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RESUMO 
 
 

Zago, Karine Santana de Azevedo. Terapia Comunitária: espaço de re-significação 
do sofrimento de trabalhadores de enfermagem. 2011. 182f. Tese (Doutorado) – 
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão 
Preto, 2011. 
 
Este estudo teve por objetivo analisar as implicações da Terapia Comunitária (TC) 
enquanto instrumento de intervenção no sofrimento dos trabalhadores de uma 
Unidade de Internação Psiquiátrica de um Hospital Geral (UIPHG). Trata-se de uma 
pesquisa de natureza qualitativa do tipo estudo de caso  e participante. A coleta de 
dados foi realizada em três fases, sendo que na primeira recorreu-se à entrevista 
semiestruturada que buscou conhecer o trabalho, as dificuldades e frustrações de 
membros da equipe de enfermagem. A segunda fase constituiu na aplicação de 26 
sessões de Terapia Comunitária, desenvolvidas de acordo com sua metodologia. A 
última fase foi composta por entrevista semiestruturada de modo a conhecer as 
implicações da Terapia Comunitária no sofrimento dos trabalhadores. A análise foi 
conduzida segundo a Análise Temática de Conteúdo. Os dados foram discutidos à 
luz da Psicodinâmica do Trabalho de Christopher Dejours. Construíram-se os 
núcleos temáticos com base em dois grandes temas: o cuidar e o sofrer dos 
trabalhadores de enfermagem da UIPHG e a Terapia enquanto instrumento de 
intervenção neste sofrimento. Dentre as categorias do cuidar, foi encontrado  o 
cuidar centrado na doença e o cuidar do paciente em crise; entre as categorias do 
sofrer, estão o sofrer pela ameaça física, pelo medo, pelos conflitos nas relações de 
trabalho, e pela falta de reconhecimento. Por meio da análise da TC, observou-se 
que essa metodologia funciona como um espaço público para a re-significação das 
relações de trabalho, por meio da convivência, troca de experiências de vida, alívio 
das tensões do trabalho, de apoio, construção de vínculos e resgate da cooperação. 
Considera-se que a TC intervem no sofrimento dos trabalhadores uma vez que, por 
meio de um espaço de partilha, o qual proporciona conhecimento mútuo, 
identificação, sensibilização, admiração pelas histórias de sofrimento e superação, 
muitos trabalhadores passam a considerarem-se antes de tudo como seres 
humanos e, somente então, como trabalhadores. Ao melhor conhecerem o homem 
do trabalho e não apenas o trabalho do homem re-significam suas relações, os 
conflitos interpessoais são redimensionados pela compreensão, colaboração e 
vínculos solidários. Assim, o sofrimento no trabalho torna-se passivel de intervenção. 
 
Palavras chave: Saúde Mental; Hospital Geral; Psicodinâmica do Trabalho; Terapia 
Comunitária; Enfermagem Psiquiátrica 



 

ABSTRACT 
 
 

Zago, Karine Santana de Azevedo. Community Therapy: space for the 
resignification of suffering of the nursing workers. 2011. 182f. Doctoral Thesis - 
College of Nursing,  University of São Paulo/ USP at Ribeirão Preto, São Paulo, 
Brazil, 2011.  
 
This research is aimed at analising the emplications of Community Therapy (CT) 
while an instrument for the intervention into the suffering of the workers at the 
Psychiatric Admission Unit of a General Hospital (PAUGH). It consists of a research 
of a qualitative nature of the case-participant study. Data collection was carried out in 
three steps, the first one being performed through semi-structured interview with the 
purpose of getting acquainted with the a work, and the difficulties and frustrations of 
the nursing team members. The second step consisted in the holding of twenty six 
Community Therapy sessions, developed according to its own methodology. The last 
step comprised semi-structured interviews performed in such a way as to get 
acquainted with the implications of Community Therapy in the suffering of the 
workers. The analysis was conducted according to the Content Subject Analysis. 
These data were discussed in the light of Christopher Dejours’s Work 
Psychodynamics. The subject or theme nuclei were formed basing on two major 
themes: the care and the suffering of the nursing workers of the PAUGH and the 
therapy while an instrument of intervention into said suffering. Among the categories 
of care, two features were observed, i.e., the care centered on the disease and the 
care of the patient in crisis; among the categories of suffering are suffering under 
physical threat, fear, conflicting work relations and lack of acknowledgement. 
Through the analysis of CT it was observed that this methodology works as a public 
space for the resignification of the work relationships, by means of living together, 
exchange of life experiences, relief of work stresses, support, a building up of ties 
and reestablishment of cooperation. It is assumed that CT intervenes in the suffering 
of the workers as ─ by means of a sharing space, which provides mutual knowledge, 
identification, sensitization, admiration for histories of suffering and the subsequent 
overcoming ─ many workers begin to the consider themselves, above all, as human 
beings and, only then, as workers. Upon getting a better knowledge of the working 
man, and not only of the work of man, resignify their relations, redimension their 
interpersonal conflicts through understanding, cooperation and solidarity ties. Thus, 
suffering in the work becomes liable to intervention. 
 
Key words: Mental Health; General Hospital; Work Psychodynamics; Community 
Therapy; Psychiatric Nursing. 



 

RESUMEN 
 
 

Zago, Karine Santana de Azevedo. Terapia Comunitária: Espacio de la re-
significación del sufrimiento de la enfermería trabajadores. 2011. 182f. Tesis  
(Doctorado) - Escuela de Enfermería de Ribeirão Preto, Uviversidad de São Paulo, 
Ribeirão Preto, Brasil, 2011.   
Este estudio tiene por objetivo analizar las implicaciones de la Terapia Comunitaria 
(TC) como instrumento de intervención en el sufrimiento de los trabajadores de una 
Unidad de Internación Psiquiátrica de un Hospital General (UIPHG). Se trata de una 
investigación de naturaleza cualitativa del tipo de estudio de caso y participante. La 
obtención de datos fue realizada en tres fases, la primera de ellas fue realizada 
mediante una entrevista semiestructurada, la cual buscó conocer el trabajo, las 
dificultades y frustraciones de los miembros del equipo de enfermeros. La segunda 
fase estuvo constituida por una aplicación de 26 sesiones de Terapia Comunitaria, 
desarrolladas de acuerdo a su metodología. La ultima fase consistió en una 
entrevista semiestructurada a fin de conocer las implicaciones de la Terapia 
Comunitaria en el sufrimiento de los trabajadores. El análisis fue llevado a cabo de 
acuerdo al Análisis “Temática de Contenido”. Los datos fueron discutidos a la luz de 
“Psicodinámica del Trabajo” de Christopher Dejours. Se construyeron los núcleos 
temáticos basados en dos grandes temas: el cuidado y el sufrimiento de los 
trabajadores de la Enfermería de la UIPHG y la Terapia como instrumento de 
intervención en este sufrimiento. Dentro de la categoría del cuidado, fueron 
encontrados el cuidado centrado en la enfermedad y el cuidado del paciente en 
crisis; entre la categoría del sufrimiento están, el sufrir por la amenaza física, por el 
miedo, por los conflictos en las relaciones de trabajo y por la falta de reconocimiento. 
Por medio del análisis de la TC, se observó que esa metodología funciona como un 
espacio público para darle un nuevo significado a las relaciones de trabajo, por 
medio de la convivencia, del intercambio de experiencias de vida, del alivio de las 
tensiones de trabajo, del apoyo, de la construcción de vínculos y del rescate de la 
cooperación. Se considera que la TC interviene en el sufrimiento de los trabajadores 
una vez que, mediante un espacio de partida, el cual proporciona conocimiento 
mutuo, identificación, sensibilización, admiración por las historias de sufrimiento y 
superación, muchos trabajadores pasan a considerarse antes que todo como seres 
humanos y, solamente entonces, como trabajadores. Entre mejor se conoce el 
hombre del trabajo y no solamente el trabajo del hombre, se redefinen sus 
relaciones, los conflictos interpersonales son redimensionalizados por la 
comprensión, colaboración y vínculos solidarios. Así, el sufrimiento en el trabajo se 
torna susceptible de intervención. 
 
Palabras Clave: Salud Mental; Hospital General; Psicodinámica del trabajo; Terapia 
Comunitaria; Enfermedad Psiquiatrica.  
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DA TRAJETÓRIA PROFISSIONAL 

 

 

Este trabalho é resultado de pressuposições construídas a partir da vivência e 

estudos realizados ao longo da carreira profissional. A relação interpessoal 

profissional-paciente, o estresse no trabalho e a condição emocional dos 

trabalhadores de saúde sempre foram foco de interesse por gerarem 

questionamentos e inquietações. 

Desde os primeiros contatos com a prática de enfermagem, ainda como 

acadêmica, percebia a existência de uma lacuna entre o que havia aprendido na 

universidade e o que ainda necessitava para enfrentar a realidade da assistência ao 

paciente. Durante os estágios, realizava entrevistas a partir de um roteiro 

padronizado de avaliação de saúde que, embora extenso e aparentemente 

completo, não possibilitava conhecer a pessoa que gentilmente, ou muitas vezes, 

imperceptivelmente, me confiava o próprio corpo para estudo.  

Nos momentos de entrevista, percebia que aquelas pessoas demandavam 

atenção para além da sua patologia e do seu corpo. Elas necessitavam contar suas 

histórias de vida não com a expectativa de um retorno prescritivo, muito próprio dos 

profissionais da área da saúde, mas para serem simplesmente escutadas. Apesar 

da inexperiência de então, compartilhava aqueles momentos com desvelo, sabendo 

que, de alguma forma, a relação interpessoal era importante para o ato de cuidar. 

Sentia que era essencial.  

Iniciei a minha carreira profissional em dezembro de 2002, em uma Unidade 

de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital do Estado de Minas Gerais. Cuidava, 

principalmente, de pacientes inconscientes e impossibilitados de se comunicarem 

verbalmente. O trabalho exigia o máximo da equipe porque era a única UTI pública 

da cidade e referência para outros municípios da região. Assim, o serviço tinha alta 

demanda de casos extremamente críticos. O quadro de funcionários de enfermagem 

era deficiente, sobrecarregando ainda mais o trabalhador.  

A cada dia envolvia-me mais com a dinâmica do setor e com toda sua 

tecnociência1, que são tecnologias que, sem dúvida, ajudavam-me a sentir mais 

segura para decidir sobre como agir em certas situações, proporcionavam-me,                                                         
1 Segundo Ayres (2002), tecnociência é o conjunto de recursos materiais utilizados nos processos diagnósticos, 
terapêutica e recuperação da saúde. 
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ainda, respostas importantes à beira leito, o que, em um atendimento de urgência, é 

imprescindível para o sucesso da terapêutica e melhora do prognóstico. Entretanto, 

existem algumas considerações a respeito dos avanços e domínio da tecnociência 

na assistência à saúde, como o intervencionismo irracional, a fragmentação do 

paciente em órgãos e funções e uma progressiva incapacidade para executar ações 

sensíveis às necessidades das pessoas (AYRES, 2002).  

A dinâmica da UTI, além de não colaborar para a assistência integral dos 

pacientes internados, deixava os profissionais da  equipe de enfermagem 

estressados e desestabilizados emocionalmente, principalmente os técnicos e 

auxiliares de enfermagem. Frequentemente presenciava crises de choro, 

expressões de raiva e brigas que, a princípio, não pareciam estar condizentes às 

situações; contudo, após uma conversa mais reservada, percebia que os aparentes 

“momentos de loucura” expressavam uma sobrecarga de trabalho e desamparo 

emocional. Essa situação afetava não apenas a prestação de cuidados, mas, 

também, suas vidas pessoais. Nos momentos em que me dispunha a ouví-los, 

notava que tinha como consequência grande diferença para eles e para o 

desenvolvimento de suas atividades. 

Após um ano vivenciando a dinâmica de uma UTI, comecei a ministrar aulas 

práticas na disciplina: “Enfermagem em Saúde Mental” para os alunos do sétimo 

período do Curso de Graduação em Enfermagem da Faculdade de Medicina da 

Universidade Federal de Uberlândia (FAMED/UFU). As práticas eram desenvolvidas 

em uma unidade de psiquiatria de um hospital universitário.  

No decorrer de dois anos, período em que ministrei a disciplina, percebi que 

as atividades desempenhadas pela equipe de enfermagem eram bem diferentes 

daquelas da UTI. A enfermaria de psiquiatria não tinha o ritmo frenético e urgente da 

terapia intensiva; o ambiente era aparentemente mais calmo, menos árduo e com 

menor estresse laboral. Com meus aprofundamentos teóricos em psiquiatria e pela 

observação das pessoas em surto agudo, dei-me conta de que o paciente 

psiquiátrico precisava de cuidados que demandavam o mesmo tempo ou até mais 

que os pacientes da UTI, pois estavam passando por um processo de crise que 

afetava seus pensamentos, sentimentos e emoções. Necessitavam mais que 

assistência direcionada às atividades rotineiras; era necessário que a enfermagem 

atuasse com dedicação e de forma sensível às necessidades desse paciente, com 

disponibilidade para ouvir, envolver-se terapeuticamente e desenvolver sentimentos 
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empáticos (TEIXEIRA et al., 2001). Embora não houvesse tecnociência para 

“competir” com os pacientes pela atenção dos funcionários e tampouco um ritmo 

frenético de trabalho, o cuidado prestado pelos trabalhadores também ficava aquém 

das necessidades do paciente.  

Durante a minha experiência acadêmica, acreditava que essas lacunas 

estivessem relacionadas à assistência prescritiva ensinada pela universidade, a qual 

não possibilita espaço para transposição de barreiras de comunicação e de 

relacionamento com o paciente. Na condição de enfermeira intensivista, acreditei 

que a equipe de enfermagem era “consumida” pela dinâmica hospitalar e por toda 

sua tecnociência, o que levava a uma distorção do conceito de cuidar. Todavia, na 

unidade de psiquiatria não havia sequer formulários pré-estabelecidos para 

entrevistas e nem grandes aparatos tecnológicos mas, mesmo assim, o cuidado de 

enfermagem não parecia suprir, adequadamente, as necessidades dos pacientes ali 

internados.  

No inicio de 2006 iniciei o mestrado na Escola de Enfermagem de Ribeirão 

Preto da Universidade de São Paulo - EERP/USP e, a partir da pesquisa intitulada 

“Assistência em Saúde Mental: atuação de uma equipe de enfermagem de nível 

médio em um setor de internação” , emergiram as inquetações que se constituiram 

nas bases para a formulação do projeto de doutorado.  

Dentre as várias categorias encontradas no estudo de mestrado a respeito do 

trabalho desses profissionais, deparei-me com discursos que expressavam seu 

sofrimento decorrente da falta de motivações para o trabalho; consideravam suas 

atividades mecânicas e repetitivas e realizavam suas tarefas com desprazer. 

Consequentemente, a assistência dispensada deixava a desejar (ZAGO, 2007).   

Além disso, sentiam-se desvalorizados pelos outros membros da equipe por 

perceberem que suas opiniões, habilidades e experiência não eram consideradas 

quando havia alguma mudança no setor. Para eles, as maiores dificuldades do 

trabalho eram aquelas que levavam à sobrecarga psíquica, como o lidar diariamente 

com as especificidades do doente mental em crise (logorréia, agitação psicomotora, 

hetero-agressividade) e com o dependente de drogas ilícitas que, pelo seu histórico 

de criminalidade, gerava, nos trabalhadores, revolta, medo e ansiedade. 

Embora não fosse foco do trabalho, os sujeitos também puderam falar sobre 

seus sofrimentos de vida, pois acreditavam ser difícil cuidar e dar apoio emocional 

quando sentiam-se carentes desse mesmo cuidado. A sobrecarga psíquica do 
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trabalho, aliada aos seus problemas de vida, foi reconhecida pelos trabalhadores 

como sendo a principal responsável por afetar a qualidade do cuidado, interferindo, 

principalmente, nos relacionamentos entre os próprios trabalhadores e com os 

pacientes. Revelaram que se sentiam desapoiados emocionalmente pelo serviço e 

que desejavam receber algum tipo de ajuda para enfrentar situações relacionadas à 

vida e ao trabalho (ZAGO, 2007). 

Nesse mesmo período de conclusão do mestrado, imbuída pelas inquietações 

dos resultados da pesquisa, pude conhecer uma metodologia inovadora - a Terapia 

Comunitária, e vislumbrei a possibilidade de utilizá-la no campo da intervenção com 

trabalhadores. A partir disso, construí o projeto de doutorado, iniciado logo após a 

defesa do mestrado, no ano de 2008. Iniciei também o Curso de Especialização em 

Terapia Comunitária, em Brasília- DF.  

Em 2010, retornei ao Curso de Enfermagem da UFU como Professora 

Assistente 1, ministrando teoria e prática na mesma disciplina de Enfermagem em 

Saúde Mental. Ao retornar ao local onde realizara a pesquisa de mestrado, observei 

que os funcionários já não eram os mesmos dos anos de 2006 e 2007; muitos 

haviam sido transferidos de setor e novos funcionários foram admitidos na 

enfermaria de psiquiatria. 

Entretanto, vi outros atores em um replay das mesmas cenas que já havia 

presenciado. Ao perceber as mesmas atitudes, a mesma descrença e o mesmo 

sentimento de desvalorização, percebi que realmente era preciso inovar, escrever 

outro script, preparar novo set, ensaiar novas cenas, desejando descobrir qualquer 

detalhe, um gesto, uma palavra, de forma a possibilitar novas perspectivas, sem a 

pretensão de eliminar o sofrer dos trabalhadores ou assegurar a qualificação do 

cuidado em Saúde Mental, mas com a firme intenção de desenvolver um 

instrumento possível de intervenção.   

De qualquer forma, este é um convite para que professores, técnicos da área 

de Saúde Mental, graduandos, gestores, familiares, usuários e tantos outros atores 

atuantes nos intersetores possam conhecer a Terapia Comunitária enquanto 

possibilidade de espaço de partilha no trabalho, onde é possível estabelecer 

relações de forma horizontal, ampliando a possibilidade de percepção de si mesmo 

e do outro. 

São as condições adversas da organização do trabalho que, muitas vezes, 

influenciam as relações, prejudicando-as e tornando os trabalhadores maledicentes, 
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perversos, desconfiados; transformam as boas intenções e desejos em sofrimento e 

doença. Assim, dada a relação, produzir saúde é, sobretudo, produzir-se saudável 

nas relações de trabalho.  

Os momentos essenciais de minha trajetória profissional estão aqui 

registrados. Os capítulos deste estudo serão redigidos na primeira pessoal do plural, 

por entender que todo trabalho é, de alguma forma, coletivo. 
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1. MARCO TEÓRICO-CONCEITUAL  
 

 

Segundo Minayo (2007, p.187), o Marco Teórico-Conceitual é composto de 

argumentos do pesquisador, no qual são apresentados os conceitos, categorias e 

noções com as quais irá trabalhar por meio de um debate “[...] com os autores sobre 

os quais fez uma revisão bibliográfica, mostrando o estado do conhecimento [...]”, 

com consequente crítica ao conhecimento produzido. “Ao final da discussão 

conceitual, o pesquisador deve colocar [...] os pressupostos orientadores do seu 

‘caminho do pensamento’”. 

Este trabalho teve como objeto de estudo a aplicação da Terapia Comunitária 

para intervenção no sofrimento dos trabalhadores de enfermagem e saúde mental. 

O objeto de estudo é colocado “[...] geralmente em forma de pergunta – é  uma 

questão - e se vincula a descobertas anteriores e a indagações provenientes de 

múltiplos interesses [...]”. Ou seja, é a questão que norteia a proposta de trabalho 

(MINAYO, 2007, p. 183). A pergunta que nos levou a esta investigação foi: a Terapia 

Comunitária pode atuar como um instrumento de intervenção nas questões 

relacionadas ao sofrimento dos trabalhadores de enfermagem?  

Para a construção do objeto utilizamos, como marco teórico, os conceitos 

sobre o trabalho, adscritos no pensamento de Marx (1988) a respeito do trabalho 

humano, e também pelos escritos de autores como Mendes-Gonçalves (1992), 

Merhy e Onocko-Campos (2007) e outros que, a partir da teoria Marxista do 

processo de trabalho, desenvolveram estudos sobre as especificidades do trabalho 

em saúde.  

Posteriormente, com base nos conceitos propostos por Dejour (1992) sobre o 

sofrimento e a psicodinâmica do trabalho, fizemos uma revisão bibliográfica  

apresentando alguns estudos que investigaram o sofrimento no interior do trabalho 

de enfermagem. 

Abordamos também alguns conceitos, objetivos e finalidades da Terapia 

Comunitária proposta por Barreto (2005) e como essa metodologia apresentou-se a 

nós como um instrumento de intervenção no sofrimento dos trabalhadores de 

enfermagem. Por fim, descrevemos nossos pressupostos. Esse caminho conceitual 

mostramos a seguir.  
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1.1 O processo de trabalho em saúde e o sofrimento dos trabalhadores de 
Enfermagem 

 

 

O trabalho é resultado do dispêndio de força do homem para apropriar-se dos 

recursos da natureza e transformá-los em matéria útil à vida, ou seja, em dado 

objeto com valor de uso capaz de satisfazer às necessidades humanas. O trabalho 

humano se distingue do trabalho animal uma vez que não é um processo instintivo 

e, sim, consciente e previamente idealizado e intencional (MARX, 1988). 
 
