que Rodrigo estava vivendo um processo de 

autonomia e que nossa relação vinha sendo importante para isso. Assim ela entende 

que o processo que culminou na internação é uma reação da família e do próprio 

CAPS aos movimentos de autonomia de Rodrigo. Nesse mesmo sentido, Jorge 

emenda:  
 
“E pro Rodrigo sair desse papel de depositário, de bode expiatório 
precisa de muita mobilização. Precisava de uma ação também com a 
família, e isso não teve, por isso que aconteceu o que aconteceu.”. 

 
 
4.6.4 Beatriz 

 

 

Ela tem 52 anos de idade, possui um histórico muito longo de internações em 

instituições psiquiátricas, e desde o fim de 2014 passou a frequentar o CAPS. Ela foi 

uma figura importante durante o período da minha aproximação ao CAPS, e que 

provocou uma série de acontecimentos importantes no serviço. Ao mesmo tempo 

fez parte da rede social de Rodrigo no período em que esteve lá. Rodrigo a cita no 

primeiro mapa que construímos, mas não no segundo. O segundo foi construído no 

período que ela já estava bastante distante do CAPS há meses. 

Desde junho do ano passado, quando ela passou a frequentar o CAPS uma 

vez por mês, nós nos encontramos com alguma regularidade, consolidando um 

vínculo entre nós para além dos muros do serviço. Em geral eram encontros com 

conversas que se alongavam por bastante tempo. Nossas conversas parecem ter 

lhe ajudado durante todo esse período, principalmente a encontrar recursos para 

lidar com seus próprios sofrimentos. A mim, foram momentos de intensa produção 

de pensamento, dentre outros, sobre o que significa loucura, sobre o que significa 

estar na posição de paciente e de profissional e o processo de construção de uma 
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relação horizontal de pessoa para pessoa. Por todos esses sentidos a entrevista 

com ela nos pareceu adequada para este trabalho. 

Ela conta sobre o significado que o CAPS tem em sua vida:  
 
“Quando eu estava muito mal, ir ao CAPS fazia muito diferença. Ter 
a obrigação de ir ao CAPS, porque tem esse lado obrigatório, 
organiza o dia e a cabeça. Acaba sendo protetivo, inclusive a 
obrigação. Tal dia tinha caminhada, tal dia tinha yoga. Eu tinha um 
cotidiano e aí uma série de coisas vinham a reboque disso, me 
gerava uma vontade de comer.”. 

 

Fala sobre como é o ambiente do CAPS, do seu ponto de vista:  
 
“Eu até acho que o CAPS não é ultra rígido, as pessoas ficam 
abertas. Não é extremamente repressor. A gente ficava livre para 
convivência, principalmente com os outros pacientes. Ali você fica à 
vontade de ter qualquer tipo de ataque. A gente pode aprontar 
qualquer coisa. E ninguém fica te olhando muito torto porque eles 
sabem que todo mundo pode fazer alguma merda, então não fica 
enchendo muito o saco. Essa é a relação com os pacientes. Eu me 
organizei muito mais na relação com os pacientes do que com os 
profissionais. Porque o Marcus e o Renato ficaram tão pertos de 
mim? Eles me tomaram como a mulher que precisa de proteção, mas 
aceitaram que eu chorasse, que eu ficasse com medos estúpidos. Eu 
podia me expressar da forma que eu quisesse e eles não se 
importavam. Não era indiferença, só não era grave. Entre os 
pacientes a gente consegue se organizar. Os profissionais são os 
que mais se assustam com os ‘pitis’ porque eles se veem na 
obrigação de resolver um problema.”. 

 

E fala do Rodrigo, sobre o significado do CAPS pra ele:  
 
“Dá pra perceber o quanto o CAPS é importante pro Rodrigo. Mal ou 
bem, o Rodrigo poder estar lá faz uma baita diferença. A 
necessidade dele é de relação! É de qualquer relação, e o CAPS 
oferece isso pra ele. O CAPS é organizador para ele também. Mas 
eu acho que o CAPS sofre de um problema porque ele reúne uma 
estrutura complicada da saúde mental com uma estrutura complicada 
do funcionalismo público. Tem desde todos os vícios da saúde 
mental somado aos vícios do funcionalismo público. Às 17 horas ele 
vai largar a caneta e ir fazer qualquer outra coisa, ele sabe que ele 
nunca vai ser demitido, não é um lugar de meritocracia, elas fazem 
tudo no automático. É tão comum eu ouvir dos profissionais do 
CAPS, nossa a gente se esforça tanto pra proporcionar o espaço do 
yoga pra vocês mas vocês não usam. Como se eu tivesse que 
assumir que o trabalho deles é maravilhoso, mas não é. Como se a 
gente tivesse que estar sempre agradecendo por eles estarem lá. 
Mas faz parte do meu desenvolvimento eu optar, em algum 
momento, em não fazer mais o yoga. Isso sou eu melhorando. Mas 
eles querem que você faça yoga, e entendem a sua não ida como 
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uma piora. Porque tem o momento que o yoga perde o sentido, 
esvazia de significado. Aí você tem que procurar outras coisas. O 
Rodrigo estava passando pelo mesmo processo, estava 
questionando as coisas, dizia ‘eu tenho 40 anos, posso fazer 
sozinho.’ E quanto mais autônomo, mais questionador, mais 
independente, mais ativo, a presença dele passou a ser uma 
presença mais questionadora. Inclusive questionar a você, tinha dias 
que ele estava com raiva de você e eu acho isso muito positivo. Ele 
não estar obrigado a aceitar que quando você aparecesse tudo bem, 
quando você não aparecesse também. Houve uma diferença real 
inclusive na relação que ele passou a ter com os outros pacientes. 
Quer dizer, antes a gente ouvia, ‘o Rodrigo não tem jeito. Ah, dá um 
cigarro que ele não enche o saco.’, e depois passou a ser, ‘ah, pelo 
menos dá pra trocar uma ideia com ele, tem gente que só vem pedir 
cigarro, o Ro conversa.’. Então a relação de vocês reverberou na 
relação dele com os profissionais, e com os pacientes. Os pacientes 
são muito moralistas, muito mais que os profissionais, mas por outro 
lado, as relações são entre iguais. Eles não tão incorporados à saúde 
mental.”. 

 

Dessa forma, Beatriz afirma que era um processo de afirmação de si Rodrigo 

não aceitar mais os antigos comandos. Afirma, assim como Jorge e Larissa, que 

minha relação com ele estava sendo significativa nesse processo.  

Ela também entende que a equipe como um todo não encontrou meios de 

lidar com esses novos comportamentos de Rodrigo:  
 
“Eu acho que isso levou eles a um erro muito grande de apoiar a 
internação, se ela ia acontecer ou não eu não sei, mas eles 
apoiaram. E sabendo que o Rodrigo só pode ser internado na rede 
pública e sabendo qual é a qualidade desses serviços, hospital 
psiquiátrico não faz bem. Ele poderia fazer bem, eu já fui internada e 
me fez bem, mas nunca fui internada em hospital público. Ele voltou 
a piorar muito, pra um estado muito mais sem autonomia, num 
primeiro momento completamente drogado, quase babando, falando 
mole, uma medicação que provavelmente tava em excesso e 
equivocada, e esse tempo ridiculamente ocioso que você fica 
trancado num lugar não sendo tratado com dignidade, amarrado. Pra 
não ser assim, você precisa de um lugar que você não fica largado, 
que você tem um acompanhamento. E todo mundo sabe que ele não 
ia ter isso no hospital público, todo mundo sabe. E na hora que o 
corpo de profissionais apoia isso, acho que foi um erro enorme.”. 

 

E passa a avaliar como foi para os profissionais do CAPS receber este 

pesquisador e esta pesquisa:  
 
“E volto pro funcionalismo público. Então eles veem um rapaz que 
fez USP, bem apessoado como diria minha avó, chegar lá e não ter 
horário fixo, e não ter que fazer reunião toda sexta feira. Eles veem 
este cara que não tem que cumprir as regras do funcionalismo 
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público, o que coloca o fazer deles em cheque: ‘porque eu tô fazendo 
sempre a mesma coisa se esse cara tá fazendo cada hora uma coisa 
diferente? Um dia leva pro teatro, um dia leva pra passear, um dia 
leva pro jogo de futebol. Porque que ele pode e eu não posso?’. 
Então eu penso que você criou dois problemas: o Ro passou a ser 
mais questionador, mais assertivo, passou a ter desejo. Por outro 
lado, você questionou a posição deles, como funcionários públicos, e 
como pessoas da saúde mental. Porque você agiu o tempo todo com 
Rodrigo, com os outros pacientes e com o corpo do CAPS de uma 
forma que eles não tão acostumados. Você passou a ser um 
incomodador.”.  

 

E continua:  
 
“Isso não quer dizer que eles não gostam de você. Mas assim, dentro 
de uma entidade, pela própria posição dela, você colocou em cheque 
tudo que está sendo feito lá. Não é raro os pacientes dizerem, 
porque que ele (pesquisador) só fica com o Rodrigo? Porque as 
pessoas visualizavam ali que elas queriam aquela atenção e aquela 
mobilidade também. Então isso gerou um monte de questões dentro 
do CAPS. Teve um dia que o Marcus e o Renato foram comprar um 
vinho e falaram, ‘é, se o Ro pode sair por aí fazendo um monte de 
coisa, a gente também pode!’, aí eles encheram a cara! Então essas 
potenciais se alastraram.”. 

 

Assim do seu ponto de vista a presença do pesquisador e os movimentos que 

tinham sido construídos nesse período já faziam parte dos processos vividos no 

cotidiano do serviço. Nesse sentido o ponto de vista de Beatriz coincide com o de 

Jorge e o de Larissa, que a minha relação com Rodrigo produzia efeitos para além 

do nosso contato direto. Além do sentimento de maior autonomia que nossa relação 

poderia estar produzindo nele, Beatriz aponta para uma relação mais direta entre 

mim (enquanto pesquisador) e profissionais do CAPS. 

O CAPS possui uma relação com prévia tanto com a USP, como 

pesquisadores de maneira geral, nesse sentido os funcionários do CAPS já 

possuíam preconcepções acerca da minha chegada, e essas preconcepções 

estiveram sempre presente nas interações interpessoais. Assim vale ressaltar que 

os resultados desta pesquisa estão atravessados pelas interações entre o 

pesquisador e as pessoas do CAPS, que nesse processo iam construindo os 

espaços que a pesquisa se dava e a forma como acontecia. 

Especificamente sobre a relação entre nós dois durante o ano de 2015 Beatriz 

fala do sentimento de uma relação entre iguais, e que isso a ajudou:  
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“É engraçado, não é com todo mundo que eu falo assim, Felipe. Com 
pessoas que eu confio muito. E eu acho que isso foi um grande 
ganho na verdade. Acho que a gente estabeleceu esse vínculo, e 
estabeleceu também porque a gente enfrentou problemas, né. Não 
foi uma relação assim, linda e maravilhosa. Não, a gente já se 
xingou, a gente já brigou, e eu acho que é isso que falta nos 
profissionais do CAPS. Entender o enfrentamento comigo, com o 
Rodrigo como algo necessário para o nosso desenvolvimento. Mas 
você tem que enfrentar o outro honestamente. Não é jogando com a 
autoridade, como quem tá lidando como louco. Você tem que jogar 
mais honestamente. Eu acho que foi no nosso enfrentamento que se 
estabeleceu a confiança de fato, porque a resposta que eu tive foi 
uma resposta honesta. Uma pessoa brigando pelo território dela, não 
vinha aquela coisa tipo, ‘espera aí, louca! Eu sou o são aqui, você 
está delirando.’. Acho que se foi possível construir confiança foi 
através do embate.”.  

 

E sobre seu momento atual, ela diz:  
 
“Eu tenho certeza (e tenho poucas certezas na vida), que estou num 
período muito agradável da minha vida depois de tantos anos de 
uma vida no geral desagradável. Ela tinha momentos agradáveis, 
mas ela permeada por uma dor, por um desespero! As vezes dava 
pra ir além do desespero, mas era meio como se você subisse 
respirasse e afogasse de novo. Que esse resultado, o momento da 
vida de agora é resultado de muitos ganhos durante muitos anos. De 
muitos momentos de análise. De muitos encontros, de muitos 
desencontros, de muitas internações, de ir ao limite, acho que de vez 
em quando você se encher de remédio ou cortar os braços, as 
pernas, o pescoço, enfim, ir às raias. Tem duas formas quando você 
está se afogando, uma é ficar se debatendo, outra é ir até o fundo e 
bater o pé no chão, dar impulso pra subir. Eu algumas vezes, e acho 
que isso me ajudou, fui até o fundo e bati o pé. Me deixei afogar, 
cheguei muito perto de morrer, porque se eu ficasse me debatendo 
eu ia morrer mesmo, e ali eu correria um risco mas eu tinha chance 
de tomar fôlego pra sair. Então acho que é um acúmulo de coisas, o 
CAPS em certo momento foi organizador, o encontro com você, a 
contínua presença do meu filho, e de alguns amigos que me seguem 
por anos, esteja eu no desespero, na alegria, no horror, eles tão 
sempre aí, e que me olham menos como paciente e mais como 
pessoa.”. 
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4.7 Segundo Mapa da Rede de Rodrigo 
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Dessa vez a produção do mapa se deu com mais agilidade, em menos de 

quarenta (40) minutos estava pronto. Com exceção de José (J), que aparece no 

terceiro semicírculo, todos moradores de sua casa aparecem no primeiro 

semicírculo: Verônica (V), Tales (T), Augusto (A), Ricardo (Ri). Além deles, sua mãe 

Maria (Ma) e seu pai Odvan (Od) e Natalia (N) também aparecem no primeiro. 

Assim, em comparação com o primeiro Mapa vemos as pessoas de sua casa mais 

próximas de Rodrigo. 

No espaço reservado às pessoas do CAPS, Rodrigo também aproximou mais 

as pessoas de si. Renato (R) e Marcus (M) vieram para o primeiro semicírculo 

enquanto no anterior apareciam no segundo. Larissa (La) e Dolores (D) vieram do 

terceiro para o primeiro. Além disso ele acrescentou os nomes de Jorge (Jg - 

enfermeiro), Angélica (An - funcionária da limpeza) que aparecem no primeiro 

semicírculo, e manteve os nomes do Pesquisador (Pe), do Álvaro (Al - segurança) e 

do Doutor (Dr) também no primeiro semicírculo. Lúcio (L) saiu do primeiro e veio pro 

segundo semicírculo e Beatriz (B) saiu do primeiro para não aparecer dessa vez. 

Dessa vez os quadrantes de Amizades e de Relações Comunitárias 

aparecem em branco. Quando questionado sobre a ausência deles em comparação 

com o primeiro mapa, Rodrigo afirmou que não os via há muitos anos. Nesse 

sentido podemos inferir que o segundo mapa parece ter maior identificação com o 

que ele vive no presente. Não só pelos quadrantes em branco, mas também porque 

Beatriz (B), com quem Rodrigo não se encontra há muitos meses, não foi 

mencionada. E Lúcio (L) que também não tem mais aparecido no CAPS por 

problemas crônicos de saúde, continua vivo na mente de Rodrigo, mas veio para o 

segundo semicírculo, está mais distante do seu cotidiano e seu mapa representa 

isso. 

Talvez a presença de Renato e Marcus no primeiro semicírculo também 

reforcem essa ideia, bem como a presença de Jorge (Jg) e Angélica (An) que são 

pessoas importantes para Rodrigo no CAPS e foram lembrados com naturalidade 

por ele agora. Ao mesmo tempo podemos dizer que as pessoas da família seguiram 

essa mesma tendência, inclusive, seu pai Odvan (Od) surge no primeiro semicírculo. 

No primeiro mapa esse espaço tinha sido preenchido só por Maria (Ma) e Natália 

(N), ambas falecidas. Quanto as características estruturais sua rede pouco se 

alterou de um mapa para outro, manteve-se a concentração de pessoas entre 

Família e CAPS. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Análise dos Resultados 
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5.1 Caracterização da rede social de Rodrigo 
 

 

Mapas de rede: Como demonstrado nos resultados, a rede pessoal de 

Rodrigo é composta principalmente pelas pessoas de sua família com as quais vive 

junto e por pessoas que estão vinculadas ao CAPS. Ainda que ele tenha citado 

pessoas nos quadrantes de Amizades e Relações Comunitárias pudemos perceber 

pela nossa experiência que Rodrigo não mantém contato com nenhuma delas há 

muitos anos, não sendo portanto pessoas e recursos que ele pode acessar hoje.  

O primeiro mapa mostra que sua rede é densa, homogênea, de fácil acesso, 

concentrada em dois quadrantes com presença no primeiro semicírculo somente por 

pessoas do CAPS (considerando somente as pessoas vivas). As pessoas familiares 

com quem mora aparecem todas no terceiro semicírculo.  

O segundo mapa manteve a mesma concentração por quadrantes, mas se 

alterou quanto ao semicírculo mais frequente. Das dezoito (18) pessoas citadas, 

dezesseis (16) aparecem no primeiro semicírculo. Ele aproximou mais as pessoas 

do CAPS e as pessoas de sua família, com exceção de José.  

Sluzki (2006) aponta para as funções da rede, que são seis (6) descritas pelo 

autor: companhia social, apoio emocional, guia cognitivo, controle e regulação 

social, ajuda material e de serviços e acesso a novos contatos. Além das funções da 

rede o autor aponta para as características dos vínculos e também apresenta seis 

(6) categorias de análise: função predominante do vínculo, quantas funções o 

mesmo vínculo desempenha, o grau de reciprocidade, o grau de intimidade, a 

frequência da relação e a história da mesma. 

Nesse período de convivência no CAPS presenciamos pessoas saindo e 

pessoas novas chegando no serviço. Levando-se em conta somente os profissionais 

e os estudantes universitários, passaram pelo CAPS 3 seguranças diferentes, 

muitas estagiárias em enfermagem e mais uma aluna de pós graduação. Chegou 

um novo enfermeiro, uma nova técnica em enfermagem e está saindo o Doutor que 

foi citado por Rodrigo nos mapas.  

Ainda que Rodrigo tenha relações pessoais no CAPS, o contato que tivemos 

nos sugere que sua relação mais constante é com a instituição. O serviço é mais do 

que as pessoas que estão lá no cotidiano. Era muito comum em nossos saídas de 

AT que Rodrigo quisesse retornar antes pra o CAPS para aí sim ir para sua casa. 
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Sendo a rua um lugar a que estamos mais expostos e vulneráveis, Rodrigo 

encontrava no CAPS um lugar de conforto o que o acalmava. Nesse sentido o CAPS 

enquanto instituição parece ser um local que desempenha as categorias de função 

da rede descritas por Sluzki (2006). 

Diferentes pessoas no CAPS acabam desempenhando funções parecidas 

para ele. Por exemplo, ele encontra companhia social com diversos usuários, 

profissionais, estagiários e estudantes de pós graduação, não necessariamente em 

uma relação específica. Ainda que no primeiro mapa ele tenha posto 

intencionalmente pessoas do CAPS nos três semicírculos, o que denota que havia 

uma diferença de sensação de proximidade para com elas, no segundo ele cita a 

maioria das pessoas do CAPS no primeiro semicírculo. Com exceção de Lúcio que 

não vinha mais frequentando o CAPS, as outras nove (9) pessoas citadas aparecem 

no primeiro semicírculo. 

Quando a entrevistada Márcia fala sobre o vínculo de Rodrigo com o CAPS 

ela nos remete a essa ideia: 
 
“Acho que ele tem uma ressonância afetiva muito grande. Isso 
produz efeitos. Ele tem um vínculo forte aqui, todas as pessoas tem 
uma relação grande com ele. Ele conhece todo mundo aqui no 
CAPS.” 

 

Beatriz reforça esse sentido: 
 
“Dá pra perceber o quanto o CAPS é importante pro Rodrigo. Mal ou 
bem, o Rodrigo poder estar lá faz uma baita diferença. A 
necessidade dele é de relação! É de qualquer relação, e o CAPS 
oferece isso pra ele. O CAPS é organizador para ele também.”.  

 

Em outra passagem Beatriz conta da relação que outros usuários 

estabelecem com Rodrigo, que também funcionam como companhia e regulação:  
 
“Quer dizer, antes a gente ouvia, ‘O Rodrigo não tem jeito. Ah, dá um 
cigarro que ele não enche o saco.’, e depois passou a ser, ‘ah, pelo 
menos dá pra trocar uma ideia com ele, tem gente que só vem pedir 
cigarro, o Rodrigo conversa.’” 

 

Em nosso entendimento, o CAPS é para ele um lugar que encontra 

companhia social, apoio emocional, guia cognitivo, regulação social, acesso a novos 

contatos (como aconteceu entre mim e ele), além de ajuda material que o serviço 
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pode oferecer. E diferentes pessoas podem assumir esses papéis a depender da 

situação.   

Quanto aos familiares, como trazido nos resultados deste trabalho, em 

especial com Tales, Rodrigo encontra companhia social e regulação social. Além 

das passagens que eu próprio presenciei, nas próprias reuniões de rede e na 

entrevista de Verônica fica claro que Tales e Rodrigo são companhia social um para 

o outro, bem como são reguladores sociais um do outro. O período de internação de 

Rodrigo servia de alívio por Tales não ter que lidar com Rodrigo todos os dias, mas 

ao mesmo tempo Tales sentia sua falta no cotidiano. Segundo Verônica: “Tem afeto 

entre eles! Quando o Rodrigo tá bonzinho tem esse afeto. Meu pai fala dele com 

carinho, se preocupa com ele.”  

Verônica relata a história da família nos últimos dez anos, mostra que esses 

acontecimentos estão diretamente ligados com o desgaste e a impotência que se 

vive atualmente:  
 
“Nós mudamos pra essa casa aqui, já faz 9 anos (desde 2007 eles 
moram lá). Uma casa pequena. Se perdeu aquele poder aquisitivo de 
ter uma empregada. Meu pai (Tales) passou a assumir funções que 
ele nunca imaginou assumir na vida: varrer casa, arrumar cama, 
fazer o arroz, fazer compras, fazer feira, mercado. A vida dele virou 
um inferno! Ele saiu da posição cômoda de sair pela manhã e ir 
trabalhar, onde ele fazia as contabilidades da casa noturna. (...)Eu 
trabalhei lá por seis anos, dava trabalho, mas era um ambiente que 
você se distraia, era gostoso. Dava muito movimento na vida. Essas 
responsabilidades na casa são novas pra ele. (...)Então pra ele é 
assim: ‘perdi meu emprego, diminuí drasticamente meu poder 
aquisitivo, estou sendo punido. Meu castigo é cuidar da casa, da 
mulher doente, cuidar do meu sobrinho com problema de cabeça.’ 
Ele encara o Rodrigo como uma punição.”. 