Uma aranha executa operações semelhantes às do tecelão, e a abelha 
envergonha mais de um arquiteto humano com a construção dos favos de 
suas colméias. Mas o que distingue, de antemão, o pior arquiteto da melhor 
abelha é que ele construiu o favo em sua cabeça, antes de construí-lo em 
cera No fim do processo de trabalho obtém-se um resultado que já no início 
deste existiu na imaginação do trabalhador, e portanto, idealmente. Ele não 
apenas efetua uma transformação da forma da matéria natural; realiza, ao 
mesmo tempo, na matéria natural seu objetivo [...] (MARX, 1988. p.142-3). 

 

O trabalho configura-se em um ato produtivo do homem, pois transforma 

alguma coisa e produz algo novo (MERHY; FRANCO, 2008). Assim, é 

necessariamente um processo, uma vez que ‘algo antes’ se transforma em ‘algo 

depois’, não de forma espontânea, mas por meio de um decurso, onde se aplica 

uma certa quantidade de energia com a intenção de obter o ‘algo depois’, capaz de 

suprir um dado carecimento (MENDES-GONÇALVES, 1992, p.3).  
Os elementos do processo de trabalho são: as atividades de transformação 

pelo homem, orientadas a um fim , o objeto e os meios.  O objeto é aquilo que sofre 

modificações mediante o trabalho, é a matéria a que se aplica o trabalho. O meio é 

uma coisa ou um complexo de coisas que o trabalhador coloca entre si mesmo e o 

objeto e que serve como instrumental para conduzir a sua atividade (MARX, 1988). 

No processo de trabalho, a atividade do homem efetua, portanto, mediante o 

meio de trabalho - instrumentos de trabalho - uma transformação - para a finalidade 

pretendida desde o princípio - do objeto de trabalho. O processo extingue-se no 

produto. 

A partir da teoria marxista do trabalho geral, Mendes-Gonçalves (1992) iniciou 

seus estudos especificamente no que concerne ao trabalho médico e, mais tarde,  

desenvolveu o conceito sobre o “processo de trabalho em saúde”. Assim, reeditou a 

análise dos elementos do processo de trabalho, a saber: o objeto do trabalho em 
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saúde, seus instrumentos, a finalidade e os agentes. Considerou como objeto de 

trabalho as “necessidades humanas de saúde”; entretanto, o recorte desse objeto 

não pré-existe, é feito a partir do ‘olhar’ trabalhador, ou seja, por meio do projeto que 

tem em mente e que tende a uma dada finalidade (PEDUZZI; SCHRAIBER, 2008, p. 

321-3) 

Os instrumentos do trabalho em saúde podem ser materiais e não-materiais. 

Os primeiros podem ser os equipamentos que ajudam o agente (trabalhador de 

saúde em ação) a suprir a necessidade de saúde do homem; podem ser 

estetoscópios, termômetros, dentre outros. Os instrumentos não-materias são 

saberes intelectuais dos agentes do trabalho (MENDES-GONÇALVES, 1992).  
Nessa mesma direção, Merhy (1997) denomina os instrumentos do trabalho 

em saúde como tecnologias de cuidado e identifica três tipos ao descrever sobre a 

produção do cuidado em saúde: as “tecnologias duras”, “leve-duras” e “leves” (p. 5; 

7).  

As “tecnologias duras”, inscritas nas máquinas e equipamentos tecnológicos, 

têm esse nome porque já estão programadas, a priori, para a produção de certos 

produtos. De acordo com Martins e Nascimento (2005), os equipamentos 

tecnológicos são os instrumentais, geralmente vinculados à mão do profissional ou 

ao fazer técnico, como por exemplo, o estetoscópio, o oxímetro, entre outros; as 

“leve-duras” referem-se aos saberes estruturados, concepções científicas, que 

podem se adequar ao modo próprio como o trabalhador os aplica, podendo assumir 

formas diferentes, sempre dependendo de como cada um trabalha e cuida do 

usuário; “tecnologias leves” dizem respeito às relações que, de acordo com o autor, 

são fundamentais para a produção do cuidado e se referem a um jeito ou atitude 

próprios do profissional para exercer suas atividades. 

Apesar das definições acima, nem o objeto e nem os instrumentos existem 

em si mesmos; são elementos dinamizados por meio da finalidade impressa pelo  

trabalhador. Assim, o agente pode interpretar-se ao mesmo tempo como instrumento 

do trabalho e sujeito da ação à medida em que traz, para o bojo do seu trabalho, as 

finalidades e também “[...] outros projetos de caráter coletivo e pessoal [...]” e, por 

isso, o processo de trabalho em saúde diz respeito ao fazer do trabalhador no 

cotidiano de sua prática, “[...] ou seja, da produção e consumo de serviços de saúde 

[...]” (PEDUZZI; SCHRAIBER, 2008, p. 322-3).  
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Essa característica da saúde de ser produzida no momento em que é 

executada é denominada por Merhy e Onocko (2007) como “ trabalho vivo em ato” 

(p.83). Esse existe mediante o “autogoverno”(p.76), ou melhor, pela certa autonomia 

que todo trabalhador da saúde tem para decidir as coisas e, por isso, torna a análise 

do processo de trabalho em saúde (pela quantidade de autogovernos envolvidos) 

uma tarefa árdua. A micropolítica2 do trabalho em saúde está sempre aberta ao 

exercício do trabalho vivo em ato; está continuamente sendo realizada e interpretada 

sob  distintas lógicas (MERHY; ONOCKO, 2007). 

Um exemplo do autogoverno “[...] é a criatividade permanente do trabalhador 

em ação numa dimensão pública e coletiva, podendo ser ‘explorada’ para inventar 

novos processos de trabalho e mesmo para abri-lo em outras direções não 

pensadas” (MERHY; ONOCKO, 2007, p. 100).  

Aquilo que já estava realizado, mas é usado no trabalho vivo, como 

máquinas, normas, é considerado “trabalho morto”; entretanto, o trabalho vivo 

interage todo o tempo com instrumentos, normas, máquinas, formando, assim, um 

processo de trabalho, no qual, por sua vez, interagem diversos tipos de tecnologias 

(MERHY; ONOCKO, 2007, p. 100). 

Os pensamentos de Karl Marx circundam o processo de trabalho para a 

produção de bens materiais ou, no dizer de Mendes-Gonçalves, (1992, p. 27): “[...] 

em um produto destacado, no tempo e no espaço [...]”. Mas, quando se trata 

especificamente do processo de trabalho em saúde, cujo produto é também, como 

qualquer outro trabalho, a satisfação das necessidades do homem – com a diferença 

que, neste caso, é a satisfação de uma necessidade específica, a saúde – o produto 

não pode ser destacado no tempo e espaço.  

É diferente do que ocorre, por exemplo, com uma máquina de escrever, que, 

apesar de ter sido inventada no século XIX, ainda subsiste no século XXI enquanto 

produto materializado. Essa satisfação a que nos referimos não é palpável; é 

consumida ao mesmo tempo em que é produzida e a sua forma de ser engendrada 

depende da visão de mundo do homem que a produz, ou seja, depende dos 

aspectos sociais e históricos. Portanto, a necessidade de saúde do homem é social 

e historicamente determinada.  

                                                        
2 micropolítica do campo do trabalho em saúde compreende as relações entre gestão organizacional na saúde e 
o campo da subjetividade (MERHY; LAND, 2009). Disponível em: <http://www.medicina.ufrj.br/micropolitica/> 
acesso em 13 de nov. 2011 
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Assim, devemos considerar o desenvolvimento dos modos de produção, as 

tecnologias, bem como o surgimento do capitalismo, que modificou a concepção 

sobre o trabalho e o modo de produzir, gerando, consequentemente, outras 

necessidades de saúde.  

A prática de enfermagem é antiga e também foi determinada e modificada de 

acordo com acontecimentos políticos, econômicos e sociais; portanto, é uma prática 

historicamente estruturada que se articula às formas de organização e de produção 

da sociedade e às relações sociais de cada momento histórico (ZAGO, 2007). 

Sem a intenção de prolongar a construção do objeto deste estudo 

abordaremos alguns pontos importantes sobre o contexto histórico do modo de 

produção capitalista e como esse modificou e determinou as necessidades de saúde 

e suas formas de produção, especialmente aquelas referentes à prática da 

enfermagem até o surgimento do processo de trabalho em saúde, tal como o 

compreendemos na atualidade.  

A transição para o capitalismo, a partir do século XVI, colocou em movimento 

a racionalidade moderna e impulsionou as mudanças na base da estrutura social. 

Mendes-Gonçalves (1992, p.21) discorre sobre os dois eixos que considera 

principais para o entendimento das necessidades sociais de saúde construídas a 

partir desse período, o significado dos corpos humanos como sede de força de 

trabalho e  o princípio social de igualdade. O primeiro comporta a idéia de que era 

preciso controlar as doenças de forma ampla e efetiva para a preservação dos 

corpos de trabalho; o segundo, como forma de ampliar efetivamente o consumo das 

classes subalternas, a articulação do trabalho da saúde como a satisfação das 

‘necessidades sociais’.  

Dois modelos fizeram parte dessa transformação do trabalho em saúde. O 

primeiro  baseou o trabalho em sua dimensão coletiva e destacou-se por forte 

necessidade de controle das doenças por meio de intervenção sobre as epidemias e 

a higiene das cidades (CYRINO,1993). Os instrumentos de trabalho constituiam o 

controle dos fatores associados à doença, saneamento ambiental e a educação em 

saúde, por meio da qual as pessoas recebiam informações sobre como evitar o 

contato entre os fatores causadores das doenças (LONGHI, 2008). Esse controle 

era importante à medida em que, quanto mais populoso e saudável o país, mais 

seriam produzidas as riquezas nacionais, já que a população era instrumento de 

riqueza e defendia o Estado (MEHRY, 1997 ).  
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A partir do século XIX, o modelo clínico traz a ideia de que o corpo é a sede 

exclusiva da doença, ou seja, da alteração morfológica e funcional do corpo 

humano, apresentando, como principais características, seu caráter biológico, 

curativista e individualizante, extirpando o caráter social do processo da doença. 

Essa concepção foi ao encontro do individualismo político-ideológico da sociedade 

capitalista e teve, como base, as ciências como a fisiologia e patologia, além de um 

arsenal terapêutico e farmacológico,  (MENDES-GONÇALVES, 1992; LONGHI, 

2008).  

Este modelo domina o trabalho em saúde e determina, claramente, o médico 

como sendo o único agente capaz de desempenhar o processo e que 
 
[...] deve cuidar do diagnóstico e da terapêutica, e a relativa escassez de 
instrumentos usados nas duas fases permite que ele seja proprietário de 
todas as condições do processo, que cabem todas em seu cérebro, no seu 
corpo (olhos, nariz, mãos) e na sua maleta (estetoscópio, lancetas, 
sanguessugas) [...]” (MENDES-GONÇALVES, 1992, p.39).  

 

O trabalho médico, como qualquer outro, tem momentos intelectuais e outros 

manuais. Para que se desenvolvessem estudos e teorias sobre as doenças, 

espaços específicos foram necessários para a relação médico-paciente, os quais se 

constituíram em hospitais modernos. Entretanto, a complexidade infraestrutural do 

hospital gerou a necessidade de outros trabalhos e, portanto, novos tipos de 

trabalhadores atuando enquanto extensões do médico, sendo o mais importante 

deles, o enfermeiro. É ele quem executava as atividades mais manuais, enquanto o 

núcleo mais intelectual do trabalho era da competência médica. 

No interior da profissão de enfermagem também houve a dicotomia do 

trabalho entre a esfera manual e intelectual. No início da enfermagem moderna, o 

trabalho era dividido entre nurses e ladies nurses, cabendo, às primeiras, as funções 

de execução de tarefas, submissas às ordem de outros profissionais, e as ladies, 

com funções de controle e supervisão, embora recebessem o mesmo tipo de 

qualificação. Na enfermagem atual percebemos ainda a mesma divisão do trabalho 

entre auxiliares, técnicos e enfermeiros, sendo os dois primeiros mais manuais e, o 

último, mais gerencial (PEREIRA; RAMOS, 2006).  

Esta divisão de trabalho está prevista na Lei 7498/86 e no Decreto nº 

94406/87 que dispõem sobre a regulamentação do exercício profissional, onde 
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consta que equipe de enfermagem é composta por: enfermeiros (nível superior), 

técnicos de enfermagem (BRASIL, 1986). 

De acordo com Pires (1999), os trabalhadores de enfermagem de nível 

técnico e auxiliar desenvolvem um trabalho rotineiro por tarefas, ou seja, há uma 

repetição de tarefas específicas e desarticuladas. Assim, o cotidiano do trabalho é 

alienante, pois o executor da tarefa se isenta do entendimento da totalidade da 

assistência de enfermagem.  

As atividades mecânicas cerceiam a espontaneidade dos gestos e tornam os 

momentos de prazer no trabalho mais raros de serem identificados. Entretanto, 

quando realizadas como ato livre e único, os trabalhadores podem sentir prazer e a 

alegria da criatividade (GONZÁLES; BECK, 2002). 

Segundo Merhy e Onocko (2007), a alienação é caracterizada pela repetição 

mecânica de atos parcelados do trabalho, pela fixação do profissional em 

determinada etapa de um projeto terapêutico e pela própria organização parcelar do 

trabalho. Para a equipe de enfermagem, é fundamental estar atenta a essa questão 

da alienação pois, para assegurar a qualidade em saúde faz-se necessário conciliar 

a autonomia profissional com certo grau de definição de responsabilidade dos 

trabalhadores para com os usuários, assim como o estabelecimento de um pacto em 

torno de um projeto coletivo. 

O trabalho de enfermagem, de acordo com Santos (2001), caracteriza- se por 

envolver ações de saúde e atividades diversificadas, organizado pela lógica 

administrativa taylorista, consistindo-se em uma rotina hierarquizada, sistematizada, 

com conhecimentos teórico-científicos, habilidades técnicas e de prática adquiridos 

pela experiência profissional.  

Percebe-se que da forma como foi constituído o trabalho da enfermagem, 

com gênese no processo capitalista - dicotômica, fragmentada e hierarquizada - o 

trabalhador menos qualificado, trabalha mais - no sentido de execução de tarefas -  

recebe menos, é mais cobrado e menos reconhecido, o que favorece confrontos e 

desarticulação uma vez que se sentem explorados e desvalorizados, refletindo, 

negativamente, na micropolítica do trabalho e instituindo o sofrimento nos 

trabalhadores. 

Esse trabalho Taylorizado que leva o trabalhador à desapropriação do que 

Dejours (1992, p. 43) chama de “know-how”, ou seja, a atividade intelectual à qual se 

engaja o trabalhador para desenvolver o seu saber-fazer. Dessa forma, instituída a força 
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do controle organizacional, resta aos trabalhadores serem corpos dóceis, desprovidos de 

toda iniciativa (DEJOURS, 1992). Nas palavras de Merhy e Onocko (2007), é a captura 

do trabalho vivo, em ato, de modo que sejam retiradas do trabalhador sua criatividade, 

autonomia, prendendo-o à lógica dominante do trabalho morto. 

As áreas da psicologia e da psicodinâmica do trabalho estudam  justamente 

as consequências da captura do “know-how” do trabalhador: “[...] o que acontece 

com a vida psíquica do trabalhador desprovido de sua atividade intelectual pela 

organização científica do trabalho”. Essa situação em que o trabalhador está imerso 

é considerada, por Dejour, como causa de sofrimento no trabalho. Para o autor, o 

sofrimento se inicia quando a evolução da relação entre o homem e o conteúdo 

significativo do trabalho está bloqueada (DEJOURS, 1992, p. 43).  
 
Assume-se como definição para o sofrimento no trabalho como sendo uma 
vivência individual ou coletiva frequente e permanente, muitas vezes 
inconsciente, de experiências dolorosas como angústia, medo e 
insegurança provenientes do conflito entre as necessidades de gratificação 
do binômio corpo-mente e a restrição de satisfazê-las pelas Imposições das 
situações de trabalho (MENDONÇA; MENDES, 2005 p. 492). 

 

Em vários estudos sobre o processo do trabalho da enfermagem verifica-se 

inúmeras situações que expõem esses trabalhadores de saúde a um desgaste 

contínuo, com consequentes perdas das condições satisfatórias de vida, gerando 

sentimentos de sofrimento no trabalho.  

Silva (2006) identificou, dentre as causas do sofrimento dos trabalhadores, 

sentimentos relacionados à desvalorização, impotência e incapacidade. Outras 

causas foram referidas por Martins (2008), relacionadas ao trabalho em equipe: falta 

de reconhecimento, burocracia no trabalho, uso de tecnologia e necessidade do 

conhecimento científico. 

Autores como Dalmolin; Lunardi e Lunardi Filho (2009), em investigações 

sobre o sofrimento moral dos trabalhadores de enfermagem, encontraram alguns 

fatores relacionados ao ambiente organizacional como fonte de sofrimento moral: 

sobrecarga de trabalho, deficiência de recursos humanos e materiais, relações 

interpessoais, morte, além do desrespeito aos direitos do paciente.  

O trabalhador vivencia sentimentos de indignidade advindos do contato 

forçado com uma tarefa desestimulante, de inutilidade, pela desqualificação do seu 

trabalho, ou seja, pela imagem de si que repercute no trabalho, pois quanto mais 

complexa a tarefa, tanto mais reconhecida pelos outros. Esses sentimentos levam à 
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vivência depressiva – “[...] sensação de adormecimento intelectual, de anquilose 

mental, de paralisia da imaginação e marca o triunfo do condicionamento ao 

comportamento produtivo” (DEJOURS, 1992, p.49). 

Como estratégia defensiva contra o sofrimento, os trabalhadores passam a 

não ser próativo ou não assumir responsabilidades, assumir o individualismo e 

cerrar os canais de comunicação com seus colegas de trabalho e/ou chefias, o que 

resulta em uma relação de desconfiança e rompimento dos relacionamentos de 

forma a evitar conflitos (DEJOURS; ABDOUCHELI; JAYET, 2011). 
Beck (2000) pesquisou os mecanismos de defesa do tipo negação, 

sublimação ou banalização do sofrimento em trabalhadores de enfermagem,  

encontrando que esses utilizavam estratégias expressas em comportamentos como 

fazer de conta que nada está acontecendo ou que os acontecimentos já eram 

esperados, justificando, assim, a não tomada de atitude.  

Ao realizar uma pesquisa com a equipe de saúde mental de enfermagem de 

nível médio, identificamos que os técnicos e auxiliares de enfermagem 

consideravam seu trabalho desmotivador, com tarefas repetitivas. Não atuavam de 

forma criativa e inovadora e relataram perceber que seu trabalho não tinha 

importância para o serviço, por ser subalterno e simplório e, portanto, não se 

sentiam como sujeitos ativos no processo de transformação da prática. Esses 

sentimentos levavam à desmotivação e à sobrecarga psíquica (ZAGO, 2007).  

Esse estudo revelou os mesmos sentimentos geradores de sofrimento já 

apontados em outras investigações, os quais podem causar senimentos negativos, 

afetar as atividades dos profissionais e também exercer influência na qualidade das 

relações domésticas e sociais dos trabalhadores, além de significarem um risco à 

saúde. Além disso, podem gerar absenteísmo, causar sérios problemas 

administrativos e, consequentemente, colocar em risco a qualidade de cuidados de 

enfermagem prestados (ALVES, 1996; ALVES; JOUCLAS, 1997; DURÃO; BUENO, 

2000; SILVA; BUENO, 2000). 

O estudo de Lasalvia et al. (2009) evidencia que as causas dos sofrimentos 

dos trabalhadores de enfermagem em Saúde Mental estão associadas a fatores 

organizacionais como a precarização dos instrumentos de trabalho, falta de pessoal 

e déficit na integração da equipe. 

A pesquisa de Sherring e Knight (2009) acrescenta que o sofrimento do 

trabalhador está relacionado à falta de apoio e valorização por parte da equipe. Os 
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enfermeiros com alto nível de qualificação acadêmica tendem a se sentir mais 

apoiados e valorizados no trabalho e apresentam níveis mais baixos de Burnout. 

Ainda em relação ao sofrimento, Sorgaard, Ryan e Dawson (2010) 

identificaram que relações profissionais mal-sucedidas, grande volume de trabalho e 

o sentimento de não ser capaz de influenciar uma situação de trabalho foram as 

maiores causas de estresse e burnout. 

Avellar, Iglesias e Valverde (2007), ao constatarem um ambiente de trabalho 

gerador de sofrimento psíquico para trabalhadores de enfermagem, consideraram a 

necessidade de se criar espaços nos quais seja possível falar dos mais variados 

sentimentos que decorrem da rotina de trabalho e que causam sofrimento psíquico. 

À medida que o trabalhador olha para si e compreende o outro tem a  

oportunidade de refletir acerca do seu trabalho, de suas atitudes para consigo 

mesmo e, assim, aprende a gerir seu trabalho de modo co-responsável. Dessa 

forma, o sujeito irá se empenhar em um trabalho criativo, que não apenas o oprima e 

o limite a reproduzir o que lhe é prescrito (CAMPOS, 2000). 

Ao investigarmos as atividades desenvolvidas pelos técnicos e auxiliares de 

enfermagem, identificamos dificuldades geradoras de sofrimento relacionadas ao 

processo de trabalho, agravadas pelo estigma social da própria área de Saúde 

Mental e também pelas particularidades do cuidar do doente mental, tais como 

desmotivação pelo não reconhecimento do trabalho, pelo fazer repetitivo e 

mecanizado, dentre outros (ZAGO, 2007). 

Diante disso, apresentamos o primeiro pressuposto: 

 

A promoção de um ambiente acolhedor, espaço de partilha e reflexão, auxilia 

no aumento da autoestima do trabalhador, no fortalecimento dos vínculos entre os 

trabalhadores e, consequentemente, na diminuição do sofrimento no trabalho. 

 

Para que pudéssemos confirmar esse pressuposto, tínhamos clara a 

necessidade de fazer algo no campo da intervenção, utilizando alguma prática 

terapêutica em grupo. Desejávamos um espaço de troca de experiências, de 

acolhimento, onde os participantes pudessem acolher mutuamente suas dores, suas 

frustrações, problemas  do trabalho e também os pessoais. Desejávamos, também, 

encontrar um tipo de reunião de grupo que tivesse uma metodologia simples, não 
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psicanalítica, mas baseada no interrelacionamento, no encontro subjetivo, no 

aprendizado a partir das trocas e que estimulasse o autoconhecimento e a reflexão.  

A partir das inquietações, buscamos, na literatura, por algumas técnicas e 

metodologias de grupo que nos orientassem para intervenção no sofrimento dos 

trabalhadores de enfermagem e encontramos a Terapia Comunitária (TC)3 . 

A Terapia Comunitária consiste em rodas de conversas, espaços de diálogo 

coletivos, de partilha de experiências, onde os participantes podem se expressar e, 

sobretudo, escutar os outros e a si mesmos. Estimula a construção da autonomia 

dos sujeitos por meio da problematização, da reflexão para a ação. Promove 

acolhimento, valorização dos saberes, desenvolvimento do potencial competente de 

cada participante, o resgate da autoestima e favorece o encontro de recursos 

interiores próprios, necessários à mudança individual e coletiva (BARRETO, 2008a).  

A partir da escuta das histórias de vida e de construções de vínculos, as 

pessoas conseguem identificar e suscitar suas forças e capacidades, encontrando, 

assim, soluções para superar as dificuldades impostas pela vida (BARRETO, 2005).  

A TC atende às nossas aspirações a respeito da prática terapêutica de grupo 

pela simplicidade na linguagem, nos objetivos e nos métodos e também por, ao 

mesmo tempo, ser baseada em teorias complexas que conferem sustentação para 

compreender o processo terapêutico de grupo.  

É utilizada, em sua maioria, em comunidades com risco social para acolher os 

sofrimentos de vida. Até então, na literatura não se observam trabalhos que 

pesquisem a aplicação desta metodologia em trabalhadores com o intuito de acolher 

sofrimentos relacionados ao trabalho. 

 

Assim, surgiu o segundo pressuposto: a Terapia Comunitária pode ser um 

instrumento de intervenção nos sofrimentos dos trabalhadores de enfermagem de 

uma Unidade de Internação Psiquiátrica em Hospital Geral (UIPHG). 

 

Esse último pressuposto foi a base para delinear o presente estudo que tem, 

como tema, a Terapia Comunitária e o sofrimento no trabalho da enfermagem em 

Saúde Mental e, como objeto de estudo, a aplicação da Terapia Comunitária como                                                         
3 A Terapia Comunitária (TC), criada pelo médico psiquiatra Adalberto de Paula Barreto (BARRETO, 2008a), 
constitui-se em um espaço de fala, escuta, criação de vinculo e fortalecimento das redes sociais. A partir das 
partilhas de histórias de vida (sofrimentos, dores e preocupações) dos participantes, são construídas redes de 
apoio, solidariedade, despertando a capacidade de mudança e de transformação individual e coletiva. 
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intervenção nos sofrimentos dos trabalhadores de enfermagem e saúde mental. 

Para responder às nossas  inquietações e testar o pressuposto, essa pesquisa se 

inseriu no campo da intervenção. 

 

Sob a perspectiva desse contexto, foi definido o seguinte objetivo geral: 

 

Analisar as implicações da Terapia Comunitária enquanto instrumento de 

intervenção nos sofrimentos dos trabalhadores da Unidade de Internação 

Psiquiátrica do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. 

 

E, como objetivos específicos: 

 

• Descrever o trabalho executado pelos sujeitos, trabalhadores da  

Unidade de Internação Psiquiátrica do Hospital de Clínicas da 

Universidade Federal de Uberlândia.  

• Identificar as dificuldades encontradas por esses trabalhadores para 

desenvolvimento de suas atividades 

• Analisar o sofrimento dos sujeitos no trabalho à luz da Teoria 

Dejouriana 

• Identificar possibilidades e limites da aplicação da TC na Unidade de 

Psiquiatria do Hospital Geral.  

 

Dessa forma, encerramos esse capítulo. Nele delimitamos nosso objeto e 

objetivos e o caminho que percorremos para chegar até eles. Conceituamos alguns 

termos importantes para a estrutura desse trabalho: Trabalho, Processo de Trabalho 

em Saúde, Sofrimento no Trabalho e, por fim, Terapia Comunitária.  

Sabemos que a intervenção na pesquisa qualitativa baseia-se em intervir e 

analisar processos subjetivos, o que é sempre um grande desafio porque incorremos 

no risco de nos frustrarmos por não confirmar nossos pressupostos, os quais 

revelam, nas entrelinhas, as expectativas de quem realiza a investigação.  

É por isso que este trabalho não tem a pretensão de  colocar  um ponto final 

sobre o assunto e nem ser detentor da verdade. Tem como intenção abrir a 

discussão. Vamos a ela! Quem sabe assim não iniciamos um grande percursso 

para, no futuro, alcançarmos o que hoje ainda nos parece impossível. 



31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referencial Teórico 
 



Referencial Teórico 32 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

 

Em geral, na pesquisa qualitativa, os dados obtidos são, muitas vezes, 

extensos, subjetivos e repletos de significados. Estes dados devem ser analisados 

pelo pesquisador em profundidade, possibilitando a construção de hipóteses, 

explicitação de dúvidas, elaboração de reflexões e/ou reafirmação de convicções. 

Entretanto, esse trabalho deve ser orientado por conceitos e constructos de uma 

teoria, ou seja, de um referencial teórico que fundamente a análise dos dados 

obtidos “[...] como se fosse um fio de Ariadne, que orienta a entrada no labirinto e a 

saída dele, constituídos pelos documentos gerados no trabalho de campo” 

(DUARTE, 2002 p. 152).  

Assim, discorremos, a partir de então, sobre a teoria que será o fio de 

condução para a análise dos resultados, ou seja, a Teoria Dejouriana desde a 

Psicopatologia à Psicodinâmica do Trabalho.  

 

 

2.1 A Psicodinâmica do Trabalho – Christophe Dejours  
 

 

O Trabalho vai além da relação emprego-salário e da concepção taylorista 

homem-produção. 
 
Trabalhar nunca é somente produzir, é também transformar-se a si próprio. 
Pois o trabalho mobiliza o corpo e as capacidades intelectuais para pensar, 
interpretar e reagir às situações para, no fim, adquirir novas capacidades 
(DEJOURS, 2004; 2009, p. 51).  

 

O trabalho tem fundamental importância na construção da identidade da 

pessoal e influencia em sua inserção social e nas suas relações e trocas afetivas. Ao 

empenhar-se no fazer do trabalho, o sujeito confronta seus desejos e singularidades 

com a rigidez, regras e valores do trabalho a ser feito (HELOANI; LANCMAN, 2004). 

 A Teoria Dejouriana faz uma distinção entre o trabalho prescrito e o trabalho 

real. O primeiro é a tarefa pré-concebida pela organização do trabalho. Entretanto, já 

foi comprovado que os trabalhadores não respeitam as prescrições em sua 



Referencial Teórico 33 

totalidade e fazem somente o que é possível de ser realizado, o que é denominado 

Trabalho real (DEJOURS. 2004; DEJOURS; ABDOUCHELI; JAYET, 2011). 

Então, pode-se dizer que na relação entre o trabalho e o homem existe o 

modo de operar o trabalho, ou seja, um espaço de negociação entre o prescrito e o 

real, no qual a organização do trabalho permite que o trabalhador aja da sua própria 

maneira para que possa atingir certa possibilidade do prescrito e, convenientemente, 

adaptar o faciendi às satisfações e desejos proprium. Essa relação estabelecida 

entre o prescrito e o real foi denominada de relação homem-trabalho ou homem-

organização do trabalho (DEJOURS; ABDOUCHELI; JAYET, 2011). 

A organização do trabalho é, antes de tudo, uma relação intersubjetiva e uma 

relação social. Assim, o olhar da psicodinâmica do trabalho está muito mais para o 

trabalho real do que para o prescrito – a técnica rígida – uma vez que se torna 

maleável sempre que colocada frente ao trabalhador que o modifica  e lhe dá forma 

concreta (DEJOURS; ABDOUCHELI; JAYET, 2011). 

A ação de trabalhar, portanto, é o modus operandi do homem frente ao que 

lhe é prescrito. O modus faciendi depende das artimanhas e invenções que o 

trabalhador acrescenta às prescrições para conseguir atingir os objetivos do trabalho 

“[...] ou ainda aquilo que ele deve acrescentar de si mesmo para enfrentar o que não 

funciona quando ele se atém escrupulosamente à execução das prescrições” 

(DEJOURS, 2004, p. 28). 
 
O trabalho real se faz conhecer inicialmento com o fracasso. O trabalho vivo 
é esse trabalho que consiste em desafiar o real. E essa experiência do real 
é acima de tudo afetiva e se revela como tal: ela gera um sentimento de 
surpresa que logo é substituído pelo nervosismo e pela irritação, se não  
pela cólera ou pela decepção, a fadiga, a dúvida, o desalento, o sentimento 
de impotência (DEJOURS, 2009, p. 50). 

 

Frente ao fracasso, o trabalhador utiliza sua inteligência para iniciar a busca 

obstinada pela superação do real e é exatamente esta busca a mola propulsora do 

trabalho. Assim, Dejours (2009) afirma que o sofrimento não é só consequência do 

trabalho, mas também move o trabalhador a buscar a solução que o liberta para ficar 

mais inteligente após o confronto com o real do trabalho.  

O que entendemos, até então, é que o sofrimento de busca pela não 

frustração é positivo em termos de reafirmação de identidade, ainda que seja 

doloroso. É chamado sofrimento criativo e é sempre explorado pela organização do 

trabalho (DEJOURS; ABDOUCHELI; JAYET, 2011).  
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Mesmo que o trabalhador sofra, em um primeiro momento, ainda existe o 

espaço intercessor que confere mobilidade à sua inteligência. Entretanto, logo que 

esse espaço de liberdade para negociação, para invenção do trabalhador, se mostra 

estancado, a relação é bloqueada, “começa o domínio do sofrimento - e da luta 

contra o sofrimento” (DEJOURS; ABDOUCHELI; JAYET, 2011, p. 15, itálico do 

autor). 
 
Quando o rearranjo da organização do trabalho não é mais possível, 
quando a relação do trabalhador com a organização do trabalho é 
bloqueada, o sofrimento começa: a energia punsional que não acha 
descarga no exercício do trabalho se acumula no aparelho psíquico, 
ocasionando um sentimento de desprazer e tensão. Mas a clínica mostra 
que a energia não pode aqui permanecer por muito tempo e, quando as 
capacidades de contenção são transbordadas, a energia recua para o corpo 
[...] nada de espantoso, nessa ótica, que a fadiga [...] tenha tradução 
somática (DEJOURS; ABDOUCHELI; JAYET, 2011, p. 29). 

 

O sofrimento pode dividir-se em patogênico e criativo. O primeiro ocorre 

quando há o esgotamento de todos os recursos defensivos do sujeito, provocando 

descompensações que adoecem, física ou mentalmente, o trabalhador. O segundo, 

ao contrário do primeiro, tem o sofrimento como mola propulsora para a produção de 

soluções que impulsionem o processo criativo e preservem a saúde do trabalhador. 

O sofrimento patogênico surge quando já se chegou ao limite da liberdade de 

negociações “[...] transformação, gestão e aperfeiçoamento da organização do 

trabalho já foram utilizadas”. Não restando nada além da rigidez das prescrições, 

instaurando-se, assim, “[...] a frustração, o aborrecimento, o medo, ou o sentimento 

de impotência” (DEJOURS; ABDOUCHELI; JAYET, 2011, p. 137).  

A Psicopatologia do Trabalho tradicional está baseada na fisiopatologia das 

doenças que afetam o corpo, acentuando os comportamentos humanos. Entretanto, 

o olhar de Dejours é justamente na contra-corrente da inspiração tradicional. Sua 

teoria elucida o trajeto que transforma o comportamento livre, ou seja “aquele que 

contém uma tentativa de transformar a realidade circundante conforme os desejos 

próprios do sujeito” em comportamento esteriotipado (DEJOURS, 1992, p. 26).  

 Mais do que identificar doenças mentais específicas e relacionadas ao 

trabalho, a Psicopatologia do Trabalho de Dejours preocupa-se com a dinâmica da 

gênese e das transformações criativas do sofrimento, vinculadas à organização do 

trabalho  (DEJOURS, ABDOUCHELI E JAYET, 2011). 
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Diante disso, o conceito de Psicodinâmica do Trabalho começou a ser usado 

em substituição ao de Psicopatologia do Trabalho porque o objeto de estudo de 

Dejours não era a doença produzida pelo trabalho, mas, antes de tudo, uma 

investigação sobre como os trabalhadores se mantinham sãos - equilíbrio psíquico - 

mesmo quando as condições de trabalho eram desestruturantes (MERLO, 2002).  

A Psicodinâmica do Trabalho enfatiza o valor da subjetividade e dos 

processos interrelacionais no desencadeamento de uma doença. Assim, extrapola 

as considerações sobre a doença no trabalho provocada por um traumatismo ou 

pela própria subjetividade. Nesta nova disciplina, a compreensão da doença é base 

para clarificar os mecanismos utilizados pelo sujeito para se manter em equilíbrio 

“[...] diante de situações geradoras de excitações internas ou externas, conscientes 

ou inconscientes. Assim, a doença pode servir como defesa ou como meio de 

preservar a própria vida [...]” (PEÇANHA, 2005, 66). 

O objeto de estudo da Psicodinâmica do Trabalho é o modo como o homem 

expressa seu sofrimento criativo em ações, isto é, de que forma o trabalhador 

investe para que seu trabalho não seja frustrado e satisfaça a seus desejos ou, 

como referem Traesel e Merlo (2009, p.103), utilizando a visão de Dejours sobre a 

Psicodinâmica do Trabalho, para “[...] que não seja visto apenas como uma 

marionete ou um ‘simples executante’, condenado à obediência e à passividade”.  

Para Dejours (1992), portanto, o sofrimento criativo, à primeira instância, não 

permite a ruptura do equilíbrio psíquico; isso porque o sujeito emprega, contra o 

sofrimento, defesas denominadas Estratégias Defensivas, que lhe permitem 

controlá-lo.  

As Estratégias Defensivas têm, por um lado, caráter protetor e adaptativo, e, 

por outro, impedem o reconhecimento do que faz sofrer de fato. Além disso, como 

impulsionam cada vez mais para o trabalho, acabam sendo exploradas pela 

Organização uma vez que mantém a situação existente, adaptam às novas formas 

de dominação e, sobretudo, anestesiam a dor (VOLICH, 2001; LIMA, 2009). 

O sofrimento no trabalho começa no “[...] contato com uma tarefa 

desinteressante [...]”, ou seja quando o trabalho se torna mecânico e sem sentido 

para o sujeito. A sensação de inutilidade gera sentimentos de insatisfação e 

ansiedade; ausência de significação e utilidade dos gestos, expresso pelo cansaço 

originário, não somente decorrente de esforço físico, mas, também, do  psíquico, 

decorrente da execução de algo sem investimento afetivo que, em uma relação 
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homem-organização do trabalho sem bloqueios, este cansaço seria suportado pelo 

jogo das motivações e do desejo (DEJOURS, 1992, p. 49). 

O sofrimento no trabalho atinge diretamente o processo de subjetivação4 do 

indivíduo e é pensando no impacto nas subjetividades e nas estratégias de defesas 

desses trabalhadores que se delineiam as novas práticas gerenciais, principalmente 

no que tange às políticas de pessoal (SELIGMANN-SILVA, 2003).  

Assim, para  evitar o sofrimento, o trabalhador se utiliza de duas estratégias 

no processo de subjetivação: a sublimação e a alienação. Na sublimação, ele 

manipula o próprio desejo, garantindo um produto socialmente valorizado e, como 

consequência, tem sua tensão psíquica atenuada. Na alienação, o trabalhador se 

defende contra a Organização, rompendo com a realidade, ficando fora das 

deliberações sobre o trabalho, “[...] em suma, estar fora do jogo político envolvido no 

trabalhar (LIMA, 2009,p. 58).  

 Dejours (2005b) resume, de forma bem didática, no que consiste o sofrimento 

no trabalho: o medo da incompetência; a pressão para trabalhar mal, sem esperança 

de reconhecimento, sofrimento e defesa. 

Outros medos são descritos por Seligmann-Silva (2003, p. 71):  

 
[...] medo do desemprego, o medo da exclusão, o medo de não conseguir 
ser polifuncional ou dominar novos conhecimentos e técnicas; de não 
aguentar as exigências do trabalho e adoecer; o medo de enlouquecer; o 
medo de ser desqualificado, prejudicado no desenvolvimento profissional ou 
na trajetória funcional. E ainda, o medo de ser agredido durante o trajeto ou 
durante o próprio trabalho. É possível evocar, ainda, o medo de não 
corresponder ao modelo de super-homem ou super-mulher que é imposto, 
às vezes conjuntamente, pela família, pela mídia e pelas organizações em 
que atuam. 

 

O medo está presente em todas as ocupações, entretanto, algumas são mais 

expostas ao risco, ou seja, existe o risco real, como, por exemplo, a construção civil, 

pesca em alto-mar, ou seja, riscos inerentes à natureza do trabalho. Outras vezes, o 

risco é coletivo, como no caso de um vazamento de gás, que pode matar ou 

intoxicar vários trabalhadores; ainda há o risco que pode ser personalizado, no caso 

de um trabalhador cair do andaime. Ainda que seja combatido por regras de 

segurança, haverá sempre o risco - risco residual - seja porque os investimentos 

para evitá-lo são limitados ou porque os riscos não são conhecidos. De qualquer                                                         
4 Os chamados processos de subjetivac�ão referem-se ao modo como o próprio homem se compreende como 
sujeito legítimo de determinado tipo de conhecimento, ou melhor, como o sujeito percebe a si mesmo na 
relac�ão sujeito-objeto (FOUCAULT, 2004 apud SELIGMANN-SILVA, 2003). 
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forma, esses resíduos sempre devem ser assumidos individualmente, gerando medo 

(DEJOURS, 1992). 

No trabalho de enfermagem em um hospital geral, podemos dizer que o 

trabalhador que atua no Centro Cirúrgico corre menos risco real para sua integridade 

física, sendo que o que atua em psiquiatria está sempre preocupado, por exemplo, 

com o risco real de ser agredido por um paciente psicótico. O medo pode ser 

expresso, como Dejours (1992, p. 67) exemplifica, em relação aos trabalhadores da 

indústria petroquímica, por meio de verbalizações, tais como ‘estar uma pilha’, ‘com 

os nervos à flor da pele’ “[...] pelo efeito da vigilância, da tensão, da concentração, 

da memorização e etc”.  

Um outro tipo de medo, descrito na Teoria Dejouriana, é o da incompetência. 

Esse advém das incertezas acerca das causas das falhas ocorridas no local de 

trabalho – acidentes e incidentes – se são fruto de sua incompetência para enfrentar 

situações incomuns, que exigem responsabilidade, ou de anomalias do sistema 

técnico (DEJOURS, 2005b).  
Embora o medo seja praticamente parte integrante do fazer no trabalho, ele 

quase nunca aparece. É neutralizado pelo trabalhador por meio das Estratégias 

Defensivas, como sintomas psicossomáticos, controle e negação. Dejours (1992) 

afirma que, se assim não fosse, os trabalhadores interromperiam suas atividades 

antes que imaginássemos. Quando ocorrem de forma coletiva e tradicional dentre as 

ocupações, essas estratégias são denominadas Ideologias Defensivas. Entretanto, 

alerta Dejours (1992), quando o trabalho assume caráter repetitivo e parcelado, sem 

espaço para a comunicação, não haverá também condições para que sejam criadas 

as ideologias.  