 

Durante o período que compartilhou a tarefa com Tales, segundo Verônica, 

Rodrigo aprendeu a ‘reclamar’: 
 
“Meu pai dependia muito do Rodrigo, porque pra movimentar minha 
mãe, pra levar ela pro banheiro, precisava do Rodrigo. Meu pai não 
brigava só com o Rodrigo, meu pai brigava com a minha mãe. O 
Rodrigo aprendeu a reclamar imitando meu pai. Meu pai não era tão 
rabugento, não era tão briguento, ele bebia bem menos. Mas como 
essa frustração toda, o que ele passou, eu encaro como uma 
depressão tudo que ele passou! Então a fuga dele é a bebida. Ele 
bebe, fica sem comer, então você sabe como isso é. O pavio dele 
estoura por qualquer coisa. Não é só com o Rodrigo, qualquer coisa 
que não seja dentro daquele ritmo dele ele reclama, ele xinga.” 
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Após o falecimento de Natália, Rodrigo perdeu a função de cuidador, perdeu 

a atividade que compartilhava junto com Tales. Em que pelo menos naqueles 

instantes ele estava numa posição social semelhante a de Tales, ele era o parceiro 

de Tales na função de cuidar de Natália. Essa perda foi em seguida às perdas 

financeiras da família, relatadas por Verônica.  

Se antes o cotidiano de Rodrigo era preenchido com funções sociais ora de 

paciente, ora de cuidador, agora ele era somente paciente. Todos os dias. Parece 

que Rodrigo passou a expressar essa violência, essa agressividade, talvez como 

uma reação ao papel de paciente.  
 
“O Rodrigo tá num padrão que eu nunca vi. Em todas as crises dele, 
eu nunca vi ele no padrão que ele tá, e a medicação não ta surtindo 
muito efeito. E o Rodrigo também tá provocando demais. A gente fica 
falando pra ele ficar quieto, mas ele não para. Ele fica falando alto 
enquanto o meu pai tá vendo tv, ele fica rindo alto, tirando sarro, e 
meu pai fica ameaçando ele o tempo todo. Isso é o dia todo. Daí o 
Rodrigo vai pra fora, pega a vassoura pra bater no meu pai. E no fim 
de semana piora porque eles ficam sozinhos o tempo todo. Então 
assim, tá um clima de guerra.” 

 

E a violência entre os dois vai trazendo para Verônica uma sensação de 

medo e impotência:  
 
“Controlar meu pai é possível? Diminuir a bebida, diminuir o nervoso 
dele? isso é impossível! Então eu vou ter que afastar o Rodrigo. Não 
tem como, essa é a minha opção. Vou ter que abrir mão da minha 
ideia de ficar com ele, de fazer diferente do pai dele. Mas eu não 
posso mais, Felipe, porque meu medo é que em algum momento 
meu pai acabe matando o Rodrigo, ou o Rodrigo acaba matando 
meu pai. Porque essa fase da agressão que acontecia muito 
raramente, agora é todo dia.”. 

 

Assim, para diminuir a convivência entre os dois Verônica conta que tentou 

deslocar Rodrigo do quarto de Tales para o de Augusto: 
 
“Aí eu tentei uma alternativa que era tirar o Augusto do quartinho do 
fundo, trocar com o Rodrigo, mas aí o meu pai começou a arrumar 
empecilhos e não aceitou a ideia. Aí você vê que ele sempre arruma 
um problema. Tem sempre um problema! Ninguém aceita alternativa. 
Meu pai resiste e dificulta a situação.”.  

 

Verônica mostra, nesses relatos, que Rodrigo é uma pessoa difícil de se lidar, 

mas também aponta seu pai como uma pessoa muito difícil. Tales foi quem resistiu 
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às mudanças de quarto que ela propôs, e ela considera impossível fazer alguma 

coisa que altere seu comportamento, e diz que sua única opção é afastar Rodrigo. 

Verônica também falou em sua entrevista que Tales foi quem fez pressão 

para que Rodrigo fosse internado, mas durante a internação ele sentia sua falta:  
 
“Mas meu pai não sabe demonstrar carinho por ninguém. Ele foi 
criado de um jeito muito estranho, aí ele bebe... Quando o Rodrigo 
ficou internado, meu pai não admite, mas você percebe que ele sente 
falta do Rodrigo. Apesar de ser estressante, ele já habituou no 
padrão com o Rodrigo.” 

 

Ao mesmo tempo que Rodrigo pode ser um castigo, e que Tales faz pressão 

para sua internação, ele sente sua falta e mantém Rodrigo próximo de si. Quando 

Rodrigo esteve internado, Tales era o que mais ia visita-lo, e é Tales quem cuida de 

Rodrigo no cotidiano. A relação dos dois é permeada de afeto e violência. 

Na relação entre José e Rodrigo também parece ter a função de regulador 

social por um lado, e companhia pelo outro. Ele não convive tanto e isso parece 

fazer com que a regulação social seja a principal função desta relação. Já Verônica 

parece ser quem consegue manter uma atitude de apoio emocional, principalmente 

em situações mais limites.  

As relações de Rodrigo com Tales, Verônica e José parecem ser as mais 

intensas para Rodrigo, e nas três não há reciprocidade, não há alteração de papéis. 

Ele está constantemente no papel de alguém que precisa de cuidados, e eles estão 

no papel de quem cuida (Alves, Dourado e Côrtes, 2013; Emerich, Campos & 

Passos, 2014).  

Dessa forma a rede social de Rodrigo, que inclui o CAPS e a família, é muito 

presente em sua vida. Podemos afirmar assim que a rede de Rodrigo é presente e 

atuante em sua vida, bem como Rodrigo é presente e atuante na vida de sua rede. 

Nesse sentido vale relembrar que muitas pessoas foram visitá-lo nas internações, e 

ele era sempre uma ‘celebridade’, assim como é no CAPS. Muitas foram ao hospital 

de Itaquera, local que demorávamos cerca de duas horas e meia para ir, e depois 

para voltar. 

Podemos perceber que entre Rodrigo e sua rede há troca de afeto, 

acolhimento e violência, em grande intensidade. O episódio da internação nos 

fornece mais elementos para compreender funcionamento da relação entre Rodrigo 

e sua rede, e será tratado mais a frente. 
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5.2 Caracterização de Rodrigo 
 

 

Um cidadão, da perspectiva da Reabilitação Psicossocial (RP), necessita ter 

satisfeitos os contratos sociais no que se refere a habitação, a rede social e ao 

trabalho com valor e renda. O usuário do serviço de saúde mental precisa sair do 

lugar de exclusão para um lugar de cidadania, sair de uma posição de reprodução 

para uma posição de produção e construção de sentidos. Assim, os contratos 

sociais são uma maneira de permitir que a pessoa participe de espaços legitimados 

pela sociedade e possa assumir um papel de produção de sentido, exercitando sua 

autonomia (Saraceno, 2001). 

Rodrigo não possui um trabalho com valor social e renda, mas Tales, que tem 

sua guarda, recebe de Odvan (o pai de Rodrigo) uma pensão no valor de um salário 

mínimo por mês. Rodrigo deseja trabalhar e se sentir útil, ele já esteve nesse papel 

em sua casa quando era cuidador de sua tia. Márcia conta das tentativas do CAPS 

em leva-lo a participar das atividades de um Cecco (Centro de Cooperativa e 

Convivência) e outros lugares:  
 
“Ele chegou a ir pro Cecco uma época, ele e o tio dele foram, mas aí 
deu algum rolo lá, aí fechou o tempo com o Cecco. Aí a gente 
chamou ele pra participar do grupo ligado ao economia solidária que 
a gente tem aqui, e ele começou a participar, foi nas reuniões e, 
muitas vezes ele ia na frente, se posicionava, as vezes a gente 
punha um limite. Conseguia um nível de produção, bem pequeno, 
mas a ideia era ele trabalhar em torno dessa questão trabalho, muito 
presente na fala dele, mas assim quando ele começou a se 
desorganizar muito ele não quis mais. 

 

Larissa relata uma situação em que Rodrigo buscou, lá no CAPS mesmo, 

uma alternativa para trabalhar e ganhar dinheiro:  
 
“Eu sei que um monte de gente vai falar que eu tô errada, mas olha o 
que aconteceu. O Ro veio pegar umas garrafas de plástico do lixo, 
deu uma lavada, encheu elas e depois foi pra rua e começou a 
vender. ‘Olha a água, 50 centavos’. Ele tava trabalhando! Ele via que 
as pessoas não compravam aí ele deu pra uma pessoa (risos), ele 
deixou a pessoa feliz. Mas você viu a cabeça dele, ele tava 
trabalhando tentando ganhar algum dinheiro. Aí uma profissional foi 
falar com ele, em reprimenda, e ele respondeu: ‘Eu não estou 
roubando água, eu estou trabalhando.’.” 
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Jorge também fala sobre Rodrigo: “O Rodrigo tem um potencial e tem 

autonomia, mas não é bem explorado. (...)Ele tem o potencial, talvez ele não tenha a 

mesma concentração, mas aí tem que ir lidando com isso. Porque ele consegue 

fazer, ele se vê útil.” 

E Verônica fala do desejo de Rodrigo e sobre o CAPS:  
 
“Porque quando tinha a casa noturna ele trabalhava, ele era útil. Ele 
sente falta disso! Ele cobra isso, e a gente não tem o que oferecer. O 
CAPS não tem uma proposta de fazer alguma coisa, uma 
cooperativa. Tem o artesanato, é uma proposta que fica só nesse 
dia. São ações pontuais que dura um ou dois meses, mas depois fica 
perdido de novo.” 

 

Ainda que Rodrigo seja reconhecido pelas pessoas de sua rede como alguém 

com desejo e potencial de trabalho, a última vez que ele ocupou uma função 

legitimada e útil foi quando cuidava de sua tia. Como nos sugere Larissa e Jorge, 

Rodrigo possui esse desejo e usa formas criativas no cotidiano para tentar trabalhar, 

como no episódio em que tentava vender água.  

Assim, ainda que Rodrigo não tenha um trabalho com valor social, ele se 

mantém com desejos e capaz de criar e produzir. Durante o AT que realizamos não 

foi possível criar qualquer vínculo com espaços fora do CAPS além do vínculo que 

tentamos construir com o Tendal através da participação do grupo de teatro.  

Quanto à habitação, Verônica relatou que agora eles moram numa casa mais 

apertada do que antes, desde que mudaram para lá rodrigo e Tales dividem um 

quarto. Principalmente após o falecimento de Natália, cresceu o conflito entre 

Rodrigo e Tales. Ainda no período de observação participante que antecedeu ao 

trabalho de AT, já ficava explícito que Rodrigo tinha uma relação conflituoso com 

Tales e José principalmente.  

Acompanhando Rodrigo a sua casa eu presenciei Tales e José agredindo 

Rodrigo verbalmente, revelando que as agressões eram bastante frequentes e 

cotidianas. Ao mesmo tempo foram comuns também as situações em que a rua o 

assustava e ele tinha necessidade de retornar a sua casa para se sentir mais 

seguro. 

Assim desde o início Rodrigo mostrou ter uma relação ambígua, de 

segurança e medo com seus familiares e sua casa. Às vezes as idas do CAPS até 

sua casa eram permeadas por um sentimento de medo, e às vezes ele se sentia 
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seguro. Foram vários os momentos em que ele e o tio expressavam afeto e violência 

um pelo outro, e muitas vezes isso acontecia ao mesmo tempo, expressando a 

mesma dualidade que Rodrigo apresentava em relação a sua casa. 

Com o tempo foi sendo possível perceber que Tales também parecia se sentir 

assim em relação a Rodrigo, não só quanto a questão do afeto e da violência, mas 

quanto ao fato de Rodrigo também ser uma presença que representa uma ameaça. 

Ele não é só frágil, ele também sabe ser violento, ele também possui potência para 

se defender e agredir. Sobre isso Verônica fala que num dos conflitos entre os dois, 

ela tem medo que se pai acabe matando Rodrigo ou que Rodrigo mate seu pai. 

Outro elemento importante na relação entre os dois é lembrada por Márcia. É 

frequente que Rodrigo sinta medo de perder seu tio, isso lhe gera incerteza sobre 

com quem ele morará se seu tio falecer: 
 
“Tales é um figura importante na vida de Rodrigo. Embora tenha todo 
esse outro lado da violência doméstica que a gente acompanha, e a 
gente tenta um trabalho em cima disso. Os momentos das agressões 
são os que Rodrigo fica mais vulnerável perguntando sempre, ‘com 
quem eu vou ficar? E se o Tales morrer?’.” 

 

Tales é quem cuida da casa e de Rodrigo. Tanto da higiene, quanto da 

alimentação e Rodrigo sabe disso, e fica inseguro com a ideia de perder seu tio. 

Rodrigo trata Verônica por Madrinha, essa é a relação familiar em que Rodrigo se 

sente mais confortável e seguro. Durante as reuniões de rede ela falava que queria 

o retorno de Rodrigo, mas Tales fazia pressão para que ele ficasse lá mais tempo, e 

Tales consentia. 

Assim ela acaba ocupando um papel de mediadora do conflito entre Tales e 

Rodrigo. Tratando-se de uma família que viveu uma história recente com muitas 

perdas, o cotidiano é permeado de conflitos, mas mesmo com todas as dificuldades 

e inseguranças que sente, Rodrigo reconhece essa como sua casa, como sua 

família.  

Ainda nos atendo aos contratos sociais reclamados pela Reabilitação 

Psicossocial, sobre a rede social Rodrigo tem, além das pessoas da sua família, as 

pessoas do CAPS.  Beatriz fala como usuária do CAPS sobre as relações no 

serviço: 
 
“A gente ficava livre para convivência, principalmente com os outros 
pacientes. Porque o Marcus e o Renato ficaram tão pertos de mim? 
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eles me tomaram como a mulher que precisa de proteção, mas 
aceitaram que eu chorasse, que eu ficasse com medos estúpidos, ali 
você fica à vontade pra ter qualquer tipo de ataque. Eu podia me 
expressar da forma que eu quisesse e eles não se importavam. Não 
era indiferença, só não era grave. Quando eu estava muito mal, ir ao 
CAPS fazia muito diferença. Ter a obrigação de ir ao CAPS, porque 
tem esse lado obrigatório, organiza o dia e a cabeça. Acaba sendo 
protetivo, inclusive a obrigação. Tal dia tinha caminhada, tal dia tinha 
yoga. Eu tinha um cotidiano e aí uma série de coisas vinham à 
reboque disso, como sentir fome”. 

 

O CAPS é organizador, até pela parte obrigatória como referiu Beatriz. As 

interações entre os usuários é uma relação entre iguais, uma relação de aceitação 

da loucura um do outro, o que faz com que Beatriz e os outros usuários sentirem-se 

livres para se expressar, principalmente para expressar sua loucura, talvez como em 

nenhum outro lugar. Na experiência de Beatriz o CAPS é um ambiente que aceita a 

loucura, talvez mais do que qualquer outro fora dele (Oliveira, Andrade e Goya, 

2012; Salles & Barros, 2013; Botelho e Lima, 2015). 

Dessa forma, para Beatriz o CAPS foi um lugar de intensa produção e 

construção de sentidos. Larissa conta de um momento recente que viveu com 

Rodrigo no CAPS que reforça o CAPS como um espaço em que se produz:  
 
“E teve um outro dia que o Jorge e ele fizeram arroz. O Jorge 
convidou ele pra fazer arroz, e depois o Ro vinha me falar, Larissa 
vem experimentar o arroz que eu fiz! Ele tava se sentindo útil. Ele 
ficava falando, você gostou? Aí ele queria comer, e depois queria 
comer de novo. Mas olha a importância dele se sentir útil, de falar eu 
fiz a comida. Ele comeu a comida dele!”. 

 

Larissa nos mostra que há produções ocorrendo no cotidiano do CAPS, 

profissionais e usuários participam de sua construção, inclusive Rodrigo. O CAPS 

parece funcionar como uma rede, o AT que era feito com Rodrigo repercutia na vida 

de outros usuários do serviço, como relata Beatriz: 
 
“Não é raro os pacientes perguntarem, porque que ele (pesquisador) 
só fica com o Rodrigo? Porque as pessoas visualizavam ali que elas 
queriam aquela atenção e aquela mobilidade também. Então isso 
gerou um monte de questões dentro do CAPS. Teve um dia que o 
Marcus e o Renato foram comprar um vinho e falaram, ‘É, se o Ro 
pode sair por aí fazendo um monte de coisa, a gente também pode!’, 
aí eles encheram a cara! então esses potenciais se alastraram.”. 
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Assim, o CAPS parece apresentar em seu cotidiano produções das mais 

variadas. Além dos relatos na entrevistas, o que nós encontramos durante a 

observação participante no CAPS, não só com Rodrigo, mas com outros usuários 

também, foi uma a presença da capacidade de produção de sentidos (Brasil, Jorge 

& Costa, 2008; Jorge et al, 2011; Montanher e Leal, 2013; Batista e Nobre).  

Talvez a criação do grupo ‘caps lock’ tenha sido uma das expressões mais 

evidentes dessa produção. Todos os relatos apresentados no ítem 4.2.1 nos 

resultados desse trabalho (entre as págs. 59 e 64) mostrando as interações que 

estavam ocorrendo nesse grupo, para nós, manifestam produções de sentido 

criados nas interações entre os envolvidos mais diretamente, e o CAPS de maneira 

geral. Até porque o CAPS era o espaço que proporcionava esse encontro (Marzano 

e Sousa, 2004; Grandi e Waidman, 2011; Batista & Nobre, 2013). 

A nosso ver a rede é ao mesmo tempo fonte de recursos, de afeto e 

acolhimento, mas pela característica homogênea dela, tende a produzir pressão 

para que não haja mudanças. O CAPS, como instituição, nesse caso, compõe a 

rede e tende também a atuar nos dois sentidos (Leão e Barros, 2011).   
Assim, retomando os contratos sociais, ainda que Rodrigo não tenha todos os 

contratos satisfeitos, o fato dele estar vinculado ao CAPS denota a presença de uma 

rede social, e através de nossa prática percebemos que esse vínculo é fundamental 

para que Rodrigo ocupe uma posição de produção de sentido em sua vida. Mas ele 

também encontra resistências. A internação de Rodrigo talvez seja demonstrativo 

dessas resistências: 

 

 

5.3 A internação 
 

 

Através das entrevistas percebemos que formaram-se duas interpretações 

sobre o ocorrido. Em uma avalia-se que Rodrigo vinha se comportando de maneira 

agressiva, descontrolada o que punha em risco a vida das pessoas em sua volta e a 

sua própria, tornando a internação necessária. Em outra avalia-se que Rodrigo 

estava expressando maior autonomia e independência, e as pessoas a seu redor 

não estavam conseguindo lidar com essa nova faceta, o que gerou muitos conflitos e 

culminou na internação. Para Beatriz:  
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“O Rodrigo estava passando pelo mesmo processo, estava 
questionando as coisas, dizia ‘eu tenho quarenta anos, posso fazer 
sozinho!’. E quanto mais autônomo, mais questionador, mais 
independente, mais ativo, a presença dele passou a ser uma 
presença mais questionadora. Inclusive questionar a você, tinha dias 
que ele estava com raiva de você e eu acho isso muito positivo.”. 

 

Para Larissa, Rodrigo estava se sentindo independente:  
 
“Ele fez uma coisa hiper-interessante! Mas todo mundo já pensou, 
ele tá desorganizado! Não! Você sempre quis que ele fizesse as 
coisas sozinho, estimulava ele, você tentou isso, e no fundo você 
conseguiu. Só que muita gente não entendeu isso. Porque a partir do 
momento que o Rodrigo vai pra uma loja, compra uma roupa... gente, 
ele se sentiu independente, uma pessoa normal, ‘eu tenho direito, eu 
mereço!’.” 

 

No mesmo sentido, Jorge diz:  
 
“Eu acho que ele se apropriou desse desejo dele e se organizou pra 
isso. Isso é benéfico! Isso é bom! E outra coisa, quando o Rodrigo 
faz isso, a equipe reproduz a fala dos familiares, o Rodrigo tá 
desorganizado. Eu lembro que um profissional veio perguntar pra 
mim o que eu achava da internação. Eu já tinha falado isso pra você. 
Eu fui totalmente contra! O Ro não precisa ser internado! Não tem 
indicação disso! Não era uma crise!”. 

 

Assim, Beatriz, Jorge e Larissa apontam que a rede mais próxima a Rodrigo 

entendeu que ele estava desorganizado, mas do ponto de vista deles Rodrigo 

estava passando por um processo de apropriação do desejo. Nesse sentido eles 

dizem que a internação não foi uma boa medida para se tomar em relação a Rodrigo 

(Figueiró & Dimenstein, 2010). 

Na contramão dessa interpretação, Verônica traz elementos referentes a sua 

própria experiência com Rodrigo: 
 
“Antigamente eu falava com ele e ele parava, agora não mais. Outro 
dia depois que eu neguei alguma coisa ele me deu um soco, e 
reafirmou, ‘é, eu bati mesmo. eu bato mesmo.’ Então assim, ele tá 
perdendo o senso de respeito, eu era a única pessoa em quem ele 
nunca tinha encostado a mão, nem feito menção de me agredir. Eu 
acho que ele já passou do limite.” 

 

O comportamento estava diferente, isso é consenso. E o fato é que entre as 

pessoas mais próximas a ele prevaleceu o entendimento de que era um 

comportamento agressivo, que punha em risco as pessoas em sua volta e a ele 
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próprio. Esse medo de que algo de pior aconteça é muito presente para Verônica, 

que retoma esse pensamento em outros momentos da entrevista: 
 
“Eu não sei mais como agir, eu tenho que buscar uma solução que 
infelizmente vai ser afastar o Rodrigo de casa. Agora ele não 
obedece, ele não aceita, ele tá muito agressivo, ele diz que ninguém 
manda nele. Tá fugindo muito do padrão. Mesmo com a medicação”;  

 

Márcia é a profissional de referência para Rodrigo e sua família desde o 

ingresso dele no CAPS. Isso a coloca mais próxima das dificuldades que a família 

enfrenta nos últimos anos, em especial do sentimento de sofrimento e impotência 

que Verônica comunica. Quando deixa de ser só sofrimento e passa a se entender 

que Rodrigo está pondo a vida dele e de Tales em risco, também ela não via outra 

alternativa senão a internação: 
 
“Ela é pensada numa necessidade de contenção 24 horas. Quando 
ele começava a se colocar em situação de risco, quando a família 
não tá mais conseguindo conter, se pensa uma internação mais 
nesse sentido né. (...) Se você pensar do ponto de vista 
medicamentoso ele tava tomando muitos medicamentos e não tava 
tendo uma resposta. É, é muito complexo né...”. 