As relações de trabalho podem ser desagradáveis ou até insuportáveis, 

principalmente no que concerne às relações hierárquicas, produzindo ansiedade, 

fruto da desestruturação das relações psicoafetivas com colegas de trabalho, 

quando sugerem rivalidades, perversidade de uns para com outros ou na relação de 

violência e de agressividade para com a hierarquia. A necessidade de extravasar a 

raiva pode gerar consequências para a vida fora do trabalho, como, por exemplo, 

nas relações familiares. No lugar de suscitar uma ansiedade equivalente, as 

condições de trabalho são origem da adequação homem-tarefa (DEJOURS, 1992). 

A pressão para trabalhar mal existe quando os “colegas criam-lhe obtáculos, 

o ambiente social é péssimo, cada qual trabalhando por si, enquanto todos sonegam 
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informações, prejudicando, assim, a cooperação” (DEJOURS, 2005b, p. 31). O 

trabalhador se sente impedido de realizar seu trabalho com qualidade.  

Geralmente os trabalhadores investem energia para fazer bem o seu trabalho 

e esperam que, de alguma forma, sejam reconhecidos. Quando isso não ocorre, 

quando seu feito passa totalmente desapercebido ou é negado pelos outros, pode 

levar ao sofrimento, o que é perigoso para a Saúde Mental (DEJOURS, 2005b). 

De fato, o reconhecimento nunca é conferido ao trabalhador satisfatoriamente 

e, por isso, é de se esperar que sobrevenham manifestações de natureza 

psicopatológica. Isto ocorre quando já foram esgotados todos os meios de defesa do 

trabalhador contra as exigências físicas (DEJOURS, 1992; 2005b). 

Dejours afirma ainda que: 
 
O reconhecimento não é uma reivindicação secundária dos que trabalham. 
Muito pelo contrário, mostra-se decisivo na dinâmica da mobilização 
subjetiva da inteligência e da personalidade no trabalho (o que é 
classicamente designado em psicologia pela expressão ‘motivação no 
trabalho’) (DEJOURS, 2005b, p. 34). 

 

 Quando o trabalhador se sente reconhecido em seu trabalho, por mais que o 

processo tenha sido penoso, altruísta em relação à vida fora do trabalho, mesmo 

que tenha tido decepções, frustrações, desacordos, angústias, ele se sente 

recompensado. Este sentimento é fruto, sobretudo, da realização pessoal. 
 
O reconhecimento do trabalho, ou mesmo da obra, pode depois ser 
reconduzido pelo sujeito ao plano da construção de sua identidade. E isso 
se traduz afetivamente por um sentimento de alívio, de prazer,  às vezes de 
leveza d’alma ou até de elevação (DEJOURS, 2005b,p.34).  

 

Entretanto, quando não lhe é permitido o prazer do reconhecimento, ele é 

levado a um “sofrimento absurdo”, capaz de desestabilizar sua estrutura psíquica e 

levar à doença mental (DEJOURS, 2005b, p. 35). 

Em sua maioria, as pesquisas sobre o sofrimento no trabalho da enfermagem  

não trazem, em suas análises, o alento que gostaríamos, visto que parece haver 

uma lacuna entre o prazer e o sofrimento no trabalho da enfermagem, a qual tem 

sua gênese nas Condições e Organização do trabalho.  

Em relação às condições de trabalho, algumas investigações identificaram 

falta de infraestrutura, de recursos humanos e materiais, como os estudos realizados 

por Beck (2000) e Martins (2002). Todavia, não é nas condições, mas na 

organização do trabalho que o sofrimento encontra ambiente para ser gerado e 
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alimentado, uma vez que a maior causa do sofrimento dos trabalhadores de 

enfermagem recai na falta de reconhecimento  face à organização do trabalho, como 

ressaltam as pesquisas abaixo. 

Autores como Martins (2008)  e Gobbi e Durman (2010) ressaltam que, além 

das especificidades do trabalho, o sofrimento da enfermagem está relacionado à 

falta de reconhecimento e do trabalho em equipe.  

Outros estudos como o de Shimizu, Couto e Merchan-Hamann (2011) 

encontraram que o sofrimento dos trabalhadores de enfermagem está relacionado 

ao fator falta de reconhecimento, pelo restante da equipe, em relação ao esforço da 

enfermagem para cuidar do paciente; tal sofrimento é expresso por sentimentos de 

indignação, injustiça e desvalorização. Ainda em relação ao sofrimento gerado pela  

organização do trabalho, Pai, Lautert e Krug (2011) identificaram que as exigências 

do conteúdo prescrito  são vivenciados com angústia e insegurança.  

Se o sofrimento encontra abrigo na organização do trabalho e se esta 

encontra-se ancorada nas relações intersubjetivas, então é certo que o 

reconhecimento recíproco dos que estão em relação no trabalho pode gerar prazer 

ou alívio do sofrimento. Todos esperam receber a retribuição do seu trabalho para 

além de sua remumeração financeira, ou seja, esperam pelo “salário-afetivo”5. Ao 

ser reconhecido, o sujeito se autoafirma não como bom profissional, mas como 

pessoa. 

É claro que o reconhecimento que o sujeito obtém de  seu trabalho por seus 

pares e por aqueles com os quais mantém relações hierárquicas se refere à sua 

atividade, mas, subjetivamente, o sujeito vai “[...] destinar o reconhecimento do 

registro do fazer para o registro do ser: eu sou mais inteligente, mais competente 

[...]” ou seja, utiliza seu sofrimento no desenvolvimento de sua identidade 

(DEJOURS, 2009, p. 53). 
 
Ora, a identidade é o alicerce da saúde mental. Toda crise psicopatológica 
traz em si uma crise de identidade. Com frequência saímos de nossa 
infância mais ou menos deformados, com uma identidade inacabada, 
incompleta, instável. O trabalho, por meio da ação do reconhecimento, 
constitui uma segunda chance para edificar e desenvolver nossa identidade 
e adquirir, assim, uma melhor resistência psíquica em face dos desafios da 
vida (DEJOURS, 2009, p.53). 

                                                         
5 Expressão utilizada por Barreto (2008a) em referência ao trabalho do Terapeuta Comunitário que não pode ser 
cobrado, mas que lhe é retribuído por meio do salário-afetivo, ou seja, a oportunidade de crescimento, partilha e 
aprendizado lhe dá satisfação de operar como Terapeuta.  
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O percurso da enfermagem pela busca do reconhecimento encontra 

resistências hierárquicas, pois os papéis de desigualdade impostos historicamente 

pela divisão técnica e social do trabalho sobrevivem nas diversas categorias de 

enfermagem, o que imprime, nas relações, a imposição de poder e traz à 

obrigatoriedade do seu alto escalão; no caso da equipe de enfermagem, o 

enfermeiro, que se coloca diante da equipe como aquele que supervisiona e busca 

as falhas, afastando-se, assim, do papel de colega de equipe. 

 As relações de poder entre enfermagem-médico-equipe multiprofissional 

também ocorrem com frequência e são bastante citadas nos trabalhos científicos; 

geralmente levam os profissionais de enfermagem ao sentimento de injustiça e 

desvalorização.  

A Teoria Dejouriana apregoa que o sofrimento dos trabalhadores é 

onipresente e individualizado, ou seja, depende da construção social e psíquica de 

cada sujeito implicado no trabalho. Considerando que a busca pelo reconhecimento 

é inerente ao ser e que tal reconhecimento  torna-se cada vez mais difícil diante de 

um mundo do trabalho ainda distante de ser considerado perfeito e que tende a 

destruir  “[...] as engrenagens dessa dinâmica entre contribuição e retribuição [...]” 

(DEJOURS, 2009, p.53), então, o individuo tende a sofrer até o esgotamento. Essa 

visão da psicodinâmica do trabalho seria um tanto pessimista se ela própria já não 

sinalizasse para direções positivas a respeito da condição de sofrer do trabalhador.  

É certo que é a tríade ação, trabalho e sofrimento que impera. Trabalhar é se 

expor aos riscos à identidade e integridade de quem trabalha. Trabalho! No trabalho 

o homem se conhece, autoafirma, se dignifica, mas  é, também, ao trabalhar, que o 

indivíduo se faz sofrer. Sob qualquer perspectiva - econômica, administrativa, 

sociológica, antropológica, psicológica - há um denominador comum, qual seja, o  

trabalho sempre existirá, sempre fará parte da vida do homem. 

Assim, todas as pesquisas sobre o sofrimento do trabalhador, apesar de 

apresentarem análises muitas vezes desanimadoras no que diz respeito ao status 

quo da relação homem-organização do trabalho, obstinam-se, também, em reafirmar  

a necessidade de abordagens no sentido de promover alívio do sofrimento, por meio 

de mudanças na Organização do trabalho.  

Como consideram Pagliari et al. (2008, p.75): 
 
Na tentativa de amenizar o sofrimento desencadeado pela organização do 
trabalho, é preciso que se pense coletivamente na construção de uma 
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organização do trabalho que tenha o processo de trabalho como fonte e 
lócus de prazer, e não de sofrimento. 

 

A psicodinâmica do trabalho enfatiza que a organização do trabalho é, antes 

de tudo, uma relação intersubjetiva e uma relação social. Essa foi a afirmativa 

concludente para nossas pressuposições em relação à Terapia Comunitária no 

campo das intervenções no sofrimento dos trabalhadores. 

“Entre o desespero e a esperança: como reencantar o trabalho?” (DEJOURS, 

p. 49), foi o título de um texto produzido por autor tão citado nessa revisão. Na 

conclusão desse escrito, ele pede licença para sublinhar um alerta de natureza 

política e de tal profunda esperança que não poderíamos senão citá-lo na íntegra:  
 
Gostaria de sublinhar que as novas formas de organização do trabalho 
podem e devem ser questionadas. Elas não têm nada a ver com a 
consequência inevitável de um destino. Toda organização do trabalho é 
uma construção humana. Ela só se desenvolve com o consentimento e a 
colaboração de milhões de homens e mulheres. O trabalho pode gerar o 
pior, até suicídio, mas ele pode gerar o melhor: prazer, autorrealização e 
emancipação. É graças ao trabalho que as mulheres se emancipam da 
dominação dos homens. Não existe nenhuma fatalidade na evolução atual. 
Tudo depende da formação de uma vontade coletiva a fim de reencantar o 
trabalho. (DEJOURS, 2009, p. 53). 

 

É com este propósito que a Terapia Comunitária se inscreve no campo das 

intervenções do sofrimento no trabalho como um instrumento que possa ajudar a 

modificar o processo da organização do trabalho a partir de um espaço de relações, 

autoconhecimento e conhecimento do outro. Dessa forma, para melhor 

entendimento dessa metodologia que pretendemos utilizar como instrumento de 

intervenção no sofrimento no trabalho apresentamos, no próximo capítulo, uma 

revisão sobre esse tema. 
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3. PERCURSO METODOLÓGICO 
 

 

Descrevemos, neste capítulo, o conjunto de fases operacionais que 

percorremos para alcançar os objetivos dessa pesquisa. 

Primeiramente revisamos a metodologia da Terapia Comunitária, utilizada na 

coleta de dados da segunda fase do estudo. Posteriormente, descrevemos a 

natureza, o tipo da pesquisa, bem como o local e os sujeitos da investigação. Por 

último, explicamos as três fases da coleta de dados, a saber: primeira entrevista 

semiestruturada e Observação; aplicação da Terapia Comunitária e a segunda 

entrevista semiestruturada. 

 

 

3.1 Revisão do Método: Terapia Comunitária Sistêmica Integrativa 
 

 

O termo terapia tem origem grega – therapeia – cuja etimologia significa 

acolher, tornar-se caloroso, servir ao outro em suas necessidades. A palavra 

comunidade pressupõe um grupo de pessoas com objetivos e finalidades comuns, 

mas, também, com afinidades, as quais  buscam alívio do sofrimento e soluções 

para superação dos obstáculos (BARRETO, 2005).  

A Terapia Comunitária Sistêmica Integrativa, tratada neste estudo somente 

por Terapia Comunitária (TC), como é mais comumente chamada, pode ser 

realizada em qualquer tipo de comunidade pertencente a diferentes contextos. 

Consiste em um espaço de acolhimento, onde as pessoas têm oportunidade de 

partilhar, de forma horizontal e circular, experiências vividas, sabedoria prática e 

situações de sofrimento vivenciadas no cotidiano. Caracteriza-se por ser um grupo 

de ajuda mútua, espaço de palavra e construção de vínculos que oferece apoio a 

indivíduos e famílias em situações de sofrimento psíquico. A partir da escuta das 

histórias de vida e de construção de vínculos, as pessoas conseguem identificar, 

suscitar e fortalecer suas forças e capacidades, encontrando, assim, soluções para 

superar as dificuldades impostas pela vida (BARRETO, 2005). 
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Essa forma de terapia foi criada em 1987 pelo Professor Adalberto de Paula 

Barreto, médico psiquiatra, teólogo, antropólogo e professor da Universidade 

Federal do Ceará – UFC, o qual desenvolveu uma metodologia diferente com vistas 

à promoção e atenção primária em saúde mental a partir do projeto denominado 

“Projeto Quatro Varas”. Ao se deparar com as dificuldades para tratar 

acometimentos psíquicos de pessoas de baixa renda de uma comunidade carente 

de Fortaleza-CE (Comunidade do Pirambú), este professor percebeu que a forma 

tradicional, prescritiva e individual da psiquiatria não seria suficiente para solucionar 

os sofrimentos psíquicos gerados pelo contexto da fome, da miséria e da exclusão 

social. Ao aplicar a TC nesse contexto teve, como prioridade, fortalecer os laços 

comunitários e as redes de apoio social.  

 
De acordo com Camarotti (2007), 

 
a TC não foi construída a partir de uma concepção teórica. Pelo contrário, 
nasceu das sinalizações que as pessoas sofridas faziam: da exposição de 
seu sofrimento, da possibilidade de alternativas para solucionar seus 
problemas, das parcerias entre elas, da solidariedade pessoa a pessoa, do 
grupo para com o grupo. O Dr. Barreto teve essa preciosa sensibilidade: 
escutar a intimidade do sofrer e perceber que esse próprio sofrer 
transcende e se auto-reconstrói em humanidade – processo este 
denominado resiliência (p. 1-2).  

 
 
3.1.1 Alicerces teóricos da Terapia Comunitária 

 

 

A TC tem, como bases teóricas, a Teoria da Resiliência, Antropologia 

Cultural, Pedagogia de Paulo Freire, Teoria da Comunicação e o Pensamento 

Sistêmico.  

 
Resiliência 
A palavra Resiliência é derivada do inglês – Resilience – que quer dizer 

habilidade da matéria em retornar à sua forma original quando a pressão é 

removida, flexibilidade6. É um termo muito utilizado pela física para definir a 

                                                        
6 Original em ingle�s: “the ability of a substance to return to its former shape when pressure is removed: flexilibity 
(Longman Dictionary of Contemporary English, 1995). 
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propriedade de uma matéria em dilatar ou deformar seu corpo quando exposta ao 

calor ou outras pressões e, depois, retornar à normalidade. 

As teorias sociais e de saúde têm utilizado o termo  Resiliência para 

conceituar a capacidade de recuperação e flexibilidade do individuo para enfrentar e 

superar situações adversas e traumáticas. (HOUAISS; ALVES; FRANCO, 2001). 

De acordo com Guimarães (2006, p. 38), a Resiliência é definida como  “[...] a 

capacidade de um indivíduo em possuir uma conduta sã, num ambiente insano, ou 

seja, a capacidade do indivíduo de sobrepor-se e construir-se, positivamente, frente 

às adversidades”. Por meio do esforço resiliente, o indivíduo pode vencer os 

obstáculos da vida, ou seja, pode vencer “apesar das dificuldades e circunstâncias 

difíceis” (BARRETO, 2005, p. 160).  

O indivíduo resiliente consegue emergir em meio ao caos, ativando suas 

capacidades de enfrentamento das situações difíceis da vida. Ao contrário do que 

possa parecer, a resiliência não impede o sofrimento, o qual mostra-se quando o 

indivíduo recupera-se e retorna à sua “condição emocional” antecedente à situação 

adversa. A experiência do sofrimento é elevada  ao aprendizado e crescimento 

interior.  

Maia e Garcia (2003) constroem uma analogia interessante abordando a 

resiliência e a vacina. Referem que a resiliência é como se fosse o produto final de 

um processo de imunização. Não elimina o risco, mas encoraja o indivíduo a 

enfrentá-lo efetivamente. “Como na vacina, a exposição a pequenas e sucessivas 

doses do agente patológico ajuda a desenvolver mecanismos que lutam contra a 

doença” (p.267). 

Não se trata de uma condição do ser. Ela pode estar presente em 

determinada situação e ambiente e, em outras vezes, mostrar-se deficitária. 

Portanto, não se pode classificar as pessoas em resilientes e não resilientes, pois 

elas podem estar resilientes em certas situações que necessitam  enfrentar durante 

a vida e, em outras, não (MAIA; GARCIA, 2003; TAVARES, 2008). 
 
Não é uma pessoa que é mais resiliente que  outra, são os contextos de 
relações que podem favorecer ou não o aparecimento da condição 
resiliente. As histórias das pessoas resilientes têm sempre um contexto de 
apoio. Um precioso fator de resiliência é o do encontro, consigo, com os 
outros e com os recursos presentes na vida, que estimulam o prosseguir. A 
despeito das frustrações e das dores, não se paralisar na decepção ou na 
desistência. Essa forma de encarar a resiliência abre as janelas para o 
social (TAVARES,2008, p.9).  
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A Resiliência abre a reflexão sobre outras teorias como o sentimento de 

empowerment. Este termo é utilizado para definir a ação coletiva desenvolvida pelos 

indivíduos quando participam de espaços privilegiados de decisões, de consciência 

social dos direitos, ultrapassando a iniciativa individual de superação de uma 

realidade em que se encontram, até atingir teias complexas de relações sociais que 

envolvem contextos econômicos e políticos mais abrangentes (COSTA; HERMANY, 

2009). 

A compreensão do processo de atitudes resilientes necessita ser relativizada, 

pois não é inerente ao sujeito, mas depende do contexto no qual se insere. De 

acordo com Barros (2009), dificuldades de natureza socioeconômica, familiar e 

profissional podem resultar em adaptação negativa, sentimentos de impotência, 

baixa autoestima, dentre outros. Outras questões referidas por Flach (1991) 

interferem, sobremaneira, na forma como é cultuada e exercitada a resiliência, 

podendo enfraquecê-la ou fortalecê-la, como, por exemplo, as estruturas familiares, 

as condições de trabalho e a cultura. 

Segundo Tavares (2008), a repercussão de uma situação-problema no 

indivíduo está interligada ao significado que  lhe é atribuído. A percepção da 

adversidade depende de uma construção social, geralmente expressa nas 

narrativas. Conclui esse autor:  
 
Compartilhar pensamentos e sentimentos sobre as situações –problema 
favorece tanto a reconstrução de novos significados, como o enfrentamento 
da crise por meio da colaboração mútua. Compartilhar histórias é um 
poderoso recurso de resiliência, permitindo manter vilatizados os valores 
culturais, familiares e pessoais. Se a crise passa ser considerada como um 
desafio compartilhado, os relacionamentos podem ser fortalecidos (p.8). 

 

É por meio da partilha das histórias de vida, de sofrimento e superação que 

acontece a re-significação. Para Barreto (2008a), a teoria da Resiliência é um dos 

pilares fundamentais da Terapia Comunitária porque é por essa utilizada para 

denominar o momento em que a carência da comunidade gera competência. “Uma 

ostra que não foi ferida não produz pérola [...]”Barreto (2008a, p. 104). Essa foi a 

analogia do autor da TC para expressar a articulação entre a TC e a Resiliência, 

utilizando-se de uma citação que encontramos no livro “Ostra feliz não faz Pérola”, 

de Rubem Alves. A teoria da resiliência é usada não para buscar o sofrimento, mas 

para fazer transparecer as competências e saberes adquiridos a posteriori da dor.  
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O Pensamento Sistémico 
 

O pensamento sistêmico foi criado ao final da década de 1920 pelo biólogo 

alemão Ludwing Von Bertalanffy. Surgiu no século XX e trouxe à luz das discussões 

científicas uma contraposição ao pensamento mecanicista e  reducionista 

predominante entre os séculos XVI e XVII, demarcando a revolução científica e, 

principalmente, o pensamento cartesiano de Descartes. Tal pensamento desprezou 

qualquer qualidade da ciência e a reduziu àquilo que pudesse ser quantificado e 

compreendido como todo a partir das propriedades de suas partes. O pensamento 

sistêmico se opõe a estudar seu objeto a partir das partes, advogando em favor da 

re-integração das partes ao todo e vice-versa. Ou seja, traz a ideia de que o sistema 

é mais que a soma das partes (KASPER, 2000). 

A teoria sistêmica propõe uma mudança do modelo linear, de causa-efeito, 

pelo modelo circular (KASPER, 2000). Sendo assim, o sofrimento, os conflitos e 

também as atitudes resilientes não podem ser vistos senão no bojo da complexidade 

do ser humano. Dessa forma, tal pensamento irá considerar o contexto que envolve 

outras características importantes (CAPRA, 2006). 
 
[…] mudança das partes para o todo - os sistemas vivos são totalidades 
integrados cujas propriedades não podem ser reduzidas a partes menores; 
[…] capacidade de deslocar a própria atenção de um lado para o outro entre 
os níveis sistêmicos […] as propriedades das partes não são propriedades 
intrínsecas, mas só podem ser entendidas dentro do contexto do todo maior 
[…] (p.46). 

 

Capra (2006, p. 36) faz referência a Kant, em sua obra “Crítica do Juízo”, 

quando discute organismos vivos. Diz que, ao contrário de máquinas, são 

totalidades “autorreprodutoras e auto-organizadoras”, pois, em uma “máquina, as 

partes apenas existem uma para a outra, no sentido de suportar a outra no âmbito 

de um todo funcional”. 

O pensamento sistêmico se estendeu também para se pensar os sistemas 

humanos. Segundo Barreto (2008a, p.178), pode ser definido como “um complexo 

de elementos em interações interdependentes que organizam um todo e que têm 

funcionamento próprio”.  

Para esse autor, os terapeutas devem trabalhar com base nas concepções 

trazidas pelo pensamento sistêmico. Assim, se pensamos o sistema familiar como 

globalizante, sabemos que cada elemento irá influenciar, alterar e mudar o sistema.  
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No caso do presente estudo, sabemos que seus sujeitos, enquanto sistemas 

vivos, influenciam o trabalho, a organização e uns aos outros. Dessa forma, a TC 

pode funcionar como espaço de interrelações, influenciando no sentido de alterar as 

relações no trabalho e, consequentemente, para que ocorram mudanças na 

organização.   

Para Barreto (2008a), na Terapia, o problema ou a questão trazida pelo 

participante devem ser considerados em sua relação com a família, sociedade, seus 

valores e crenças, isto é, em um contexto social, político e econômico no qual a 

pessoa se insere.  

Outra característica do pensamento sistêmico que Barreto (2008a) traz à luz 

para a discussão da prática dos terapeutas, é que “os membros de um sistema se 

organizam em torno de significados comuns e das relações de interdependência 

(p.189)”. A união dos elementos segue uma lógica própria, quase sempre 

inconsciente. No sistema, cada elemento se reconhece pertencente ao mesmo 

Sistema. 

O sistema também é dotado de capacidade de autoproteção, autoequilíbrio, 

autocrescimento e autotransformação. Por exemplo, em meio a um contexto de 

miséria ou violência, uma família se modifica para se adequar à situação 

(BARRETO, 2008a), bem como qualquer mudança no trabalho altera todo 

organismo. 
 
Todo sistema tem a capacidade de proteger-se, de reequilibrar-se e de 
crescer em uma ação interna que chamamos de autoproteção, de auto-
equilíbrio e de desenvolvimento próprio. É próprio do sistema lutar para 
manter sua organização e autonomia, protegendo-se de agressões internas 
e externas e buscando autopreservação. Toda sociedade cria seus meios 
para se manter protegida, equilibrada, e em permanente crescimento. A 
comunidade é assim. A família e o indivíduo também (BARRETO, 2008a, p. 
190).  

 

Outra correlação de Barreto (2008a) é que os problemas não podem ser 

restringidos a nível individual, uma vez que só podem ser considerados com vistas à 

interrelação. Todos têm participação em um dado problema e, por isso, não 

devemos buscar por culpados e, sim, a que o dado problema está sinalizando. É, 

então, entendido na causalidade circular, onde “o sintomas não têm uma causa, e 

sim um significado co-construído pelos envolvidos em uma relação e dentro de um 

contexto, tendo, portanto, o valor de comunicação”(p.196).  
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Esse processo ajuda a explicar o individualismo que Dejours (1992) descreve 

nas estratégias de defesa. Dessa forma, a Terapia pode configurar-se como 

fomentadora do resgate do sentido de grupo, de vínculo e união, podendo influenciar 

diretamente nas relações e, indiretamente, no trabalho. Corroboramos com Silva 

(2009) quando afirma que:  
 
[…] pensar sistemicamente é pensar interdisciplinarmente, é entender que 
todas as partes estão se construindo e sendo construídas simultaneamente. 
É compreender que nas micro ou macro relações, todos os sujeitos são 
parte do problema e também parte da solução (p. 29).  

 

De acordo com o pensamento sistêmico, as crises e os problemas só poderão 

ser resolvidos e entendidos se percebidos como parte de uma rede complexa que 

liga e relaciona as pessoas num todo,  envolvendo  o corpo, a mente, as emoções e 

a sociedade (Barreto, 2008a). 

O pensamento sistêmico é um grande aliado para ampliar a visão dos 

Terapeutas e outros profissionais das áreas social e de saúde que atuam com 

comunidades por potencializar as formas de análise das situações-problema, 

despertando, a todos, da alienação de viver de forma desarticulada das 

comunidades onde moram ou trabalham e também alertando para que o cuidado 

social e de saúde não sejam realizados de forma descontextualizada.  

 

A Teoria da Comunicação  

 

A qualidade na comunicação é imprescindível para que as relações se 

estabeleçam de forma saudável, considerando que, somente por meio dos 

relacionamentos, torna-se possível viver. A palavra, os gestos, o olhar têm a 

capacidade ímpar de estreitar laços afetivos, viabilizar o apoio e a gregária. 

Entretanto, quando realizada de forma inadequada, a comunicação pode separar 

pessoas, destruir famílias e desarticular uma comunidade.  

A teoria da comunicação alerta para os “efeitos nocivos” da ambiguidade na 

comunicação e, assim, ensina a importância de primar pela clareza do discurso, pela 

validação do que se ouve e ainda pelo valor da genuidade da palavra. “Ato que pode 

ser verdadeiro instrumento de crescimento e transformação pessoal e coletiva” 

(BARRETO, 2008a, p. 28).  
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É necessário considerar algumas propriedades da comunicação que têm 

implicações interpessoais fundamentais, abordadas por Watzlawick (2007), que 

descreve, didaticamente, alguns axiomas da comunicação.  

O primeiro é elementar, mas não menos importante: “[...] um indivíduo não 

pode não se  comunicar (WATZLAWICK, 2007, p. 44, itálico do autor)”. Ou, como 

traduziu Barreto (2008a, p. 221), “Todo comportamento é comunicação”. 

Comunicar-se não é de todo simples. Na maioria das vezes, a comunicação é 

feita de forma não-verbal; as pessoas se interpretam mutuamente por meio dos 

gestos, expressões faciais, forma de olhar, postura, jeito de vestir, dentre outras 

maneiras.  

Se todo comportamento é sinal de comunicação, é impossível não se 

comunicar, posto que o indivíduo nunca é inexpressível: 
 
Atividade ou inatividade, palavras ou silêncio, tudo possui um valor de 
mensagem; influenciam outros e estes outros, por sua vez, não podem não 
responder a essas comunicações e, portanto, também estão comunicando. 
Deve ficar claramente entendido que a mera ausência de falar ou de 
observar não constitui exceção ao que acabamos de dizer. [...] o passageiro 
de avião, que se senta de olhos fechados, está comunicando que não quer 
falar a ninguém nem que falem com ele; e, usualmente, os seus vizinhos 
‘recebem a mensagem’ e respondem adequadamente. Deixando-o sozinho. 
Isto, obviamente, é tanto um intercambio de comunicação como a mais das 
animada das discussões (WATZLAWICK, 2007, p. 45, itálico do autor). 

 

De acordo com Barreto (2008a), é fundamental para o relacionamento 

interpessoal que a palavra firme e clara seja a condutora da comunicação, de modo 

a esclarecer qualquer mal entendido. Algumas pessoas não participam das reuniões, 

alegando estar com dor de cabeça, dentre outras desculpas; entretanto, 

independentemente do motivo alegado, significa que a pessoa quer abster-se da 

responsabilidade, do engajamento, ou está  sinalizando outra coisa.  

Durante o desenvolvimento da TC, é comum os terapeutas lançarem mão de 

um ditado popular que diz: “[...] quando a boca cala, os órgãos falam, quando a boca 

fala, os órgãos saram” (BARRETO 2008a, p.66, itálico do autor), de forma a 

estimular os participantes a “desabafar”. O terapeuta explica ao grupo, em uma 

linguagem acessíve, sobre o significado do ditado, fazendo alusão à expressão não 

verbal e à psicossomática. 

 
“quem não fala com a boca acaba falando com o corpo, com dores nas 
costas, gastrite, depressão... (terapeuta).” 
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Além disso, as regras da Terapia, compartilhadas pelo terapeuta ou co-

terapeuta no início das rodas, colaboram, sobremaneira, para a educação de um 

comunicar adequado e efetivo.  

O outro axioma da comunicação é: “Toda a comunicação tem um aspecto de 

conteúdo e um aspecto de comunicação”. A interação é única entre os 

interlocutores. Isso quer dizer que uma comunicação não somente transmite 

informação, mas, ao mesmo tempo, impõe um comportamento (WATZLAWICK, 

p.50, itálico do autor). Barreto (2008a, p.224) explica esse segundo axioma da 

seguinte forma: “Toda comunicação tem dois elementos:  o conteúdo e a relação 

entre as pessoas que se comunicam”. 

Assim, o conteúdo daquilo que uma pessoa diz é prontamente interpretado 

pela outra, que devolve sua interpretação de modo a confirmar ou não a ideia 

transmitida. Essa devolutiva funciona como um espelho que permitirá à pessoa 

reconhecer-se. 

A Teoria da Comunicação ensina como ter clareza ao transmitir e receber 

uma mensagem, ampliando, assim, as possibilidades de re-significação e de 

crescimento a partir da comunicação. 

 
A Antropologia Cultural  
 

A Antropologia direcionada à saúde tem possibilitado importantes 

contribuições relacionadas ao processo saúde-doença; a maior delas é a concepção 

de que “...o agir humano é culturalmente moldado e constituído em relação às 

formas distintas de vida e organização social” (GUALDA; BERGAMASCO, 2004, p. 

26).  

O sofrimento e sua superação também se interligam a  uma rede de 

significados e a um contexto sociocultural. Essa perspectiva surgiu a partir das 

críticas ao modelo científico moderno, centrado na busca da verdade, e das leis 

universais que regem o mundo. 

Esse novo paradigma não admite o modelo biomédico como imperativo, mas 

também não ignora sua importância. Apenas advoga contra as certezas científicas, 

questionando as generalizações e não se restringindo a uma só tese, mas, sim, 

considerando uma teia de saberes que seja capaz de entender o homem 

multidimensional. 
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Cultura é um conjunto de princípios herdados por indivíduos; tais princípios os 

auxiliam a  ver e a vivenciar o mundo e a comportarem-se em relação às outras 

pessoas. É um meio de transmitir seus costumes para as gerações subsequentes 

por meio de rituais, símbolos e linguagem (HELMAN, 2009). 

“Vista dessa maneira, a cultura é um ‘elemento de referência’ fundamental na 

construção de nossa identidade pessoal e grupal, interferindo, de forma direta, na 

definição do quem sou eu, quem somos nós” (BARRETO, 2005, p. xxii). 

A Terapia Comunitária é uma terapia de construção social, que tem, como 

base, a valorização da cultura e utiliza esse recurso para promover autonomia e o 

despertar da força resiliente de cada um e, consequentemente, da força pessoal e 

comunitária transformadoras. Ressalta que os valores e as crenças são fatores 

importantes para formação da identidade do indivíduo e do grupo. 

Para Barreto (2008a), a transformação social só será possível quando forem 

consideradas duas vias: a do conhecimento científico e a do saber popular. O autor 

enfatiza a importância da cultura, pois é a referência que cada um usa para pensar, 

avaliar, discernir valores, fazer opções e também para aceitar a si mesmo e ao 

outro. Quando a cultura é vista como um valor, como um recurso que deve ser 

valorizado e articulado de forma complementar a outros conhecimentos, rompe-se 

com a dominação e com a exclusão social. 

 
Pedagogia de Paulo Freire 
 

A pedagogia de Paulo Freire preconiza que em uma relação educando-

educador todos ensinem e também aprendam. O educando não é apenas um 

depositário do saber de seu mestre.  

Ao contrário, Paulo Freire parte do princípio que o homem só aprende se 

estiver envolvido no processo reflexivo, na análise crítica da própria realidade, 

segundo uma participação ativa e interessada, durante todo processo. 

A postura de autoridade do professor se transfigura em relação de partilha, 

dialógica, com base no respeito e valorização do outro, por meio de sua cultura, 

experiência de vida e saberes adquiridos.  

Durante a TC, os terapeutas tendem a deixar bem claro que é importante a 

participação e a partilha de todos. Para isso, são utilizadas frases que imprimem o 

tom e a importância de cada um no grupo: “cada um é mestre da sua própria 
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história” “cada um é o ator principal da própria vida” e, portanto, cada um detém o 

saber vivido que pode ser compartilhado para o crescimento do grupo. Dessa forma, 

o participante da Terapia Comunitária é valorizado pelas próprias experiências e 

competências.  

Assim como ocorre na Pedagogia Problematizadora, o conhecimento e as 

estratégias de enfrentamento desenvolvidos em cada encontro de Terapia 

Comunitária são construídos por todos aqueles que participam desse processo. 

Essa teoria deixa claro que o ensinar é um exercício de diálogo, de troca, de 

reciprocidade e não apenas a transferência de conhecimentos acumulados por um 

educador experiente, que sabe tudo, para um educando inexperiente, que nada 

sabe. O pensamento de Paulo Freire articula a função educadora da atividade do 

terapeuta comunitário e convida ambos a um contínuo fazer e refazer, agir e refletir 

(BARRETO, 2008a). 

 

 

3.1.2 Desenvolvendo a Terapia Comunitária 
 

 

É importante que os terapeutas tenham rigor no que concerne à ordem e ao 

modo de condução das etapas. O APÊNDICE A mostra um roteiro que elaboramos 

para nos orientar na condução da roda. Esse roteiro foi construído com base no livro 

Terapia Comunitária passo a passo (BARRETO, 2008a, p. 94-98) cujo disponibiliza 

uma síntese para orientar os terapeutas no desenvolvimento da TC. Além disso, 

para otimizar o trabalho do terapeuta, Barreto (2008a), recomenda que se utilize a 

Ficha de Organização das informações (ANEXO A).  

As orientações partilhadas pelo terapeuta com o grupo a respeito do que é a 

TC, seus objetivos e regras, devem ser feitas em todas as sessões, ainda que os 

participantes sejam os mesmos e a frequentem há muito tempo. Barreto (2008a) 

refere que a postura do terapeuta deve ser semelhante à do educador, conforme 

definido por Paulo Freire, e, portanto, deve manter postura dialógica e 

emancipatória.Assim, a cada sessão, os participantes têm a oportunidade de refletir 

de forma ativa sobre seu papel no grupo a partir da partilha sobre as regras e 

objetivos da TC 
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Na primeira etapa, o Acolhimento, os participantes são recebidos pelo co-

terapeuta em um setting que permita a formação de um circulo onde todos consigam 

se olhar. Neste momento, o co-terapeuta7 dá boas-vindas, convida os participantes a 

cantarem e a comemorarem aniversários ou outros acontecimentos alegres em suas 

vidas. Em seguida, após dizer sobre as regras da TC, convida a todos para uma 

dinâmica de aquecimento8 , de forma a “‘quebrar o gelo’ e criar um clima de grupo”. 

(BARRETO, 2008a, p. 64).  

As regras são: não dar conselhos (fazer discursos ou sermões); não julgar; 

fazer silêncio; falar da própria experiência usando a primeira pessoa do singular; 

sugerir músicas (BARRETO, 2008a). 

Os conselhos não são bem vindos uma vez que a proposta é ajudar o outro a 

refletir e a tomar suas próprias decisões; também não se deve julgar. O objetivo da 

roda é a partilha de experiências, a criação e o fortalecimento de vínculos saudáveis, 

onde julgar, fazer com que o outro se sinta inferior ou ditar comportamentos não se 

coadunam com a proposta de troca. Ao participar da roda, busca-se o alívio dos 

sofrimentos e estratégias para lidar com eles; entretanto, se o participante se sentir 

submetido a julgamentos do grupo ou de qualquer participante, naturalmente não se 

sentirá à vontade para falar sobre o que lhe aflige, ou seja, não se sentirá acolhido; o 

fato das pessoas compartilharem suas próprias experiências já ajuda o outro em sua 

reflexão e na construção da opinião e da escolha do caminho mais adequado para 

cada um (BARRETO, 2008a).  

Em nossa pesquisa, explicávamos especialmente essa regra com a frase: 

“Este é um grupo de acolhimento para o qual não cabe julgamento, pois quem julga, 

não acolhe. Aquele que, de antemão, se sente julgado, para defender-se acaba 

escondendo os sentimentos” (Terapeuta). 

A regra do fazer silêncio é a regra de ouro da TC. Ouvir o outro, atentamente, 

permite que a pessoa que está falando se sinta acolhida, respeitada, enquanto que 

cochichos e conversas paralelas acabam intimidando e desmotivando aquele que 

detém, naquele momento, a palavra. Falar na primeira pessoa é sugerido na 

intenção de que cada participante construa as frases de modo a  atentar para as 
questões que o afligem; é importante também sugerir músicas, piadas, poesias ou 

                                                        
7 Nesta pesquisa não tivemos a presença de terapeuta e co-terapeuta. Em Uberlândia ainda não temos o curso 
de formação em TC e, por isso, não há muitos profissionais com formação.  
8 Essa dinâmica pode ser realizada por meio de músicas, ciranda, brincadeiras (BARRETO, 2008a). 
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contos que tenham alguma ligação com o tema, visto que podem proporcionar 

acolhimento, descontração e resignificação da situação vivida  (BARRETO, 2005). 

As regras são importantes para que o grupo possa fluir de forma agradável e 

acolhedora, pois, de acordo com Barreto (2005), durante as rodas é importante criar 

um clima de respeito e solidariedade para com a história do outro. É necessário que 

a TC seja um espaço de partilha de saberes e  de construção de vínculos saudáveis. 

Antes de iniciar a roda de TC, preparávamos a sala com música ambiente e 

dispunhámos as cadeiras em circulo. Depois que todos chegavam e se 

acomodavam, procedíamos aos rituais de boas vindas e comemorações, dizíamos 

as regras da TC e finalizávamos com a dinâmica de aquecimento. 

O momento de falar sobre as regras era conduzido de forma participativa a 

partir da seguinte pergunta: “quem se lembra de alguma regra da TC?” O grupo 

prontamente ia mencionando as regras e lembrando o objetivo de cada uma delas.  

Nos momentos em que sugeriam música, cantávamos em voz baixa porque a 

sala na qual ocorriam as TC era muito próxima aos quartos, o que poderia atrapalhar 

o descanso dos pacientes. Assim, os próprios funcionários começaram a trazer 

textos de reflexão, pensamentos e poesias para serem utilizados na TC, no lugar de 

músicas, quando queriam expressar algum sentimento.  

Na segunda etapa, Escolha do Tema, o terapeuta estimula os participantes a 

falar sobre a situação que os faz sofrer. Após esse momento, é feita uma síntese 

dos problemas apresentados para que o grupo escolha, por meio de uma votação, o 

tema a ser aprofundado (BARRETO, 2008a). 

Nesta etapa explicávamos para o grupo sobre a importância de falar, de 

desabafar, lançando mão de provérbios populares citados por BARRETO (2008a), 

como por exemplo “Quando a boca cala, os órgão falam, mas quando a boca fala, 

os órgãos saram” (p.66). Depois explicávamos sobre o que iríamos falar - “Na TC as 

pessoas devem falar das suas preocupações cotidianas e não trazer seus 

segredos”(p.67).  

Logo após, fazíamos a pergunta: “quem gostaria de colocar, na roda, alguma 

dor, sofrimento, algum problema pelo qual esteja passando?” (Terapeuta). Segundo 

Barreto (2008a), os participantes são estimulados a falar sobre aquilo que os fazem 

sofrer, de forma resumida e de maneira que todos possam entender. 

À medida em que os sujeitos verbalizavam sua dor, seu sofrimento, ou seja, 

que os temas eram apresentados, eram registrados o nome das pessoas e o 
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problema apresentado na Ficha de organização das informações (ANEXO A) e, 

antes de concluir o tema expresso pelo participante, fazíamos a pergunta de 

restituição9: “Deixe-me ver se compreendi o seu problema;  se eu estiver errada, por 

favor, me corrija” (Terapeuta).  