 

As situações de violência e conflito entre Rodrigo e Tales principalmente, 

passaram a ser uma preocupação muito grande para a rede. Rodrigo vinha 

apresentando um comportamento que colocava ele e seu tio em risco, e como 

lembrado por Márcia e Verônica nem mesmo os medicamentos estavam surtindo 

efeito em Rodrigo, assim optou-se por sua internação. 

É importante saber que trata-se de uma rede que sabe da política atual de 

saúde mental, que é contrária as internações. Verônica sabe que a decisão pela 

internação não é recomendada: 
 
“A política de saúde mental não é essa, o CAPS não compactua com 
internação então não tem como me ajudar nesse processo. 
Processos de internação eles não participam quase nunca. Eu tenho 
uma amiga que a filha é bem violenta, bipolar, mas eles tem dinheiro 
então eles pagam três mil reais por mês e resolvem o problema. 
Então é muito difícil! Se você tem dinheiro resolve assim, mas e 
quem não tem? São muitos os pacientes e familiares de pacientes 
que vivem essa situação que a gente vive. Eu não sei o que fazer, é 
fácil a gente falar quando a gente está do outro lado, porque quem 
vive 24hs é quem pode dizer como é desgastante a situação, como a 
coisa acontece na realidade. Aí a gente pensa na internação sim.”. 
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Mais uma vez ela se vê impotente e aponta que a internação foi a alternativa 

que encontraram. Vale ressaltar que a ideia que prevalece no CAPS como um todo, 

é que Rodrigo piorou depois da interação em Itaquera. Essa medida é tomada com 

sofrimento, onde parece prevalecer antes o sentimento de impotência, talvez 

especialmente para aqueles que tomam a decisão. 

Mas, ainda que tenha sido um processo que tenha gerado sofrimento em 

todos, é especialmente no corpo de Rodrigo que essa experiência fica marcada. Isso 

pareceu ficar evidente para todos quando ele retornou da internação no hospital de 

Itaquera. Ele estava desorientado e desorganizado após a internação.  

Isso demonstra a presença de uma rede que é afetuosa, acolhedora, mas ao 

mesmo tempo com dificuldade em acolher um Rodrigo diferente. Suas compra no 

shopping, episódio que era assumido como desencadeador da internação, foi uma 

produção que a família lidou como um grande conflito. Houve agressões físicas mais 

sérias em virtude da compra, e menos de dois meses depois Rodrigo estava 

internado no Pronto Socorro esperando uma vaga para internação (Feitosa, Silva e 

Silveira, 2012; Alves, Dourado e Côrtes, 2013). 

Rodrigo pode ser visto por Tales como um castigo, mas ao mesmo tempo é 

seu fazer. Durante a internação de Rodrigo, Tales sentia sua falta: ‘já acostumou no 

padrão de Rodrigo’, segundo verônica. A relação entre Tales e Rodrigo acaba 

gerando acontecimentos na vida deles dois mais intensamente, e na vida das 

demais pessoas da rede.  

Assim, nos parece que Tales é corresponsável pelos comportamentos 

violentos de Rodrigo, que viram motivo de internação posteriormente. Esses 

comportamentos foram e são construídos pelos dois enquanto convivem. Eles dois 

possuem uma relação que está gerando um problema, e o problema gerado é a 

violência.  

Como nos explica Verônica, Tales tinha uma vida agitada, importante e 

repleta de acontecimentos. A família tem vivido nos últimos dez anos perdas 

financeiras, perdas sociais, perdas de acesso a recursos. Assim como Rodrigo tem 

um acesso limitado a recursos, sua vida se passa essencialmente entre sua casa e 

o CAPS, sua família como um todo também sofreu uma grande perdas de recursos. 

Pelo próprio relato de Verônica supomos que trata-se de uma família que foi 

sendo excluída do sistema. Nesse sentido nos parece que uma maneira de se 

romper o ciclo que leva a internação de Rodrigo, seria que não só Rodrigo, mas 
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também sua família tivesse acesso a novos recursos. Não só em termos financeiros, 

mas também em termos de rede social e de habitação. Tem que ser recursos que 

gerem acontecimentos com sentidos distintos dos da violência que prevalece 

atualmente (Rodrigues, Marinho e Amorim, 2010; Tavares, Souza e Rodrigues, 

2010). 

Assumindo que todo o ciclo que envolve a internação de Rodrigo e a violência 

entre ele e Tales está ligado a uma história familiar marcada por perdas de recursos 

que um dia tiveram, podemos falar que esse processo denota fundamentalmente 

uma limitação de recursos de Rodrigo e sua família, um processo de exclusão do 

sistema econômico. Assim, não parece ser o caso de se tratar de um usuário que 

não tem acesso aos contratos sociais, mas sim de uma família que perdeu acesso a 

trabalho com valor e renda, acesso a uma moradia digna e acesso a uma rede social 

(Leão & Barros, 2011).  

Eu era e sou parte da rede. Desde a composição do primeiro mapa Rodrigo 

me apontou como parte de sua rede, alguém importante que está presente no 

primeiro semicírculo. Como parte da rede, eu também fiz parte desse processo. Fui 

um elemento importante na sucessão de acontecimentos que levou Rodrigo à 

internação, e nesse processo o sentimento de impotência a que Verônica se refere 

também está presente em mim. 

Assim, nos fica a pergunta, como o CAPS pode resgatar uma família inteira, 

não somente o usuário, que foi excluída do sistema? Como o CAPS pode atuar de 

forma a gerar recursos suficientes para que essa família assuma outra posição 

social? 

 

 

5.4 Avaliação do Acompanhamento terapêutico (AT) e da intervenção em rede 
(IR) tendo em vista a construção da rede social. 

 

 

Acompanhamento Terapêutico (AT): Quando iniciamos a pesquisa com 

Rodrigo, não tínhamos a informação de que outras pessoas já haviam realizado 

Acompanhamento Terapêutico com ele, e durante o processo fomos descobrindo 

que o AT é uma estratégia que já fora utilizada pela rede na atenção a Rodrigo. Isto 
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implicava que a rede já conhecia o trabalho de AT, já tinha expectativas sobre como 

acontecia e sobre qual o lugar dele na vida de Rodrigo e na vida da própria rede. 

Para a família e pessoas do CAPS que acompanham Rodrigo há mais tempo, 

o trabalho de AT com Rodrigo já tinha um enquadramento. Segundo Márcia:  
 
“Foi pensando nisso que a gente acabou optando que Rodrigo 
tivesse os acompanhantes terapêuticos (ats). Acho que fez uma 
diferença muito grande pro Rodrigo ter ats durante todo esse 
período. O AT era pensado justamente na tentativa de minimizar as 
situações de conflitos que eventualmente poderiam levar a 
agressões.” 

 

E para Verônica:  
 
“Você acabou fazendo o que os outros ats já fizeram com ele. Eles 
saíam, interagiam com outras pessoas, faziam coisas interessantes. 
Todos tentaram a mesma coisa. Para todos a proposta era a mais ou 
menos a mesma. Teve momento que o Rodrigo foi super bem. Mas 
quando ele entra nessa fase de crise, que ele sai do estado normal, 
você pegou ele nessa fase de crise. Você não tem culpa.” 

 

Verônica e Márcia relacionaram o trabalho de AT desenvolvido nesta 

pesquisa, ao trabalho que já ocorrera em outros anos. Trabalhos que serviam de 

alívio para Tales, diminuíam o conflito entre Tales e Rodrigo, e que eram momentos 

de passeio agradáveis e desafiadores para Rodrigo. Portanto o AT era um recurso 

que lidava com vários dos pontos de conflito para Rodrigo e sua família. 

Rodrigo de fato percebia nossos encontros como importantes, mas ao mesmo 

tempo ele também conhece o sentido de que o AT serve de alívio para seu tio, alívio 

do castigo que é estar com ele. Conhece não só porque Tales fala abertamente para 

Rodrigo que ele é um fardo, mas porque Rodrigo sabe que as pessoas compartilham 

esse sentido. 

Isso ficou explícito no dia em que fui até sua casa para irmos ao Tendal, e 

Rodrigo estava chantageando seu tio dizendo para ele lhe dar um cigarro senão ele 

ficaria na casa importunando-o. Assim, ainda que o AT tenha muitos sentidos, ele já 

está acomodado na dinâmica de funcionamento da rede. Na forma como o AT está 

construído para Rodrigo e as pessoas mais próximas, ele serve simultaneamente 

para apoiar Rodrigo e como um meio de afirmar sua condição de doente.  

Ao mesmo tempo, pessoas que estão menos próximas dos familiares e/ou 

que são mais novas no CAPS construíram sentidos diferentes para o trabalho de AT 
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que realizamos. Jorge, Larissa e Beatriz associam o processo vivido por nós como 

uma experiência que produziu deslocamentos significativos na vida de Rodrigo. 

Larissa afirma a autonomia que Rodrigo vinha experimentando em função do nosso 

AT: 
 
“Porque o que o Rodrigo fez? Ele se sentiu independente. Ele fez 
uma coisa hiper interessante! Mas todo mundo já pensou, ele tá 
desorganizado! Não! Você sempre quis que ele fizesse as coisas 
sozinho, estimulava ele, você tentou isso, e no fundo você 
conseguiu.” 

 

E Jorge afirma que as pessoas não conseguiram entender que isso estava 

acontecendo: 
 
“Não era uma crise! Então olha a confusão, quando a pessoa tem um 
desejo, se organiza pra isso, porque você tá produzindo autonomia, e 
aí as pessoas entendem isso como loucura! Então esse lugar de 
onde você avalia a instabilidade ou a saúde mental do outro, a ponto 
de você sugerir, porque o profissional tem esse poder, de mandar a 
pessoa pra internar... com a justificativa de que ele causou um 
problema pros familiares, que é um problema relacional. 

 

Beatriz fala que Rodrigo estava mais questionador:  
 
“O Rodrigo estava passando pelo mesmo processo, estava 
questionando as coisas, dizia ‘eu tenho 40 anos, posso fazer 
sozinho.’ E quanto mais autônomo, mais independente, mais ativo, a 
presença dele passou a ser uma presença mais questionadora. 
Inclusive questionar você, tinha dias que ele estava com raiva de 
você e eu acho isso muito positivo.” 

 

Para todos os entrevistados Rodrigo passou a se comportar diferente nesse 

último ano, só para alguns essa diferença tem a ver com o AT. Tendo em vista os 

momentos vividos com Rodrigo, também percebemos que os encontros tiveram 

influência direta nos comportamentos que ele vinha apresentando durante o ano. As 

experiências de passeios, de interações dentro do grupo que criamos no CAPS, do 

grupo de teatro no Tendal, todas elas sugerem que Rodrigo vinha se expressando 

significativamente (Carniel e Pedrão, 2010; Vasconcelos, Machado & Mendonça 

Filho, 2013; Aciole Neto & Amarante, 2013). 