Após todos os temas serem expostos e de o terapeuta ter restituído e 

anotado, avançávamos para o momento da votação de forma que o grupo 

escolhesse o tema a ser aprofundado. Nesse momento, utilizávamos o seguinte 

texto:  
 
Vocês devem escolher o tema que tem a ver com vocês, que, de alguma 
forma, os sensibilizam. Lembrem-se que vocês são cuidadores, estão 
acostumados a cuidar somente dos outros, deixando de lado a si mesmos. 
Aqui o objetivo é que cada um possa, primeiramente, cuidar de si para que 
possa se fortalecer e, depois, cuidar do outro (Terapeuta). 

 

De acordo com Barreto (2008a, prefácio, itálico do autor), a escolha do tema 

não diz respeito a uma escolha objetiva em função de temas considerados como 

urgentes ou mais relevantes. Considerando que “só se reconhece no outro aquilo 

que conheço em mim”, na realidade as pessoas se escolhem ao escolherem o tema. 

O voto da maioria é a garantia de que o tema escolhido já começou a mobilizar as 

pessoas para a partilha.  

Para nos certificarmos de que haviam entendido a forma de votar, logo após 

os temas terem sido propostos, mas ainda antecedendo a votação, perguntávamos 

para as pessoas da roda o motivo de terem votado naquele tema e, dependendo das 

respostas, tínhamos a validação sobre se tinham ou não entendido a estratégia de 

votação. Além disso, agradecíamos a todos que haviam expostos seus temas na 

roda. A terapeuta utilizou-se dos seguintes dizeres:  
 
Agradecemos a todos pela disposição de se abrirem com o grupo e pela 
confiança depositada. Ao final da TC me coloco à disposição para conversar 
com aquele que desejar. Nas próximas sessões vocês podem colocar o 
tema novamente; lembrem-se do ditado popular “água mole em pedra dura 
tanto bate até que fura (Terapeuta).  

 

De acordo com Moraes (2010, p.25), a validação sobre a identificação de 

cada participante com os temas apresentados deve ocorrer  para, em média, 20%                                                         
9 Restituição ocorre quando o terapeuta repete a mensagem do participante. É uma técnica utilizada como 
estratégia de comunicação terapêutica para validar a informação ouvida pelo interlocutor. Dessa forma, é 
possível àquele que está falando confirmar ou desconfirmar a interpretação expressa pelo terapeuta e vice-versa 
(STEFANELLI; FUKUDA; ARANTES, 2008, p. 351-53).  
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dos participantes, no momento da roda, para que o terapeuta se certifique de que o 

grupo entendeu o sentido da votação. Isso deve ser realizado por meio da seguinte 

pergunta: “‘Qual o problema que mais tocou você?’ Ao ouvir a resposta, indaga: ‘Por 

que?’”  
 
[...] o fazer do terapeuta não tem como foco primeiro o individuo, nem o 
conjunto de indivíduos, mas as condições conversacionais, [...] que 
permitem às pessoas estarem de determinadas formas em relação 
(RASERA; JAPUR, 2007. p.93).  

 

Segundo Andrade (2009), na etapa da escolha do tema, observa-se um 

emergir de emoções, dependendo do tema escolhido. Muitas vezes, a pessoa que 

apresentou seu problema passa a escolher o tema de outra pessoa, concretizando, 

naquele momento, a realidade de que o problema do outro lhe toca mais do que o 

seu próprio, criando, em cada indivíduo, a certeza da fortaleza e, sobretudo, um 

sentimento de pertença. 

Em seguida, inicia-se a etapa da Contextualização, na qual  são solicitadas 

mais informações sobre o assunto escolhido. Para facilitar a compreensão, todos os 

presentes podem fazer perguntas para a pessoa que protagoniza a história a ser 

contextualizada; é permitido lançar perguntas para maior esclarecimento do 

problema no contexto em que está sendo abordado. Essas perguntas ajudam a 

pessoa que está falando a refletir sobre a situação vivida. Dessa forma, a 

conversação terapêutica se organiza pelo inter-jogo de perguntas e respostas, 

sendo de responsabilidade compartilhada entre todos os participantes (BARRETO, 

2008a). 

Durante o momento de contextualização, todos participavam ativamente do 

processo de ouvir atentivamente e formular perguntas acerca da história. 

Observamos que esse momento foi repleto de descobertas para a equipe. Os 

participantes foram surpreendidos com histórias de sofrimento dos seus colegas que 

não imaginavam o que estavam vivenciando.  

A etapa da Partilha inicia-se após o terapeuta comunitário apresentar o 

MOTE. De acordo com Moraes (2010),  
 
[...] o mote é a pergunta-chave que vai permitir a reflexão do grupo que é 
chamado a falar de sua experiência, depois que o terapeuta agradece ao 
protagonista e solicita para que fique atento à fala dos demais presentes 
(p.26).  
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O MOTE é lançado aos participantes para que seja um disparador de um 

processo reflexivo que permitirá compartilhar vivências relativas ao tema do mote e 

sobre como superaram tal situação, emergindo, assim, as estratégias de 

enfrentamento usadas pelas pessoas, evidenciando-se o processo de resiliência 

(BARRETO, 2008a).  

Enquanto ocorre a reflexão pelo grupo, a pessoa que expôs o problema fica 

em silêncio, ouvindo as outras falarem a respeito de como conseguiram resolver 

uma situação semelhante à sua, de forma que possa elejer as estratégias mais 

adequadas a serem utilizadas para resolução de seu problema (GRANDESSO, 

2007). 

 

Assim, como cita Grandesso (2007): 
 
[...] os presentes se organizam sistemicamente numa rede de trocas 
interativas que os colocam em relação uns com os outros, num inter-jogo de 
ação, emoção e reflexão. As redes de conversação que se desenvolvem em 
torno de um problema levantado no tempo presente, escolhido como tema 
de conversação, as trocas de experiência que se dão num contexto de 
escuta respeitosa contribuem tanto para constituir o sistema como para 
dissolvê-lo (p.184). 

 

A pessoa, ao relatar sua dor, seu sofrimento ou sua alegria, imprime no grupo 

sua singularidade e as marcas de sua identidade, reafirmando sua autoestima. 

Reconhece sua competência pessoal a partir da apropriação de sua própria história, 

valoriza-se enquanto pessoa e, consequentemente, sente-se capaz de modificar sua 

vida pessoal, as relações familiares, de vizinhança, de trabalho e sua inserção na 

sociedade, na demanda de serviços e no exercício de seus direitos. Ao mesmo 

tempo em que, a partir do contato face a face com os outros participantes do grupo, 

reconhece suas próprias competências e torna-se terapeuta de si mesmo; todos são 

co-responsáveis na busca por soluções e superação dos desafios do cotidiano 

(FUKUI; MARCHETTI, 2004; BARRETO, 2005). 

A prática da TC é uma metodologia de construção social; é terapêutica, 

sistêmica e integrativa. É terapêutica uma vez que consegue identificar e suscitar as 

forças e as capacidades dos participantes para encontrar soluções de modo a 

superar as dificuldades impostas pela vida. É sistêmica porque entrelaça os 

sistemas individuais e tece uma rede de significados grupal. Dessa maneira, 

fortalece a compreensão de co-responsabilidade nos processos políticos de 
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construção de cidadania, sendo integrativa dos saberes populares e das forças vivas 

da comunidade. E, por fim, a TC é uma prática de construção social uma vez que 

valoriza a realidade construída a partir da experiência compartilhada, da escuta das 

histórias de vida e de construções de vínculos. 

A etapa Rituais de Agregação e Conotação Positiva é a penúltima etapa da 

TC. O terapeuta convoca os participantes a ficarem em pé e se abraçarem em 

círculo, embalando a roda bem lentamente, de um lado para o outro.  

Nesse momento, utilizávamos o seguinte texto: 
 
Fechem os olhos e sintam-se acolhidos por esse grupo. Aqui não há 
julgamentos, não somos excluídos. Esse balancinho representa o 
acolhimento que recebemos durante a vida, o embalar da mamãe ao seu 
bebê, o abraço em um amigo querido ... durante os momentos em que 
estivemos juntos hoje, ouvimos as alegrias e as dores de cada um. Uma 
palavra nunca volta vazia. Então, o que saio levando daqui hoje? O que 
admirei nas histórias contadas pelos meus colegas? (Terapeuta) 

 

Esse momento era estimulado por rituais próprios, como cantos, orações, 

abraços e o relato, de cada um, da experiência adquirida naquele encontro. É a 

partir desse momento que se constroem e se solidificam as redes sociais, a teia que 

une cada indivíduo da comunidade (BARRETO, 2005).  

A Avaliação era feita por meio das anotações registradas em diário de 

campo, as quais discutíamos sobre a condução da terapia.  

 

 

3.1.3 Estudos científicos e a Terapia Comunitária  
 

 

Conforme as pesquisas mencionadas a seguir, a prática da Terapia 

Comunitária tem se mostrado uma tecnologia eficaz em vários contextos 

comunitários, constituindo-se como um instrumento de trabalho que pode ser 

utilizado pelos profissionais da saúde no cuidado a pessoas na comunidade. Além 

disso, como lembram Rocha et.al. (2009, p. 689), é uma metodologia de baixo custo 

e pode ajudar o profissional a “[...] compreender melhor as preocupações e 

dificuldades da comunidade e direcionar suas condutas terapêuticas [...]”. 

A Terapia Comunitária pode ser usada com diferentes grupos, em distintos 

contextos. Há muitos trabalhos na literatura que descrevem experiências de Terapia 
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Comunitária com grupos de várias naturezas, compartilhados por pessoas que 

vivenciam situações tais como: comunidades de bairros pobres (SOARES; 

CAIXETA; SÁ, 2006); grupos de gestantes (HOLANDA, 2006) de usuários de 

ambulatórios de um hospital público (OLIVEIRA; SOUZA; LOPES, 2004); de 

pacientes psiquiátricos de um hospital regional (BASSO; PINHEIRO, 2004; de 

famílias com denúncias de violência doméstica (TUSI; RODRIGUES; HAMU, 2004); 

de adolescentes em conflitos com a Lei (CONCEIÇÃO; PEREIRA; TOMASELLO, 

2004); de trabalhadores de equipes de Saúde da Família (CARVALHO et al. 2006), 

dentre outros. 

Em todas essas experiências, a TC foi considerada uma estratégia eficaz 

para enfrentamento das inquietações cotidianas na medida em que se constituiu em 

um espaço de promoção à saúde, aliviando o sofrimento psíquico dos indivíduos a 

partir da fala, da escuta e da partilha das experiências de vida.  

Observa-se que, dentre os trabalhos acima citados, apenas um se refere à TC 

desenvolvida com grupo de trabalhadores de saúde. Todavia, entre a comunidade 

de Terapeutas Comunitários são conhecidas experiências bem sucedidas de Rodas 

de TC em grupos institucionais. Entretando, nenhuma delas encontra-se registrada 

em bases científicas de dados. 

Na literatura, foi encontrado, na Biblioteca Virtual em Saúde – BVS, na busca 

integrada com o tema “Terapia Comunitária”, dezessete trabalhos. Oito deles 

continham o texto na íntegra online, três continham apenas o resumo e quatro não 

apresentavam resumo e nem full text.  

No portal Biblioteca Virtual Teses e Dissertações da USP foi encontrada 

apenas uma dissertação sobre a Terapia Comunitária. Entretanto, em sites que 

abordam a TC10, há, pelo menos, dez dissertações de Mestrado a respeito do tema 

nos últimos anos. Contudo, nenhum artigo ou trabalho acadêmico abordou a TC em 

comunidades de trabalhadores de qualquer espécie; as experiências se concentram 

mais em relação a comunidades carentes e de usuários SUS da atenção básica. No 

entanto, a TC pode, como refere Barreto (2008a), ser utilizada com qualquer grupo, 

em qualquer contexto. Ainda assim, a proposta de uso da TC nesta investigação não 

deixa de ser inovadora e, ao mesmo tempo, um desafio. 

                                                        
10 <www.abratecom.org.br; www.mismecdf.org><http://www.4shared.com/dir/12383317/fa2b8d1c/Bau_da_ 
Terapia_Comunitaria.html#dir=0> 
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A TC já se difundiu por 27 estados brasileiros e é desenvolvida também em 

alguns países como França, Suíça e México. Os trabalhos a seguir evidenciam que 

a TC tem contribuído para o processo de promoção de saúde mental e para melhor 

qualidade de vida das pessoas. 

As pesquisas de Rocha et al. (2009, p.692) e Andrade et al. (2010) 

descreveram tais contribuições percebidas em grupos de idosos, os quais revelaram 

que o poder Resiliente de cada participante é suscitado pelas trocas de 

experiências, mostrando, assim, que a TC funciona como “mola propulsora” para o 

processo de empoderamento e constitui-se em ações positivas no âmbito da Saúde 

Mental.  

Outro dado importante é destacado por Victor et al. (2007). Segundo os 

autores, no que se refere ao uso da TC em grupos de idosos, essa metodologia atua 

como instrumento de superação das dificuldades do cotidiano, principalmente para 

remissão do risco de solidão (frequente nesse momento da vida), pois promove a 

sociabilidade, constrói vínculos saudáveis, suporte social,  bem-estar e qualidade de 

vida. 

Giangini et al.(2008), após investigarem a prevalência de 35,3% de  

Transtornos Mentais Comuns (TMC) em usuários do Programa de Saúde da Família 

(PSF), do município de Sorocaba – SP, utilizaram a Terapia Comunitária como 

estratégia de intervenção, a qual se revelou uma importante alternativa para a 

promoção de Saúde Mental na Atenção Básica. 

Ferreira Filha et al. (2009) analisaram as contribuições da TC para mulheres 

usuárias de um PSF, no interior do Rio Grande do Norte, e evidenciaram que ela 

promove o alívio do sofrimento, a autovalorização e possibilita a construção de 

vínculos solidários. Resultado semelhante foi encontrado em João Pessoa, na 

Paraíba, com uma população coberta por uma Equipe de Saúde da Família 

Ambulante, onde percebeu-se que a TC auxiliou nas transformações positivas no 

cotidiano de seus participantes, propiciando compreensão de si e do outro, 

fortalecimento dos vínculos familiares, de amizade e espiritual (GUIMARÃES; 

FERREIRA FILHA, 2006).  

Soares (2008) verificou as implicações da TC na vida dos usuários de um 

PSF do interior de Minas Gerais e os resultados deste estudo corroboraram com os 

outros achados na literatura. A autora enfatiza que a TC promove vínculos, novos 

relacionamentos e fortalecimento das relações familiares.  
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Apesar dos benefícios da TC e dessas atividades se concentrarem sobretudo 

na Região Norte e Nordeste do Pais,  na cidade de Teresina – PI, apenas 5,4% dos 

enfermeiros do Programa de Saúde da Família relataram utilizar a TC enquanto 

ação específica de saúde mental e 87% relataram encaminhar os casos para os 

hospitais psiquiátricos de referência (SOUZA et al., 2007). 

Rosa, Malta e Lopéz (2007) ressaltam o fato da TC aproximar os usuários dos 

profissionais de saúde e colaborar para uma relação fundamentada no respeito e na 

troca de conhecimentos. Em uma experiência com a TC, aplicada por um grupo de 

estudantes de enfermagem em um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), ficou 

evidenciado que, dentre as ações utilizadas, a TC obteve maior êxito porque 

promoveu aprendizagem mútua, ou seja, interação entre os acadêmicos e pacientes, 

(CAVALCANTE, et al., 2006). 

A Terapia Comunitária é considerada uma tecnologia de cuidado ou um 

procedimento terapêutico grupal usado para promover saúde e a prevenção/cura de 

pessoas em situações de sofrimentos. Atua como fomentadora de cidadania, de 

identidade cultural das comunidades e de redes sociais solidárias que possibilitam, 

aos indivíduos, famílias e grupos, o  exercício da autonomia e aquisição das  bases 

necessárias para o equilíbrio pessoal e social (BARRETO, 2005). 

A TC mostra que a busca por soluções para problemas do cotidiano que 

afetam a saúde mental nem sempre está na prescrição do medicamento, mas, sim, 

no fortalecimento de vínculos, no emergir  da força  resiliente e no empoderamento 

(FERREIRA FILHA et al., 2009).  

 

 

3.1.4 Terapia Comunitária e as políticas de saúde 
 

 

A TC é reconhecida pelo Ministério da Saúde como uma política pública de 

saúde na atenção básica às famílias. O Ministério da Saúde tem investido na 

capacitação de profissionais do Programa de Saúde da Família em Terapia 

Comunitária. O objetivo é que a prática da TC seja incorporada às ações do PSF 

enquanto uma Estratégia de Saúde da Família (GOMES, 2009) 

Existe um projeto de Implantação da Terapia Comunitária e suas ações 

complementares na atenção básica. Esse plano pretende desenvolver, nos 
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profissionais da área da saúde, por meios de módulos teóricos e práticos, as 

competências necessárias para promover as redes de apoio social na atenção 

primária à saúde. A proposta visa capacitar os profissionais da rede básica no 

sentido de prepará-los para lidar com os sofrimentos e demandas psicossociais, de 

forma a ampliar a resolutividade desse nível de atenção ( BRASIL, s/d). 
Um dos textos básicos da Cartilhas da Política Nacional de humanização, 

Humaniza SUS, recomendada a Terapia Comunitária como uma atividade de 

acolhimento nas Práticas de Produção de Saúde (BRASIL, 2010).  

Em 2008, por meio de convênio entre o Ministério da Saúde e a Universidade 

Federal do Ceará, iniciou-se um projeto de implantação de TC na Rede de 

Assistência à Saúde do SUS. Foram capacitados 1,1 mil profissionais das Equipes 

Saúde da Família com o intuito de desenvolver competências necessárias para 

promover as redes de apoio social na Atenção Básica, preparando-os para lidar com 

essas situações (BARRETO, 2008a).  

A Secretaria Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, vinculada à  

Presidência da República, também valida a TC como uma política pública que contribui 

para prevenção, tratamento e reinserção social de usuários e familiares de dependentes 

de drogas. Essa secretaria investiu na capacitação de 800 profissionais e lideranças 

comunitárias, nos anos de 2005 e 2006, de forma a  ampliar e fortalecer a rede 

relacionada à atenção na área de drogas (GOMES, 2009). 

A Coordenação Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, do 

Departamento de Atenção Básica/Secretaria de Atenção à Saúde (DAB/SAS), 

discutiu os avanços e desafios das Práticas Integrativas e Complementares (PIC’s) 

no Sistema Único de Saúde (SUS). Nessa discussão, a TC teve grande destaque 

nas avaliações, quando foram elaboradas propostas para o quadriênio 2011–2014 

(BRASIL, 2010c). 

Os resultados demonstrados ao longo dos anos têm chamado a atenção de 

autoridades governamentais que reconhecem a contribuição da TC para promoção 

da qualidade de vida das pessoas. Estes benefícios fundamentaram seu 

posicionamento enquanto uma política pública em várias áreas, como  educação, 

saúde, segurança pública, justiça e ação social. O baixo custo, a alta efetividade, o 

empoderamento das comunidades e a busca por soluções participativas configuram 

a TC como uma política pública adequada para atendimento das diversas e 

complexas demandas presentes no contexto social brasileiro (GOMES, 2009). 
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3.2 Natureza de Pesquisa 
 

 

Esta pesquisa analisa, por meio das falas dos seus pesquisados, os efeitos 

da Terapia Comunitária e, por isso, escolhemos a abordagem qualitativa.  

De acordo com Biasoli-Alves (1998), a pesquisa qualitativa busca aprofundar 

a apreensão dos significados, por meio das falas e/ou pela observação do 

comportamento dos sujeitos, interligados ao contexto em que estão inseridos e 

delimitados a partir da abordagem conceitual do pesquisador, “trazendo à tona, na 

redação, uma sistematização baseada na qualidade, sem a pretensão de atingir o 

limiar de representatividade” (p.149).  

Na pesquisa qualitativa, tenta-se reduzir a distância entre o contexto e a ação, 

entre a teoria e os dados, utilizando a lógica da análise da compreensão dos 

fenômenos pela sua descrição e interpretação (TEIXEIRA, 2008). 

O método qualitativo se aplica ao estudo da história, das relações, das 

representações, das crenças, das percepções e das opiniões, produtos das 

interpretações que os humanos fazem, sentem, pensam e da forma como vivem. 

Permite o estudo de processos sociais ainda pouco conhecidos, referentes a grupos 

particulares; propicia a construção de novas abordagens, revisão e criação  de 

novos conceitos e categorias durante a investigação. Também possibilita a 

elaboração de novas hipóteses (MINAYO, 2007).  

 

 

3.3 Tipo de pesquisa  
 

 

Durante a primeira fase, esta pesquisa delineou-se como Estudo de Caso 

porque buscou conhecer o trabalho de um grupo específico.  

O Estudo de Caso, segundo Gil (2002 p.55), “[...] é amplamente utilizado nas 

ciências biomédicas e sociais. Consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou 

poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento [...]”.  

Os propósitos de um Estudo de Caso, de acordo com Gil (2002), consistem 

em explorar situações da vida real cujos limites não estão claramente definidos, 

preservar o caráter unitário do objeto estudado, descrever a situação do contexto em 
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que está sendo realizada determinada investigação, formular hipóteses ou descrever 

teorias e explicar as variáveis causais de determinado fenômeno em situações muito 

complexas, que não possibilitam a utilização de levantamentos e experimentos. 

No entanto, Ventura (2007) lembra que a apreensão do objeto é uma 

construção mental, pois, concretamente, não há limites; esta é realizada, então, com 

base no objeto de estudo da pesquisa e no contexto em que será investigada.  
 
Portanto, por meio do Estudo de Caso o que se pretende é investigar, como 
uma unidade, as características importantes para o objeto de estudo da 
pesquisa. Sendo então entendido como uma metodologia ou como a 
escolha de um objeto de estudo definido pelo interesse em casos 
individuais, visando à investigação de um caso específico, bem delimitado, 
contextualizado em tempo e lugar para que se possa realiza uma busca 
circunstanciada de informações. (VENTURA, 2007, p.384) 

 

Günther (2006) lembra que, em se tratando de estudo de caso, é permitido, 

além de observar comportamento no seu contexto natural, criar experimentos que 

utilizem o sujeito como seu próprio controle, bem como realizar entrevistas, aplicar 

questionários ou testes. 

No segundo momento da pesquisa, quando aplicamos a metodologia da 

Terapia Comunitária, dada a característica do método da TC, o estudo adquiriu 

também um desenho de pesquisa participante, uma vez que, de acordo com Silva e 

Menezes (2001, p. 22), “[...] a pesquisa participante se desenvolve por meio da 

interação entre os pesquisadores e sujeitos investigados”. 

De modo geral, a Pesquisa Participante parte “[...] de diferentes possibilidades 

de relacionamentos entre os dois polos de atores sociais envolvidos, interativos e 

participantes [...]” (BRANDÃO; BORGES, 2007, p. 53).  

Segundo Minayo (2007, p.163), o desenho da investigação participante, do 

ponto de vista metodológico, supõe que:  
 
(a) grupos com saberes diferenciados se coloquem em inter-relação: (b) 
seja formulado um quadro teórico referente ao problema para o qual se 
busca solução; (c) em todas as fases de desdobramento do projeto as 
pessoas interessadas no projeto participem; (d) todas as discussões sobre 
os dados sejam socializadas e (e) se construam planos de ação, em 
conjunto, permitindo enfrentar e resolver, com metas no curto, médio e 
longo prazo os problemas diagnosticados.  

 

Na maior parte das vezes, a Pesquisa Participante é um momento de trabalho 

de educação popular, realizado conjuntamente com o grupo pesquisado. Envolve 

metodologias de coleta que possibilitem abrir espaços dialógicos e dinâmicos, nos 
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quais a modificação dos consensos se dá a todo momento (BRANDÃO; BORGES, 

2007). 

Para finalizar, os autores pontuam que: 
 
E é pela possibilidade de transformação de saberes, de sensibilidades e de 
motivações populares [...] que os conhecimentos de uma pesquisa 
participante devem ser produzidos, lidos e integrados como uma forma 
alternativa emancipatória de saber popular (p. 55). 

 
 
3.4 Cenário da Pesquisa 

 

 

Uberlândia é um município localizado na região do Triângulo Mineiro, no 

interior de Minas Gerais. De acordo com dados do IBGE (2010), sua população é 

composta por 604. 013 mil habitantes, constituindo-se como o segundo município 

mais populoso de Minas Gerais e o 31º do Brasil e quarta maior cidade do interior do 

país. De acordo com Universidade Federal de Uberlândia (2005), o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH), segundo o Relatório de Desenvolvimento Humano 

(RDH) é de 0,778, considerado alto em relação às demais cidades do estado.  

A referência da população de Uberlândia para o atendimento de saúde, de 

qualquer nível e especialidade, é feita por cinco Setores de Saúde: Central, Leste, 

Norte, Oeste e Sul. A rede de atenção à saúde é composta por 82 unidades de 

atendimento, sendo 68 na Zona Urbana e seis na Zona Rural. Essas unidades 

compreendem o Centro de Atenção Psicossocial, o Centro de Controle de 

Zoonoses, Ambulatórios de diferentes especialidades, Unidades de Atenção 

Integrada, Unidade de Atenção Primária à Saúde da Família, Unidade de Atenção à 

Saúde, Centro de Convivência e Cultura, Centro de Referência do Trabalhador, 

Vigilância Sanitária, Hospital e Maternidade Municipal, dentre outros (PREFEITURA 

DE UBERLÂNDIA, 2010). 

A rede de Saúde Mental do município é articulada por meio do Programa de 

Ações em Saúde Mental que tem como objetivo oferecer atenção e cuidado às 

pessoas em sofrimento psíquico, a partir de uma rede de serviços e ações que 

substituam as internações hospitalares, incluindo os usuários de álcool e outras 

drogas, propiciando o tratamento humanizado, eficiente e integral à saúde. Este 

programa está em conformidade com as diretrizes da Política Nacional de Saúde 



Percurso Metodológico 67 

Mental, da Política de Atenção aos Usuários de Álcool e outras Drogas do Ministério 

da Saúde e da Coordenação Estadual de Saúde Mental de Minas Gerais 

(PREFEITURA DE UBERLÂNDIA, 2010).  
Na mesma referência acima citada conta ainda que o Programa de Ações em 

Saúde Mental está integrado com a Atenção Primária, como as unidades de 

Estratégia de Saúde da Família (ESF), com os equipamentos de nível intermediário, 

como as Unidades de Assistência Integrada (UAI), com equipamentos 

especializados de nível intermediário e terciários, como os Centros de Assistência 

Psicossocial (CAPS) e a Unidade de Internação Psiquiátrica do HC/UFU.  

Segundo dados da Prefeitura de Uberlândia (2010), a rede de Saúde Mental é 

composta por um Centro de Convivência e Cultura, referência para toda a rede de 

Saúde Mental do município de Uberlândia, e por cinco CAPS:  

• CAPS Oeste funciona em regime de 24 horas, inclusive nos finais de semana, 

e sua referência são os setores sanitários sul e oeste.  

• CAPS Norte  e o Leste funcionam de segunda a sexta e atendem aos setores 

centrais e norte e ao setor Leste, respectivamente.  

• CAPSi é uma unidade específica para atenção especializada à infância e 

adolescência e é referência para todo o município.  

• CAPSad é uma unidade específica para atenção especializada a usuários de 

álcool e outras drogas. É referência para os setores central, norte e leste do 

município.  

 

Além disso, engloba outros equipamentos que não pertencem à Prefeitura de 

Uberlândia, mas que também dão suporte para a rede: o Ambulatório Clínica Jesus 

de Nazaré, que oferece cuidados em Saúde Mental, por meio da atenção 

psicossocial, para o setor Central, e outros três equipamentos de assistência em 

saúde mental, administrados pelo Hospital de Clínicas da UFU: CAPSad, Serviço de 

Urgência e Emergência Psiquiátrica do Pronto Socorro (PS) e Unidade de 

Internação Psiquiátrica HC/UFU (PREFEITURA DE UBERLÂNDIA, 2010).  
O Hospital de Clínicas, que pertence à Universidade Federal de Uberlândia, é 

prestador de serviços para a gestão municipal de saúde, sendo o SUS a única fonte 

de recursos para custeio. Com 510 leitos e mais de 50 mil m2 de área construída, o 

HC é o maior prestador de serviços do Sistema Único de Saúde (SUS) em Minas 

Gerais e é referência,em média e alta complexidade, para 3 milhões de pessoas, de 
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86 municípios do Triângulo Mineiro e do Alto Paranaíba (UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE UBERLANDIA, s/d).  

 

 

3.5 Local do estudo 
 

 

Este estudo foi realizado na Unidade de Internação Psiquiátrica do Hospital 

de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (UIP/HC/UFU). 

Cabe aqui uma breve contextualização sobre a criação desse dispositivo de 

assistência em Saúde Mental, principalmente no tocante às funções das Unidades 

de Internação em Hospital Geral (UIPHG) e também sobre como se deu a 

concepção desse equipamento em Uberlândia.  

As Unidades de Internação em Hospital Geral (UIPHG) são espaços de 

internação de curto prazo em enfermarias localizadas em hospital geral ou em  

anexo.  Devem atender casos após todas as possibilidades terapêuticas terem sido 

esgotadas nos serviços de saúde mental de base comunitária (BRASIL, 1992).   

 As UIPHG são indicadas para pessoas com transtornos mentais que 

apresentem alterações na capacidade do juízo crítico, no controle de impulsos e de 

condutas que possam ocasionar riscos de danos severos a si mesmo ou a outrem, 

como: risco ou ato suicida ou de autoagressão; risco de homicídio e/ou heteroagressão; 

desorganização mental geradora de impossibilidade para cuidados mínimos; agitação 

psicomotora; comportamento de busca e/ou fissura por substâncias psicoativas e 

sofrimento mental intenso, com solicitação de hospitalização decorrente de falta de 

suporte e/ou exaustão familiar ( PACHECO et al., 2003).  

A proposta para criação desse tipo de Unidade emergiu da crítica ao modelo 

tradicional da psiquiatria que admitia o asilo, com sua dimensão estigmatizante e 

segregadora da sociedade, como forma central de cuidado. Após discussões acerca 

de sua efetividade, vislumbrou-se a assistência extramuros (BOTEGA, 2006). 

Assim, no Brasil, a  primeira enfermaria de psiquiatria surgiu em meados do 

século XX, em 1954, no Hospital de Clínicas da Universidade da Bahia. Em seguida, 

outras enfermarias foram sendo instituídas como alternativas terapêuticas aos 

serviços manicomiais. Entretanto, o crescimento significativo desses dispositivos 

ocorreu a partir da década de 1980 (BOTEGA, 2006). 
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Em Uberlândia não foi diferente. O processo de construção e desconstrução 

dos aparatos manicomiais acompanhou o movimento de Reforma Psiquiátrica no 

país. Até o final da década de 1930, os chamados “loucos” faziam parte da 

sociedade e não eram confinados em local específico. Somente a partir da década 

de 1940, surgiu, em Uberlândia, um local para tratamento da “loucura”, seguindo 

preceitos religiosos e não médicos: o Sanatório Espírita de Uberlândia. Esse local 

funcionava 24h por dia, com capacidade para 90 leitos; os quartos eram pequenos, 

mal cabendo uma cama (POMBO, 2007). 

O redirecionamento das práticas terapêuticas em Uberlândia começou a ser 

transformado a partir de 1970, quando foram construídos, com recursos de doações 

e com grande força política e social, a Escola de Medicina e o Hospital de Clínicas 

de Uberlândia, ambos para atender pessoas carentes e subsidiar o ensino da 

medicina (POMBO, 2007). 

Em 1973 foram ministradas as primeiras aulas de psiquiatria na Escola de 

Medicina e, em 1976, foi fundada a Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Um 

ano após, em 1977, uma professora da disciplina de psiquiatria adaptou sua clínica 

particular para campo de ensino, de forma a possibilitar suas aulas práticas de 

psiquiatria na faculdade de medicina. Em 1981, o serviço de psiquiatria voltou para a 

Universidade, funcionando até 1983 quando foi inaugurada a unidade de psiquiatria, 

em um prédio anexo, onde ainda permanece (POMBO, 2007).  

Alguns dos sujeitos participantes da presente investigação começaram a 

trabalhar na psiquiatria até mesmo antes de ser inaugurada a clínica no hospital, 

como expressa um dos relatos: 
 
[...] eu fui pra psiquiatria em 76, em Abril de 76. Não era aqui não [...] era na 
Cipriano del Fávero [...] aí eu fiquei na psiquiatria até hoje [...] já naquela 
época os pacientes não ficavam muito tempo internados [...] era faixa de 
quinze dias. E não tinha visita para o internado. Se um paciente ficasse 
quinze dias ele ia ter visita após dez dias. A Dra. alegava que as visitas 
atrapalhava o tratamento do paciente (Danielle)* 

 

Conforme esclarece Pombo (2007), o serviço psiquiátrico da Universidade 

Federal de Uberlândia, desde  sua criação, não era direcionado a atendimentos de 

longos períodos de internação; possuía apenas 24 leitos, com tempo médio de 

                                                        
* Os nomes dos participantes foram substituídos por nomes fictícios, escolhidos, por pessoa alheia ao cenário da 
investigação, de forma a preservar sua não identificação.  Trocamos o nome fictício deste sujeito por duas vezes 
no trabalho para minimizar o risco de identificação. 
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internação de 30 dias, o que revela sua conformidade com a Portaria 224/9211, a 

qual estabelece diretrizes para o serviço de Saúde Mental em unidades de 

internação em hospitais gerais.  

As UIPHG descaracterizam, de forma contundente, o projeto das instituições 

manicomiais uma vez que estas, pelo seu caráter excludente e segregador, eram 

construídas em locais distantes da sociedade e de difícil acesso. Os leitos de psiquiatria 

no hospital geral estão mais próximos e, portanto, acessíveis à população, colaborando, 

dessa forma, na remissão do estigma da doença mental, pois compartilham, desse 

mesmo espaço, todas as clínicas e doenças. Também evitam a cronificação, uma vez 

que têm duração breve, e os maus-tratos, posto que, por não serem isolados, permitem 

melhor fiscalização (BOTEGA, 2006). “A Internação é um conceito de acolhimento [...] É 

um conceito de proteção. Quando se acolhe alguém, se acolhe para ser protegido e 

não explorado” (DELGADO, 2009, p. 8). 

A UIP está localizada em um prédio anexo ao HC-UFU, onde também 

funcionam outros serviços de psiquiatria: atendimento de assistência social, 

psicologia e ambulatórios. É o único local da rede de saúde mental destinado à 

internação psiquiátrica em hospital geral. A porta de entrada para a internação é o 

Pronto Socorro do Hospital de Clínicas, que recebe os casos encaminhados pela 

rede, equipes de atendimento móvel de saúde, além da demanda espontânea.  

O serviço de internação conta com uma equipe multidisciplinar, composta por 

psiquiatras, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, psicólogos, enfermeiros, 

técnicos e auxiliares de enfermagem. 

A Unidade oferece 34 vagas, sendo uma destinada à emergência. 

Oficialmente, não está especificada a quantidade de leitos femininos e masculinos; 

eles são remanejados de acordo com a demanda. Os leitos estão distribuídos em 11 

quartos amplos, com três camas do tipo fowler em cada um, e um quarto para o leito 

de atendimento de emergência , equipado com desfibrilador, uma maca, oxigênio, 

um ambú e medicações de emergência. 

Também compõem a Unidade: um salão amplo com mesas de alvenaria, onde 

os pacientes fazem todas as refeições, assistem TV, jogam cartas, dominó, dama e 

passam grande parcela do dia; uma sala de prescrição médica, em frente ao salão, 

onde são feitas as avaliações e prescrições diárias e onde há três computadores para                                                         
11 PORTARIA N° 224/MS, DE 29 DE JANEIRO DE 1992. Dispõe sobre a organização dos serviços de saúde 
mental (BRASIL, 1992).  
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estudo e pesquisa, de uso de todos os funcionários; um posto de enfermagem, 

composto por uma sala de medicação, sala de relatório, uma sala de descanso e um 

banheiro para os funcionários. O posto também está localizado em frente ao salão com 

uma janela para atendimento aos pacientes, a qual permanece aberta 24h; uma copa 

para os funcionários; um expurgo e uma rouparia; uma sala para reuniões e oficina 

terapêutica e uma outra onde há o atendimento médico diário. 

Além disso, a Unidade utiliza um pátio localizado no mesmo prédio , o qual foi 

reformado em 2006 com o objetivo de humanizar a assistência durante a internação e 

de estimular a convivência dos pacientes da psiquiatria com a comunidade hospitalar e 

também com pacientes inseridos em outros dispositivos da rede de atenção em saúde 

mental de Uberlândia, por meio da promoção de eventos nesse espaço.  

 

 

3.6 População do Estudo 
 

 

A população selecionada para esse estudo foi composta por trabalhadores de 

enfermagem, uma vez que são eles que permanecem no local, em tempo integral, e 

decidem sobre cuidados diretos aos pacientes e, portanto, estão mais suscetíveis ao 

sofrimento por questões concernentes ao trabalho.  

Eles totalizam 26 trabalhadores, sendo 12 técnicos de enfermagem, 9 auxiliares 

de enfermagem, quatro enfermeiros assistenciais, uma enfermeira gerente.  

 

 

3.7 Critérios de inclusão e seleção dos sujeitos 
 

 

Foram incluídos na pesquisa todos os trabalhadores de enfermagem que 

aceitaram participar do estudo.  

Do total da população - 26 trabalhadores – cinco, sendo um enfermeiro, três  

técnico e um auxiliar de enfermagem recusaram-se a  participar (19,23%).  

Foram selecionados os sujeitos que participaram de todas as fases da 

pesquisa e que tivessem frequentado as sessões de TC por, pelo menos, três 

sessões consecutivas durante o período destinado à sua aplicação.  
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A primeira fase consistiu de entrevistas individuais semiestruturadas que 

objetivaram conhecer o dia a dia do trabalho da enfermagem e as dificuldades  

enfrentadas pelos trabalhadores; a segunda fase se efetivou por meio de rodas de 

Terapia Comunitária e, a terceira, compreendeu entrevistas individuais 

semiestruturadas de forma a conhecer os efeitos da Terapia Comunitária como 

instrumento de intervenção no sofrimento destes trabalhadores.  

Ao final das três fases, selecionamos 10, dos 26 participantes. A Tabela 1 

resume a seleção por categoria, no decorrer das fases 

 

Tabela 1 –  Número de sujeitos excluídos em cada fase (n=10) 

 

A Tabela 1 permite observar  que a categoria de enfermeiros teve 100% de 

exclusão. As justificativas recaíram na inviabilidade de horário. Um dos quatro 

enfermeiros que aceitaram participar do estudo trabalhava no período da manhã e 

não tinha disponibilidade para participar das rodas, realizadas sempre no período 

vespertino. Os enfermeiros que trabalhavam à noite ficavam no posto de 

enfermagem para permitir que todos os técnicos e auxiliares de  plantão pudessem 

participar da roda de Terapia; todavia, como alternativa a essa situação, sugerimos 

que se revezassem os dias de “ficar de prontidão” no posto de enfermagem 

enquanto os colegas fossem para a TC, de forma que todos tivessem oportunidade 

de participar de muitas das 26 rodas que foram realizadas. Entretanto, sempre 

optavam por permanecer no posto, sugerindo certa resistência em participar, 

embora, no caso desta categoria, essa seja somente uma hipótese.  

Apenas uma enfermeira participou do início da segunda fase de coleta de 

dados, mas foi excluída por ter estado de férias no momento da terceira fase. 

A categoria de auxiliar de enfermagem teve percentual de exclusão maior  do 

que os técnicos na segunda fase. Observamos que  estavam sempre no setor no 

momento das rodas, mas se recusavam a participar.  
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Os técnicos de enfermagem, maioria dentre as categorias, tiveram o menor 

percentual de exclusão; apenas para um deles a exclusão foi decorrente de número 

insuficiente de participações nas rodas. O restante foi excluído por não estar 

presente no setor em alguma das fases. No entanto, mesmo que a maior parte 

dessa categoria tenha participado das rodas, com desistência de apenas 11,1%, 

percebemos que houve resistência em algum grau, pois sempre tentavam esquivar-

se de suas participações nas sessões de TC. 

 

 

3.8 Sujeitos da pesquisa 
 

 

Os sujeitos da pesquisa foram, portanto, 10 trabalhadores, sendo sete 

técnicos e três auxiliares de enfermagem. Abaixo a Tabela 2, evidencia  a síntese 

dos dados de caracterização dos sujeitos. 

 

Tabela 2 -  Caracterização dos sujeitos (n=10) 
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A faixa etária dos sujeitos compreendeu idade mínima de 25 anos e máxima 

de 61; valor mediano de 48 anos. O tempo de formação profissional variou entre 3 e 

35 anos.  

 O tempo mínimo de trabalho no HC foi três anos e, o máximo,  34 anos, com 

mediana de 15,5 anos. Em contrapartida, a mediana do tempo na Unidade foi quatro 

anos. Se compararmos com a mediana do tempo de HC, percebemos que alguns já 

trabalhavam há, pelo menos 11 anos, em outro setor antes de serem transferidos 

para a psiquiatria.  

Os participantes, em sua maioria, eram casados. Seis deles eram do sexo 

feminino e quatro do masculino. Quanto ao turno de trabalho, quatro funcionários 

trabalhavam durante o dia e seis à noite. Ficou igual o número de sujeitos que 

trabalhavam como contratados pela Fundação  e concursados UFU. Este é um dado 

importante considerando que o pessoal da Fundação recebe salário inferior ao dos 

concursados da UFU, o que poderia gerar distinta percepção quanto às condições 

de trabalho relacionadas a salário. 