O trabalho de AT possui uma série de potências, e mesmo sendo conhecido 

pela rede e tivesse uma acomodação prévia na vida de Rodrigo, através dele foi 

possível provocar mudanças. Do nosso ponto de vista, o processo que Rodrigo 



Análise dos Resultados  |  125 

estava vivendo era um processo de apropriação do próprio desejo. Ele não estava 

mais aceitando passivamente o que era proposto a ele, como nos lembrou Beatriz. 

Ele estava questionador, expressando isto inclusive entre nós dois (Varella, 2006; 

Palombini, 2009).  

Não foram raros os momentos em que me tratou com indiferença, produzindo 

em mim um sentimento de rejeição. Rodrigo se viu através de mim, disse que eu 

tinha sido como ele, estava sozinho e triste, se referindo a um dos momentos em 

que me tratou com indiferença. Ele oscilava entre me rejeitar e pedir desculpas se 

reaproximando, esse comportamento lembrava a relação que ele tinha com Tales, 

também permeada de sentimentos intensos, de violência mas também de afeto. 

Eu podia ser alguém significativo na vida de Rodrigo, de repente um espelho 

para a relação dele com Tales, e que não respondia com violência, mas com afeto. 

Nesse sentido, era importante manter uma posição de acolhimento às suas 

expressões, reconhecendo-as como manifestação de sua potência. Ele podia se ver 

potente através de mim, se eu o visse potente (Palombini, 2009). 

Tendo em vista o objetivo do AT em viabilizar a reconexão do usuário à vida 

social, os episódios de ir ao shopping e fazer compras, assim como os momentos de 

agressão, sugerem movimentos de conexão por parte de Rodrigo. Que remetem a 

um processo de emancipação e apropriação da realidade, através de sua interação 

com elementos da cultura (Safra, 2012). 

O trabalho de AT que realizamos em parceria com Rodrigo é um trabalho que 

todos atribuem sentidos e apontam para produções geradas através dele. Do nosso 

ponto de vista, os relatos de Diário de Campo trazidos nos resultados, 

especialmente nos itens 4.3 e 4.3.1 (entre as págs. 72 e 81), também apontam no 

mesmo sentido. 

Menos com o intuito de avaliar essa produção, nos parece fundamental o 

diagnóstico de que há uma produção. Um cotidiano envolto por limitações e conflitos 

entre Rodrigo e sua rede social, mas um cotidiano que já aponta para movimentos. 

Está presente a capacidade de criar, de se comunicar, de provocar, de agredir, de 

serem afetuosos, Rodrigo e sua rede são capazes de produzir sentidos, e de fato 

produzem sentidos no cotidiano (Saraceno, 1998 e 2001; Plastino, 2006). 

Todo o processo vivido nos sugere que o AT permitiu a construção de um 

vínculo de confiança, de troca, de espelhamento, e isso fortaleceu Rodrigo. Ele se 

sentiu com vitalidade e fez tentativas de se conectar à vida social. No entanto, o 
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trabalho de AT e as mudanças de comportamento em Rodrigo foram sentidos pela 

rede mais próxima a ele como uma ameaça ao funcionamento conhecido por todos, 

o que gerou resistência e conflitos entre Rodrigo e as pessoas mais próximas (Leão 

e Barros, 2011). 

Intervenção em Rede (IR): Curiosamente também as reuniões de rede já 

eram um recurso utilizado entre o CAPS e os familiares de Rodrigo. Assim, também 

este recurso já estava apropriado e já possuía um sentido quase que natural para a 

rede.  

As reuniões não eram novidade, eles já utilizaram esse recurso em outros 

momentos desde a chegada de Rodrigo no CAPS em 2009. Quando imaginávamos 

as reuniões de rede ainda na construção do projeto desta pesquisa, imaginávamos 

um recurso que, acima de tudo, pudesse ser uma novidade para as pessoas, e por 

isso mesmo, capaz de provocar deslocamentos na própria rede. Reuniões que 

pudessem provocar mudanças e construção de novos sentidos sobre o tema da 

loucura, sobre como as pessoas da rede lidam com a pessoa que vive o 

adoecimento mental. 

No caso desta pesquisa as reuniões já são um recurso que compõe com a 

dinâmica de relação da rede com Rodrigo, e entre as próprias pessoas da rede. 

Assim, as reuniões compuseram a história vivida nesse ano, e essa parece ser uma 

história cíclica, como é comum entre usuários de muitos anos da rede de saúde 

mental. Durante a entrevista, Verônica apontou para o fato de ter sido comum na 

vida de Rodrigo que se recorresse a internações psiquiátricas. Desde seu primeiro 

episódio de surto, quando ainda era jovem, foram mais de cinco internações, 

segundo ela. 

As reuniões aconteceram durante a internação de Rodrigo, a nosso ver, como 

uma tentativa de aplacar o sentimento de impotência e diminuir o sofrimento. Não se 

tinha o objetivo de avaliar o processo vivido porque não havia mais avaliação a ser 

feita, qualquer avaliação os colocaria diante da angustia da ausência de recursos e 

da impotência novamente.  

Quando se recuperava a história da internação, se reafirmavam os sentidos 

que levaram a ela, principalmente quanto ao comportamento incomum e agressivo 

de Rodrigo. Assim, os encontros serviam antes para que a rede pudesse se apoiar 

do que para se encontrar alguma outra alternativa; a internação já era essa outra 

alternativa. 
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Mas a rede ter se encontrado para se fortalecer é um sentido real, e isso 

produziu algumas mudanças, mais sutis, mas significativas. Foi nesses encontros, e 

nas visitas ao Rodrigo, que foi possível fortalecer os vínculos entre mim, enquanto 

pesquisador, e as pessoas da rede de Rodrigo. Principalmente com Verônica e 

Márcia. Nesse ponto, os encontros em rede serviram para que o CAPS soubesse 

que a família estava valorizando meu trabalho com Rodrigo. 

Ao mesmo tempo através das reuniões foi possível combinar as visitas a 

Rodrigo em parceria com as pessoas do CAPS. Sendo o trajeto para ir e voltar das 

visitas muito longo, foram momentos de intensa convivência com alguns 

profissionais do CAPS em que foi possível se formar um laço de maior intimidade, e 

de confiança.  

Principalmente nas vezes em que fomos de metrô e ônibus, como cidadãos 

que estavam expostos a rua, sem estarmos protegidos por alguma instituição, o 

trajeto era vivido como uma experiência diferente. Estávamos desprotegidos do 

CAPS, convivendo por horas seguidas. Eram situações muito similares as do AT, 

com a diferença que nesses casos não havia um acompanhante e um 

acompanhado, havia pessoas interagindo, tendo propósitos em comum. 

Dessa forma, mesmo as reuniões tendo sentidos ainda mais acomodados que 

o AT, também através delas foi possível gerar produções novas e significativas entre 

nós, que participamos dela. Eram produções diferentes do que esperávamos quando 

no início do trabalho, mas eram produções. 

Talvez essas mudanças estejam sugeridas nos mapas de rede de Rodrigo, 

em dois quesitos: primeiro a minha presença no primeiro semicírculo, sugerindo um 

grau de proximidade entre nós significativo para ele. Segundo quanto ao fato de que 

no segundo mapa Rodrigo colocou quase todas as pessoas citadas no primeiro 

semicírculo, tanto as pessoas do CAPS como os seus familiares. 

Aliado a isso, durante a construção do segundo mapa Rodrigo não se referiu 

às pessoas da Praia Grande, como no primeiro, e disse que não queria colocá-los 

no mapa porque não os via há muito tempo. Estas mudanças nos sugeriram que 

Rodrigo estava mais ciente de que o que ele possuía de real nesse momento de sua 

vida eram as pessoas citadas, e era nessas relações que ele poderia encontrar 

algum apoio, afeto e recursos. 

Nesse sentido podemos avaliar que o trabalho que realizamos nesta 

pesquisa, em especial com o acompanhamento e as reuniões de rede, produziu 
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algumas mudanças na sua rede, mas mais na forma como Rodrigo percebe e se 

relaciona com elado que mudanças quanto à formação de novos vínculos e acesso 

a novos recursos. Mesmo o Tendal, um espaço que exploramos, já é um espaço que 

o CAPS tem como referência, e já fez parcerias de atividades em outros momentos. 

Então não é exatamente um novo recurso para Rodrigo e sua rede. 

 

 

5.5 Comunity Based Participatory Research (CBPR) 
 

 

De acordo com o CBPR devemos entender o processo vivido buscando uma 

integração entre conhecimento e intervenção. Como já tratado anteriormente, o 

CBPR é um metodologia de pesquisa participativa, nesse método assume-se que é 

necessário que se construam vínculos afetivos, laços de confiança entre o 

pesquisador e a comunidade ou instituição (Israel, 1992). 

O pesquisador precisava ser parte do cotidiano do CAPS. Nesse sentido, 

tanto pela nossa própria proposta, como pela presença nos mapa de Rodrigo, 

entendemos que a presença física de um pesquisador de pós graduação nesse 

CAPS compôs diretamente com muitos dos eventos que envolviam o CAPS, 

inclusive compôs diretamente com a internação de Rodrigo (Minayo, 2012).  

Durante a pesquisa o serviço se mostrou apropriado do Acompanhamento 

Terapêutico e possuía um conjunto de sentidos e funções na vida de Rodrigo, 

apropriado das reuniões de rede, e também possuía um conjunto de sentidos e 

funções específicos para elas. Então nos perguntamos se o serviço já possui ideias 

sobre as pesquisas de pós graduação. Quaisquer ideias, não importa sua qualidade, 

mas será que o serviço está atravessado pela universidade em suas práticas e em 

suas ideias? Sobre isso Márcia fala:  
 
“A gente é campo de estágio, com uma relação que se tenta fazer de 
uma forma que dê contrapartidas, mas a gente é um campo de 
estágio. Algumas aulas, alguns seminários, isso é a contrapartida. 
Você tem uma produção que é grande, mas a devolutiva não chega, 
chega nos artigos. Devolutiva das produções é o que eu sinto mais 
falta, principalmente quando somos os sujeitos da pesquisa. Vem 
aqui me pergunta um monte de coisa e depois vai escrever. Como 
que isso volta? Como o serviço pode olhar essa produção? Eu acho 
que isso não tem! 
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Ela vê o serviço como um campo de estágio da universidade. Mostra uma 

insatisfação quanto ao retorno da pesquisa para o serviço. ‘As pessoas chegam, 

investigam e vão embora.’ Assim, através de Márcia podemos entender que ela e o 

CAPS já tiveram contato com outros pesquisadores, o que denota a presença de 

ideias e expectativas do serviço sobre a universidade, e especificamente sobre as 

pesquisas de pós graduação. 

Márcia cita especialmente a questão da devolutiva das pesquisas, e cita o 

artigo como um meio de se devolver que é insuficiente. Assim podemos assumir que 

segundo Márcia a universidade, e em específico as pesquisas de pós graduação, 

compõem o cotidiano do serviço. Isso é um informação importante pois revela que 

não só esta pesquisa compôs com o que se produziu para Rodrigo e sua família, 

mas as pesquisas de pós graduação de modo geral já são parte do serviço, são 

parte de tudo que ocorre lá dentro, de produtivo e ineficiente. 

Quanto a nossa pesquisa é um processo que ainda não se encerrou, que vai 

ganhar outros momentos como o da devolutiva. É parte da proposta de CBPR que 

se produza algo que sirva para a instituição, que faça algum sentido real para eles. 

Tendo essas referências, passamos a nos perguntar sobre como e o que seria 

apresentado na devolutiva deste trabalho, tendo em vista que um dos objetivos do 

CBPR é que se fortaleçam os vínculos entre o serviço estudado e a Universidade 

como um todo.  

A seguir apresentamos a conclusão e nossa hipótese sobre Rodrigo e sua 

rede, para depois apontarmos a devolutiva. 

 

 

5.6 Conclusão 
 

 

Rodrigo e sua rede possuem muitos recursos, e nesta pesquisa presenciamos 

muitas produções nessas interações. O CAPS conhecia e já utilizava as estratégias 

de AT e IR com Rodrigo. Os profissionais, nas entrevistas, mostram conhecimento 

real sobre os preceitos da reforma, sobre conceitos e práticas aliadas às noções da 

RP. Mesmo quanto ao episódio da internação, pessoas da própria equipe se 

posicionam contrariamente à internação o que sugere que dentro do CAPS circulam 

diferentes ideias, e muitas delas tem os princípios da RP como referência.  
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Se tínhamos liberdade para formarmos um grupo, que até recebeu nome, 

podemos falar de um ambiente onde a circulação é livre, onde as pessoas 

encontram espaço para se expressarem. Se a equipe se lança a passeios e assume 

o risco de que o usuário esteja em contato direto com a rua, sem o intermédio de 

algum profissional, estamos falando de práticas que muito se comunicam com os 

preceitos da reforma. Se a equipe recebe o estudante de pós graduação, permite 

sua livre circulação e o convida a participar das atividades, então é uma equipe que 

se expõe a deslocamentos. 

Já a família possui uma casa, consegue gerar uma renda mensal que serve 

de sustento para todos, conhece os discursos da política atual de saúde mental e da 

RAPS, e mostra um desejo real em manter Rodrigo por perto deles. Os momentos 

em que optaram por ficar com a guarda de Rodrigo, em que foram busca-lo no 

hospital em Santos (Guilherme Álvaro) após seus pais terem abandonando-o lá, 

mostram esse desejo.  

Quando Odvan (pai de Rodrigo) sugere que eles deixem Rodrigo internado 

em algum hospital alegando que Rodrigo é uma ameaça, mas a família opta por 

trazer Rodrigo de volta, ela apresenta sentidos que apontam esse desejo. Além 

disso, o trabalho que realizamos nesta pesquisa provocou mudanças em Rodrigo e 

em sua rede, trouxe também recursos para eles. As estratégias utilizadas permitiram 

a construção de produções reais e significativas para as pessoas envolvidas no 

processo. 

Assim, trata-se de uma rede que está com acesso às informações e aos 

discursos vigentes, que possui sentimentos de afeto e cuidado à pessoa adoecida, 

que utiliza os recursos como o AT e a IR, enfim que possui diversos recursos. Mas 

ainda assim, se sente impotente. Mesmo provida de recursos é uma rede que vive 

ciclos de conflitos e agressões que leva à internação da pessoa adoecida. O 

sentimento de impotência e sofrimento foram os que prevaleceram durante o 

período dessa pesquisa.  

Para Verônica, sua família passou por perdas significativas, antes eles tinham 

acesso a trabalhos com valor social e renda, o que gerava acesso a uma rede social 

o que lhes dava ‘movimento na vida’. A família perdeu recursos do ponto de vista 

financeiro, perdeu funções com valor social, passando por um processo de exclusão 

do sistema de organização social.  
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Isto é sofrido. Segundo a mesma Verônica, desde que isso aconteceu Tales 

passou a abusar da bebida, a ficar agressivo, e viveu nos anos seguintes o 

falecimento da esposa, após dois anos de cuidado intenso a ela que esteve 

acamada. Nesse período a violência entre ele e Rodrigo aumentou, mostrando uma 

relação entre o processo de exclusão do sistema e o conflito na família. 

Esse processo sugere assim, que não é só Rodrigo que não possui os 

contratos sociais, mas também sua família teve uma perda no campo de trabalho e 

da habitação. Nesse sentido, o estabelecimento de contratos sociais de Rodrigo 

passa pelo reestabelecimento dos contratos da família. Não é a toa que Jorge e 

Larissa falam de um trabalho a ser feito com a família. Mas ainda assim, pelo que 

pudemos entender através de Verônica, a família precisa de mudanças objetivas no 

que tange aos contratos sociais (Saraceno, 2001; Rodrigues, Martinho & Amorim, 

2010). 

Nosso trabalho durante esse ano, talvez possa ser visto então como um 

trabalho de apoio emocional a Rodrigo, como categoriza Sluzki (2006), um trabalho 

que não representava alterações quanto a questões objetivas como trabalho com 

valor social e renda. Esse apoio mostrou seus limites quanto a provocar mudanças 

efetivas nos eventos que culminam na internação.  

Vale lembrar que Rodrigo já passou por algumas internações, o que em sua 

vida parece ser um evento cíclico. A partir de nossa experiência na convivência e 

depois através dos relatos dos entrevistados, entendemos que há um ciclo que leva 

a internação, e que um dos elementos desse ciclo parece ser a história de perda dos 

contratos sociais vivida pela família (Pande & Amarante, 2011). 

Hipótese: Tratamos de uma família com uma história de perdas, de uma 

família que possui desejo mas se sente impotente o que reforça o sentido de 

exclusão do sistema. E quanto a isso a rede, que inclui o CAPS, a família e a mim, 

portanto uma rede com recursos, não teve capacidade de ação. Isso corrobora com 

os vários estudos já referidos na discussão e na introdução deste trabalho, que 

apontam para o processo de cronificação dos usuários de saúde mental. 

Do que pudemos observar de nossa prática, tratamos de um serviço onde as 

pessoas estão apropriadas das noções de reabilitação psicossocial e das políticas 

atuais de saúde mental. Eles têm vínculos de estágio com professores universitários, 

alguns inclusive estão em formação de especialização em saúde mental. Na opinião 
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de Márcia sobre a relação da Universidade com o CAPS, podemos perceber que a 

Universidade tem uma relação com o CAPS que compõe o cotidiano do serviço.  

Nesse sentido, as pesquisas de pós-graduação já compõem as interpretações 

e ações das pessoas da rede de Rodrigo, o que compõe com a sequência de 

eventos que culminam com a internação de Rodrigo e o sentimento de impotência 

da rede. Assim entender de que forma está se construindo a relação entre 

Universidade e CAPS, e entre CAPS e pesquisadores surge como um elemento que 

pode gerar alguma mudança nesse quadro. 

A partir de nossa experiência nos permitimos supor que há dois sentidos 

principais permeando o contato entre o pesquisador e os profissionais do CAPS: os 

pesquisadores se sentem como alguém de fora, enquanto os profissionais se 

sentem vigiados. Só nos foi possível substituir esses sentidos pelo da confiança 

especialmente durante o período em que Rodrigo esteve internado, após mais de 

nove meses de participação da convivência do CAPS. 

Assim, talvez no deslocamento desses sentidos possamos promover alguma 

construção mais significativa para as pessoas. Nos resultados apresentamos o 

relato da reunião de equipe realizada em 30/03/16. Mencionamos que uma 

enfermeira do CAPS iniciara uma atividade de trabalho corporal com os usuários do 

CAPS. 

Ela se lembrou de uma passagem entre mim e Rodrigo, na qual Rodrigo 

estava ansioso então eu me aproximei e fiz um gesto de proteção a ele, envolvi meu 

braço em suas costas e as massageei brevemente, e isso o acalmara. Ela conta que 

se lembrou disso e, em um momento em que lidava com usuários que 

demonstravam muita agitação (um deles era o próprio Rodrigo), utilizou esse recurso 

do contato corporal com eles. Isso gerou um momento positivo entre eles, e se 

transformou em uma atividade do CAPS. 

Coincidentemente esse relato surgiu depois que o laço de confiança entre 

mim e a equipe já se mostrava mais sólido. De qualquer forma assumir-se como 

parte de dentro, não como parte do fora do que se produz nos CAPS atribui 

responsabilidade para a pesquisa, mas também dá um poder aos pesquisadores de 

ação sobre o próprio CAPS. Se compomos com o que ocorre no seu cotidiano, 

portanto, se a pesquisa cumpre papéis no CAPS, entender quais são esses papéis 

se mostra essencial para nós. 
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Assim, retornando à devolutiva, nós apresentaremos o modo como 

percebemos os acontecimentos vividos nesse ano, tendo como sentido principal que 

conecta todos eles a história de perdas de Rodrigo e da família. Para nós, os limites 

encontrados pela rede em não cessar os conflitos e evitar a internação, estão 

conectados a história de perdas de contratos sociais de Rodrigo e de sua família. E 

a rede, mesmo tendo uma série de recursos, apresentou o mesmo procedimento 

que já vimos acontecer inúmeras vezes, a pessoa mais frágil é afastada da rede. 

 

 

5.7 Considerações Finais 
 

 

Iniciamos esta pesquisa motivados a participar do cotidiano de um CAPS e a 

produzir uma pesquisa ação utilizando a RP como referencial teórico. Estudos 

recentes em serviços de saúde mental tem apontado para o problema da 

cronificação dos usuários dos CAPS. Nesse sentido, apostamos que um 

investimento na construção da rede social significativa de um usuário visando sua 

emancipação e o resgate de seus contratos sociais podia ser uma das respostas 

possíveis a esse problema. 

Durante o processo encontramos um usuário e uma rede com acesso a 

recursos e capacidade de produção de sentido. As estratégias de Acompanhamento 

Terapêutico e de reuniões de rede já eram recursos acessados pela rede que é 

composta por familiares e por pessoas do CAPS. Encontramos uma rede com 

recursos, mas que em dado momentos se vê impotente e opta pela internação do 

usuário.  

Essa contradição nos deu pistas de que não se trata de um usuário sem 

contratos sociais, mas sim de um família que vem sendo paulatinamente excluída do 

sistema de organização social perdendo contratos sociais especialmente quanto a 

trabalho com valor e habitação. Isso parece desencadear interações de violência 

entre os familiares, e a rede, ainda que possua recursos, não consegue alterar essa 

situação o que culmina com a internação do usuário do CAPS. 

A internação interrompe com a violência a que a família estava exposta 

cotidianamente o que traz algum conforto, mas ainda assim o sofrimento e a 

impotência são características marcantes para todos durante o processo vivido. O 
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CAPS, como parte da rede, não conseguiu ter efetividade para transformação do 

quadro que envolve, não somente a perda de contratos de um usuário, mas de toda 

uma família. 

É tentador entender todo esse processo como uma falha do CAPS, mas isso 

também não se mostra suficiente visto que encontramos neste CAPS e na rede do 

usuário pessoas com muitos recursos, e com clareza real sobre as diretrizes das 

políticas atuais em saúde mental. Vale lembrar que, tendo em vista que esta se 

tratou de uma pesquisa participativa baseada nos preceitos do Comunity-Based 

Participatory Research (CBPR), o pesquisador fez parte da rede do usuário durante 

o processo vivido e também não foi possível construir caminhos que impedissem os 

conflitos e a violência familiar que levaram à internação do usuário. 

A partir da fala de Márcia sobre a relação da universidade com o CAPS 

discutida acima (pág. 142), pudemos perceber que o Universidade já se faz presente 

no CAPS, de muitas formas. E a partir de nossa experiência nos permitimos supor 

que há dois sentidos principais permeando o contato entre o pesquisador e os 

profissionais do CAPS: o pesquisador se sente um estranho, um de fora, enquanto 

os profissionais se sentem vigiados.  

Sentidos que apontam para resistência e distanciamento, o que reforça o 

lugar de estranho e o de vigiado. Só nos foi possível substituir esses sentidos pelo 

da confiança especialmente durante o período em que Rodrigo esteve internado, 

após mais de nove meses de participação da convivência do CAPS. 
Em a Teia da Vida (1995) Fritjof Capra argumenta que os problemas que 

vivemos hoje, nas mais diversas escalas, são todos facetas de uma mesma crise: 

uma crise de perspectiva, crise na forma de percebermos a realidade e, por 

conseguinte, na forma como interagimos com a mesma. Segundo ele, nossas 

instituições possuem, de maneira geral, uma percepção inadequada da realidade 

porque tratam de forma fragmentada uma realidade que está toda interligada 

(Capra, 1995, p.14).  

Após nossa experiência, assumindo que somos parte de todo o problema, 

não somente de parte dele, passamos a supor se queremos provocar alguma 

mudança no quadro que nos leva a avaliar que o CAPS não tem cumprido com suas 

funções. Nesse caso necessitamos entender, antes de mais nada, qual o papel que 

a universidade e as pesquisas de pós graduação já vem cumprindo.  
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Qual o papel que já cumprimos no processo que leva, em última instância, ao 

sentimento de impotência e sofrimento, que culminam na internação de uma 

pessoa? Como produzir alguma diferença efetiva que não se transforme num 

apontamento das incapacidades levando à culpabilização do CAPS?  

Pela experiência que tivemos, a formação de laços de confiança entre os 

pesquisadores e o serviço produziu momentos de maior reciprocidade e aprendizado 

mútuo. Talvez uma construção nesse sentido seja mais eficiente para que se 

alcance a inclusão das pessoas marginalizadas, do que num contexto onde a 

relação entre Universidade e CAPS tenda à desconfiança.  
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APÊNDICE 1 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
Eu, Felipe Kaê Martins Prado, aluno de mestrado, responsável pela pesquisa 

“O Acompanhamento Terapêutico e a Intervenção em Rede como estratégias que 

visam o fortalecimento da rede social pessoal/significativa do usuário do CAPS”, 

estou fazendo um convite para você participar como voluntário deste estudo.  

A pesquisa tem o objetivo de estudar a sua rede social pessoal. No início do 

trabalho, caso aceite participar, nós faremos um mapa de sua rede social, num 

encontro que durará até 90 minutos. Após isso, eu e você faremos passeios, uma 

vez por semana, por duas horas cada passeio, até alguns locais que você freqüenta 

no seu dia-a-dia e alguns locais que você não conheça e queira conhecer. Além dos 

passeios nós faremos reuniões juntamente de algumas pessoas que você conhece. 

As pessoas serão escolhidas por nós dois, e as reuniões serão organizadas por 

mim. Nas reuniões nós conversaremos sobre formas de melhorar o apoio que você 

possui hoje. As reuniões serão gravadas em áudio e terão até duas (2) horas de 

duração. Após a realização das reuniões, nós faremos mais um mapa da sua rede 

social para comparar com o mapa anterior e avaliar se houve fortalecimento da sua 

rede social. 

Durante os as reuniões e os passeios você estará exposto ao que ocorre no 

cotidiano da cidade, e é possível que você tenha alguma alteração emocional 

nesses momentos. Se isso ocorrer você receberá meu apoio profissional e, se 

preciso for, você também terá o apoio do CAPS LAPA. Ao mesmo tempo os 

passeios e as reuniões podem fazer com que a sua rede social passe a te apoiar 

mais e melhor quando você precisar de apoio. 

Sua participação não é obrigatória. Mesmo que aceite participar, você pode 

desistir a qualquer momento sem que haja qualquer tipo de prejuízo a você. Além 

disso, você terá garantido seu anonimato para qualquer informação que fornecer 

para o presente trabalho, e estará livre para autorizar ou desautorizar o uso de 

quaisquer informações. Você não terá nenhuma despesa, nem receberá pagamento 

ou gratificação por ter concordado em fazer parte do trabalho. Os resultados da 

pesquisa serão divulgados e/ou publicados em revistas científicas. Em caso de 

qualquer dano por sua participação na pesquisa, você tem seu direito à indenização 
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garantido por minha parte, por parte da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto 

(EERP-USP) e pelo CAPS LAPA. Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética 

da EERP-USP, que tem a função de proteger o participante da pesquisa. O Comitê 

está localizado na Avenida Bandeirantes, 3.900, na cidade de Ribeirão Preto. Ele 

funciona de segunda à sexta, das 8 às 17 horas e pode ser contatado através de 

telefone (16) 3315-9197. 

Eu,___________________________________________,RG_____________

_____, declaro que estou de acordo em participar da pesquisa e das condições 

informadas. Li e compreendi o que consta neste documento e após assiná-lo em 

duas vias, ficarei com uma via. 

São Paulo, ____ de__________________ de ______. 

          

____________________________   __________________________  

Assinatura do pesquisador                Assinatura do Participante 

Pesquisadores responsáveis: Profa. Dra. Regina Célia Fiorati reginacf@fmrp.usp.br; tel: 

36020747; e Felipe Kaê Martins Prado - felipekae@usp.br (11) 99002-8668 
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APÊNDICE 2 
 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
Eu, Felipe Kaê Martins Prado, aluno de mestrado, responsável pela pesquisa “O 

Acompanhamento Terapêutico e a Intervenção em Rede como estratégias que visam o 

fortalecimento da rede social pessoal/significativa do usuário do CAPS”, estou fazendo um 

convite para você participar como voluntário deste estudo.  

A pesquisa tem o objetivo de estudar a rede social do participante central deste 

trabalho. Assim faremos reuniões das quais estarão presentes o pesquisador, o participante 

central do estudo e as pessoas da rede social dele. Nós o convidamos a participar do estudo e 

das 4 reuniões que serão realizadas. Nas reuniões nós conversaremos sobre formas de 

melhorar o apoio que o participante central possui hoje. As reuniões terão até duas (2) horas 

de duração e suas datas serão combinadas entre os participantes e o organizador.  

As reuniões serão gravadas em áudio para análise detalhada das discussões que forem 

produzidas nas mesmas. Durante os as reuniões e os passeios você estará exposto ao que 

ocorre no cotidiano da cidade, e é possível que você tenha alguma alteração emocional nesses 

momentos. Se isso ocorrer você receberá meu apoio profissional e, se preciso for, você 

também terá o apoio do CAPS LAPA. Além disso, as reuniões podem fazer com que melhore 

o apoio que a rede social dá ao participante central da pesquisa, o que pode melhorar a 

situação atual e evitar futuras crises. 
Sua participação não é obrigatória. Mesmo que aceite participar, você pode desistir a qualquer 

momento sem que haja qualquer tipo de prejuízo a você. Além disso, você terá garantido seu 

anonimato para qualquer informação que fornecer para o presente trabalho, e estará livre para autorizar 

ou desautorizar o uso de quaisquer informações. Você não terá nenhuma despesa, nem receberá 

pagamento ou gratificação por ter concordado em fazer parte do trabalho. Os resultados da pesquisa 

serão divulgados e/ou publicados em revistas científicas. 

Em caso de qualquer dano por sua participação na pesquisa, você tem seu direito à 

indenização garantido por minha parte, por parte da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto (EERP-

USP) e pelo CAPS LAPA. Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da EERP-USP, que tem a 

função de proteger o participante da pesquisa. O Comitê está localizado na Avenida Bandeirantes, 

3.900, na cidade de Ribeirão Preto. Ele funciona de segunda à sexta, das 8 às 17 horas e pode ser 

contatado através de telefone (16) 3315-9197. 

Eu,_________________________________________,RG_______________, declaro 

que estou de acordo em participar da pesquisa e das condições informadas. Li e compreendi o 

que consta neste documento e após assiná-lo em duas vias, ficarei com uma via. 
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São Paulo, ____ de__________________ de ______. 

 

 ___________________________________ __________________________ 

Assinatura do pesquisador                Assinatura do Participante 

Pesquisadores responsáveis: Profa. Dra. Regina Célia Fiorati reginacf@fmrp.usp.br; tel: 

36020747; e Felipe Kaê Martins Prado - felipekae@usp.br (16) 99002-8668 
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APÊNDICE 3 
 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
Eu, Felipe Kaê Martins Prado, orientado pela Profa. Regina Célia Fiorati, o convido 

para participar da pesquisa de mestrado intitulada “O Acompanhamento Terapêutico e a 

Intervenção em Rede como estratégias que visam o fortalecimento da rede social 

pessoal/significativa do usuário do CAPS”. O Objetivo da pesquisa é entender se o 

Acompanhamento Terapêutico (AT) e a Intervenção em Rede (IR) podem fortalecer a rede 

social do paciente do CAPS. O trabalho conta com a participação de um paciente do CAPS e 

algumas pessoas de sua rede social pessoal.  

Com o paciente será feito o AT (um atendimento semanal pelo período de um ano) e 

com algumas pessoas da rede social do paciente, como é o seu caso, nós faremos uma 

entrevista. Através das entrevistas teremos os pontos de vista de pessoas que são presentes e 

importantes na vida dele, pessoas que tem uma longa relação com ele, e poderemos avaliar os 

efeitos do AT e da IR para o paciente. Assim sua participação é parte fundamental do nosso 

trabalho. As entrevistas serão gravadas e durarão cerca de 90 minutos, e serão realizadas num 

local a ser combinado entre o pesquisador e o entrevistado, conveniente aos dois. Se você 

concordar em participar da pesquisa, mas não se sentir bem durante o encontro, você receberá 

todo o apoio e socorro necessário adequado à situação e a entrevista apenas será retomada 

caso você queira.  

 Sua participação não é obrigatória, mesmo que aceite participar, você pode desistir a 

qualquer momento sem que haja qualquer tipo de prejuízo a você. Os resultados do trabalho 

serão divulgados em eventos e meio científicos, e suas informações pessoais serão mantidas 

em sigilo. Além disso, você estará livre para autorizar ou desautorizar o uso das informações 

que vier a fornecer. Caso ocorra dano decorrente da participação na pesquisa, por parte do 

pesquisador, do patrocinador e das instituições envolvidas nas diferentes fases da pesquisa, 

você tem o direito à indenização conforme lei vigente (Item IV.3-h – Resolução 466/2012 – 

CONEP-MS). Essa pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) que tem 

por finalidade lhe proteger, o CEP se localiza na Avenida Bandeirantes, 3.900, em Ribeirão 

Preto-SP. Funciona nos dias úteis, de segunda à sexta, das 8 às 17 horas, o telefone para 

contato é (16)3315-9197. Você não terá nenhuma despesa, nem receberá pagamento ou 

gratificação por ter concordado em fazer parte do trabalho.  
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Eu,___________________________________________,RG__________________, 

declaro que estou de acordo em participar da pesquisa e das condições informadas. Li e 

compreendi o que consta neste documento e após assiná-lo em duas vias, ficarei com uma via. 

São Paulo, ____ de__________________ de ______. 

___________________________________  ___________________________ 

Assinatura do pesquisador                    Assinatura do participante 

Pesquisadores responsáveis: Profa. Dra. Regina Célia Fiorati reginacf@fmrp.usp.br; tel: (16) 

3602-0747; e Felipe Kaê Martins Prado - felipekae@usp.com (11) 99002-8668. 
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Anexo 1 
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Anexo 2 
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