Em relação ao nível de escolaridade, sete tinham 2º grau completo,  

aproximadamente dois tinham 3º grau incompleto e, um , 3º grau completo. Apenas 

um trabalhava em regime de seis horas diárias e, o restante, de 12/36; dos sujeitos 

tinham outro emprego, em sua maioria cumprindo o regime 12/36. 

As falas dos sujeitos foram representadas por nomes irreais. Alguns desses 

nomes fictícios foram trocados no decorrer da apresentação deste estudo, para 

minimizar os riscos de identificação dos sujeitos. Os nomes fictícios modificados tem 

indicação de rodapé. 

 

 

3.9 Fases da coleta de dados 
 

 

A coleta de dados foi feita em três fases. A primeira consistiu na Observação 

Sistemática e Entrevista semiestruturada para apreensão do processo de trabalho 

da equipe de enfermagem; a segunda, na realização de 26 rodas de TC e a terceira 

fase compreendeu a entrevista semiestruturada que buscou apreender sobre as 

implicações da TC no sofrimento dos trabalhadores.  
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3.9.1 Primeira fase 
 

 

Essa fase consistiu na realização de entrevistas semiestruturadas e 

observação participante com o propósito de saber sobre as ativividades, dificuldades 

e frustrações sentidas pelo grupo durante o trabalho. A partir desses recursos, 

identificamos o sofrimento desses trabalhadores à luz da teoria Dejouriana. 

Para a Observação Participante e Sistemática e para a Entrevista 

semiestruturada foram utilizados dois instrumentos de campo: Roteiro de 

Observação Participante e Sistemática (APÊNDICE B) e o Roteiro de Entrevista 

semiestruturada (APÊNDICE C).  

De acordo com (MINAYO, 2007), os instrumentos de campo na pesquisa 

qualitativa visam fazer a mediação entre o marco-teórico metodológico e a realidade 

empírica.  

Os dados gerados pela observação participante sistemática e os advindos 

das impressões da pesquisadora durante as entrevistas foram registrados no diário 

de campo, o que possibilita a sistematização das observações e dos dados 

coletados, auxiliando no pensamento crítico (FREITAS; SPAGNOL; CAMARGOS, 

2006). 

 

 

3.9.1.1 Observação Participante e Sistemática 
 

 

De acordo com Lakatos e Marconi (2002), a técnica de observação para a 

coleta de dados é a base de toda investigação no campo social, pois auxilia o 

pesquisador de forma que obtenha evidências dos objetivos que orientam o 

comportamento dos indivíduos, mas que não são conscientes. 

A observação participante, segundo Minayo (2007), consiste em manter a 

presença de um observador em uma situação com a finalidade de realizar uma 

investigação científica.  

Gold (1958) apud Minayo (2007), por sua vez, considera que a inserção do 

observador na realidade pode ocorrer em vários graus diferenciados, podendo 

assumir  dois extremos: de participante total a observador total.  
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Neste estudo, o observador foi o próprio pesquisador, mantendo-se como 

participante-como-observador, o que Minayo (2007) considera que ocorre quando: 
 
[...] o pesquisador deixa claro para si e para o grupo que sua participação se 
restringirá ao tempo da pesquisa. A participação, no entanto, tende a ser 
profunda e se dá pela adoção de hábitos, formas de atuação solidária e 
vivência conjunta e acompanhamento de acontecimentos julgados 
importantes pelos entrevistados dentro de suas rotinas cotidianas (p.281). 

 

A observação sistemática pressupõe a utilização de instrumentos controlados 

para a coleta de dados a partir de um planejamento cuidadoso das categorias a 

serem observadas e um preparo rigoroso do observador, pois esse deve saber o 

que busca  e o que é menos importante em determinada situação (LAKATOS; 

MARCONI, 2002).  

Na observação sistemática há a preparação antecipada de um sistema de 

categorias para descrever, de modo sistemático e quantitativo, os comportamentos e 

eventos que emergem. Essas categorias compreendem a listagem de todos os 

comportamentos ou características que o observador deve observar e registrar 

(POLIT; BECK; HUNGLER, 2004). 

No roteiro de observação participante sistemática (APÊNDICE B) constavam 

as seguintes instruções: observar as atividades desenvolvidas durante o plantão, a 

intenção e a forma como os sujeitos as realizam e o relacionamento entre os 

membros da equipe de enfermagem e dessa para com os demais profissionais e 

pacientes. 

 

 

3.9.1.2 Entrevista semiestruturada 
 

 

Segundo Minayo (2000), a entrevista semiestruturada utiliza perguntas 

fechadas e abertas, permitindo ao entrevistado discorrer sobre o tema proposto, sem 

resposta ou condição pré-fixada pelo pesquisador; ao contrário, esse tipo de 

entrevista pontua, de forma mais abrangente, as questões que o pesquisador quer 

abordar no campo a partir de seus pressupostos ou hipóteses originários do objeto 

de investigação. 
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No roteiro de entrevista semiestruturada que elaboramos havia tópicos 

indispensáveis para o delineamento do objeto em relação à realidade empírica de 

modo a contemplar a abrangência das informações  e o objetivo da pesquisa. 

O instrumento de entrevista semiestruturada (APÊNDICE C) era composto 

por duas partes. A primeira continha informações como idade, sexo, formação, 

tempo de trabalho e carga horária. A segunda envolvia perguntas relacionadas às 

atividades desempenhadas, dificuldades encontradas no trabalho e sentimentos de 

frustração.  

Dos 21 trabalhadores que aceitaram participar da pesquisa, 18 foram 

entrevistados e quatro foram excluídos por estarem de férias, licença ou atestado 

médico.  

As entrevistas foram realizadas pela pesquisadora em uma sala reservada no 

próprio local do estudo e gravadas em fita cassete, após o consentimento do 

entrevistado. Os encontros foram agendados de acordo com a disponibilidade do 

sujeito e sua  duração  variou de 45 minutos a uma hora e 20 minutos.  

 

 

3.9.2 Segunda fase  
 

 

Após a conclusão da primeira fase, iniciamos o desenvolvimento das rodas de 

Terapia Comunitária; esta teve a duração de quatro meses, de janeiro a abril de 

2011, de acordo com sua metodologia, que compreende seis etapas: acolhimento, 

escolha do tema, contextualização, problematização ou partilha, rituais de 

agregação e avaliação. Conforme descrevemos no subitem desenvolvendo da 

Terapia Comunitária.  

Para o desenvolvimento das rodas de TC foram estabelecidos os seguintes 

critérios de operacionalização:  

1.  Ser realizada no local de estudo; 

2. Ocorrer 30 minutos antes ou após o início do plantão para facilitar a 

participação dos trabalhadores de dois turnos, visando a participação de um 

número maior de pessoas;  

3. Não ser obrigatória a presença em todas as rodas de TC;  
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4. Os participantes poderiam entrar e sair da roda  a qualquer momento  durante 

a sessão; 

5. Seriam excluídos aqueles que participassem de menos do que três rodas 

consecutivas durante o período de operacionalização da Terapia;  

6. Realizar as rodas uma vez por semana, em dias pré-determinados pelos 

participantes;  

7. Cada sessão teria duração de, no mínimo, uma hora e, no máximo, uma hora 

e trinta minutos; 

8. Todas as sessões seriam coordenadas pela pesquisadora; 

Uma dificuldade para operacionalização das rodas foi a falta de 

disponibilidade dos sujeitos em chegar 30 minutos antes de iniciar seu 

plantão ou de permanecer no mesmo 30 minutos após seu término. 

Justificaram não ter disponibilidade para tal, considerando que tinham outros 

compromissos logo após ou antecedendo o horário de trabalho, como por 

exemplo outro emprego, cursos, compromisso com filhos e familiares, dentre 

outros. Além disso, explicaram que o horário próximo à passagem de plantão 

é utilizado para fazer os últimos ajustes na enfermaria, como arrumar os 

leitos, retirar rampers, entre outras atividades. 

Diante disso, decidimos executar a segunda fase por equipe no horário de 

trabalho, com autorização da chefia imediata de enfermagem. Assim, realizamos as 

rodas nos dias e horários que todos os envolvidos julgaram viáveis.  

No período diurno, elas foram realizadas todas as quartas-feiras, das 15:30h 

às 17:00h. A justificativa para essa escolha foi por considerarem que no meio da 

semana já se sentiam mais cansados e acreditavam que a TC poderia ajudá-los. 

Quanto ao horário, esse era o período com menor demanda de tarefas.  

A equipe do período noturno escolheu as segundas-feiras, das 23:30h às 

01:00h, por ser o dia em que um menor número de trabalhadores encontra-de de 

folga e, assim, seria certamente mais tranquilo para que se ausentassem para a TC 

e, portanto, mais pessoas participariam. A escolha do horário se deu por ser logo 

após ao jantar dos funcionários e também pelo fato de que os pacientes, em sua 

maioria, já teriam sido encaminhados ao leito. 

Não era obrigatória a participação dos sujeitos em todas as sessões. A 

assiduidade dos funcionários dependeu da disposição de cada um em participar. A 

TC é um meio de inclusão. O terapeuta deve acolher todos os participantes, 
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independente do momento em que cheguem à TC. Para melhor adesão das 

pessoas, o terapeuta pode incentivá-las a partir da promoção de vínculos, 

acolhimento e de um ambiente agradável e funcional (BARRETO, 2005).  

Esta fase iniciou-se com 18 sujeitos, dos quais cinco foram excluídos por não 

terem preenchido o critério de participação em três rodas consecutivas durante a 

aplicação das TC. Assim, para a última fase, foram selecionados 13 sujeitos.  

Foram realizadas 26 sessões, nas quais emergiu um total de 65 temas, entre 

os quais, 32, aproximadamente 50%, estavam relacionados ao trabalho na Unidade. 

As sessões variaram entre uma hora e uma hora e quinze minutos. As rodas foram 

realizadas em uma sala na própria Unidade, livre de interferências, em horário pré-

determinado pelos funcionários e pela gerente. A média  de pessoas por roda foi  4 

participantes. A frequência foi de, no mínimo, em três rodas e, no máximo, em 10 

rodas por participante, sendo que do total de sujeitos, quatro tiveram participação 

em menos de cinco, dois em exatamente cinco e outros quatro, em mais de cinco 

rodas de TC.  

As rodas foram desenvolvidas observando-se  criteriosamente  seu método 

de aplicação já descrito no item revisão do método: “Terapia Comunitária”. 

Entretando, houve algumas dificuldades e limitações que serão discutidas 

posteriomente, na análise dos dados.  

 

 

3.9.3 Terceira fase  
 

 

A terceira fase fizemos Entrevista II (APÊNDICE D) que buscou conhecer a 

repercussão da TC na vida e no trabalho dos participantes. Foi gravadas em fitas de 

áudio. O formulário de entrevista continha quatro questões semiestruturadas à 

respeito da participação na Terapia Comunitária, à contribuição da TC no trabalho e 

às considerações sobre a limitação na aplicação da TC  

Estava previsto realizar a terceira fasecom 13 participantes. Entretanto, um 

enfermeiro, que estava de férias, um técnico de enfermagem, que estavam de 

licença médica, e um auxiliar que havia aderido a uma greve dos funcionários do 

Hospital não participaram e, portanto, permaneceram 10 pessoas, as quais, de fato, 

se constituiram em  sujeitos desta pesquisa. 
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3.10 Análise de Dados  
 

 

De acordo com Minayo (2007), a análise do material coletado no campo ou 

em documentos objetiva obter respostas aos questionamentos iniciais da pesquisa e 

aos pressupostos; compreender as significações acerca do objeto em estudo; 

integrar as descobertas, “desvendando a lógica interna subjacente às falas, aos 

comportamentos e às relações” ( p. 300).  

A análise deste estudo foi estruturada a partir da Análise de Conteúdo 

proposta por Bardin (1979). De acordo com Rocha e Deusdara (2005) e Minayo 

(2007), a Análise de Conteúdo é um conjunto de técnicas para analisar 

discursos/comunicações que se fundamenta no rigor do método como forma de 

apreensão do objeto. É uma descrição objetiva, sistematizada e quantitativa do 

conteúdo manifesto das comunicações a fim de que sejam interpretadas.  

Segundo (Minayo, 2007, p.309), “Existem várias modalidades de Análise de 

Conteúdo, dentre as quais: Análise Lexical, Análise de Expressão, Análise de 

Relações, Análise Temática e Análise de Enunciação”.  

Escolhemos, como modalidade, a Análise Temática, pois buscamos descobrir 

os núcleos de sentido dos discursos por meio da leitura do material transcrito, 

considerando, de acordo com Minayo (2007), sua presença ou frequência. O núcleo 

de sentido pode “[...] constituir um tema tanto uma afirmação como uma alusão [...]” 

(MINAYO, 2007, 316). Neste caso, consideramos os temas em correlação com o 

referencial teórico. 

A operacionalização realizou-se de acordo com os três momentos citadas por 

Minayo (2007, p. 316-18): 

 

Primeiro momento: Pré-Análise  

Efetuamos a transcrição das fitas de áudio gravadas em duas das três fases 

da coleta de dados. Em seguida,  reunimos o material coletado nas transcrições das 

fitas, a ficha de organização das rodas de TC e o material referente ao  diário de 

campo da pesquisadora. Posteriomente, fizemos a Leitura Flutuante, que consiste 

em “contato direto e intenso com o material de campo, deixando-se impregnar pelo 

seu conteúdo”(MINAYO, 2007, p.316). Durante todo processo, atentamos para as 
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normas de validade qualitativa como: exaustividade, representatividade do universo 

pretendido, homogeneidade e pertinência. 

 

Segundo momento: exploração do material  

Posteriormente, trabalhamos na exploração do material. Após  a identificação, 

fizemos a classificação e a codificação dos dados, visando alcançar os núcleos de 

compreensão do texto. Em seguida, os correlacionamos aos conceitos teóricos 

trabalhados durante a pesquisa e também aos pressupostos.  

 

Terceira momento: Tratamento dos Resultados Obtidos e Interpretação 

Por fim, discutimos os resultados obtidos à luz da Teoria Dejouriana e 

também com base na metodologia da TC e seus pilares teóricos.  

 

 

3.11 Procedimentos éticos 
 

 

Foi solicitada  autorização, junto à direção clínica do HC/UFU e do Diretor da 

Faculdade de Medicina, para o desenvolvimento da presente pesquisa. 

Posteriormente, encaminhamos o projeto para o Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de Uberlândia (CEP/UFU) com o nº de protocolo 343/2009. No 

dia 13 de Novembro de 2009 , o CEP/UFU expediu um parecer solicitando que fosse 

submetido ao CEP EERP/USP que, por sua vez, recebeu o projeto com o protocolo 

nº 1166/2010, e o aprovou na 130a Reunião Ordinária realizada em 18/08/2010 pelo 

Of. CEP - EERP/USP-0162/10 (ANEXO B).  

Após a autorização do Comitê de Ética da EERP USP e de informarmos ao 

CEP/UFU sobre a mesma, na segunda quinzena de agosto de 2010 fomos para o 

campo de coleta de dados e nos reunimos com os membros da equipe de 

enfermagem para explicar sobre os propósitos da investigação, sua  justificativa e 

como seria cada fase.  

Em um segundo momento, informamos sobre os riscos, desconfortos e 

benefícios da pesquisa, bem como acerca das garantias previstas no item IV das 

Diretrizes e Normas Regulamentadoras para a pesquisa em saúde do Conselho 

Nacional de Saúde (resolução 196/96) Foram-lhes asseguradas as seguintes 
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garantias: (a) a de receberem respostas a qualquer pergunta ou esclarecimentos a 

qualquer dúvida acerca dos procedimentos, riscos, benefícios e outros assuntos 

relacionados com a pesquisa; (b) a liberdade de retirar o seu consentimento a 

qualquer momento e deixar de participar do estudo, sem que isto viesse a trazer 

prejuízo ao seu vínculo ou convívio profissional; (c) não seriam identificados; (d) o 

compromisso de proporcionar informações atualizadas durante o estudo e que, se 

existissem gastos adicionais, seriam absorvidos pelo orçamento da pesquisa ( 

BRASIL, 1996). 

Além dessa resolução, estivemos atentas às  responsabilidades e deveres do 

ensino, da pesquisa e da produção técnico-científica, previstos nos Artigos 89 a 93 

do Capítulo III, da resolução 311/2007, do Código de Ética dos Profissionais de 

Enfermagem do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), deliberado em 30 e 31 

de janeiro de 2007. É previsto ser de responsabilidade do pesquisador: 
 
Atender às normas vigentes para a pesquisa envolvendo seres humanos, 
segundo a especificidade da investigação. Interromper a pesquisa na 
presença de qualquer perigo à vida e à integridade da pessoa. Respeitar os 
princípios da honestidade e fidedignidade, bem como os direitos autorais no 
processo de pesquisa, especialmente na divulgação dos seus resultados. 
Disponibilizar os resultados de pesquisa à comunidade científica e 
sociedade em geral. Promover a defesa e o respeito aos princípios éticos e 
legais da profissão no ensino, na pesquisa e produções técnico-científicas 
(p. 82). 

 

Entregamos o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, construído com 

base no item IV das Diretrizes e Normas Regulamentadoras para a pesquisa em 

saúde do Conselho Nacional de Saúde (Resolução 196/96), (APÊNDICE E) em duas 

vias, de igual teor. Após a leitura do mesmo e mediante a concordância dos sujeitos, 

foi solicitada a assinatura do referido termo, sendo que uma via ficou com o sujeito e 

a outra conosco.  
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4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS 
 

 

Inicialmente, fizemos algumas reflexões acerca dos desafios para a prática 

assistencial nas Unidades de Internação Psiquiátrica no Hospital Geral (UIPHG). 

Para isso, utilizamos  um aparato teórico e político constituído por Leis, Portarias, 

Relatórios de Conferência e também por alguns dos discursos dos sujeitos de modo 

a nos ajudar na composição dessa  discussão. 

Em seguida, prosseguimos com a apresentação, análise e discussão do trabalho 

da enfermagem na UIP do HC/UFU, utilizando os dados da primeira fase, analisados à 

luz da Teoria Dejouriana (DEJOURS, 1992). Por último, discutimos os dados da 

segunda e terceira fases da coleta de modo a cumprir o objetivo geral deste estudo, 

também com base no referencial teórico de Dejours (1992) e nos pilares da TC.  

 

 

4.1 Unidades de Internação Psiquiátrica em Hospital Geral (UIPHG): conquistas 
e desafios para a prática em Saúde Mental  

 

 

A portaria 224/92, baseada nos princípios do SUS - universalidade, 

hierarquização, regionalização e integralidade, estabelece como sendo 

indispensável, em uma unidade de internação psiquiátrica, uma equipe 

multiprofissional, composta por pelo menos um médico psiquiatra e outro clínico, um 

enfermeiro, um psicólogo, dois profissionais de nível superior e um número de 

profissionais de nível médio compatível com as necessidades do serviço; deve 

oferecer ainda atendimento individual e de grupo; orientações aos familiares sobre 

diagnóstico e continuidade do tratamento extra-hospitalar com vistas a prevenir a 

ocorrência de outras internações. Devem situar-se nos hospitais gerais, utilizando os 

recursos e o espaço físico do hospital, o qual deve oferecer, além dos espaços 

habituais, salas para trabalho em grupo e área externa para lazer, educação física e 

outras atividades terapêuticas (BRASIL, 1992). 

Analisando a política de Saúde Mental no que se refere à consolidação de 

novos equipamentos de assistência, percebemos que o Brasil tem apresentado 
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grandes avanços nos últimos dez anos (2001 - 2011). A promulgação da Lei de 

Reforma Psiquiátrica – 10.216/0112 e a realização da III Conferência Nacional de 

Saúde Mental, ocorrida no mesmo ano de 2001, impuseram novo ritmo e 

impulsionaram o processo de Reforma Psiquiátrica (BRASIL, 2001; BRASIL, 2005).  

A partir de então são pactuados os princípios, diretrizes, estratégias e criadas 

linhas específicas de financiamento para a mudança da atenção em Saúde Mental 

no Brasil com base no serviços abertos e substitutivos ao hospital psiquiátrico. Em 

relação às UIPHG, a Lei 10.216/01 deixa claro que o tratamento dever objetivar, 

permanentemente, a reinserção social, oferecer assistência integral e também 

proíbe a internação em instituições com características asilares (BRASIL, 2001; 

BRASIL, 2005).  

Nos últimos cinco anos foi estimado crescimento de mais de 100% nos 

números de CAPS criados no país (no final de 2005 eram  estimados 689 CAPS e, 

ao final de 2010, esse número mais que dobrou, chegando a 1.620) (BRASIL, 

2011a). Outros números divulgados após a IV Conferência Nacional de Saúde 

Mental mencionam a criação de 26 novos CAPS, totalizando 1.650 

aproximadamente até o final de Janeiro de 2011 (BRASIL, 2011b). 

O Relatório Brasil (2011a) também evidencia aumento em relação às 

Residências Terapêuticas, que passaram de 475 para 570 novas casas; decréscimo 

de 6.832 Leitos em Hospitais Psiquiátricos nos últimos cinco anos; ascenção do 

número de beneficiados pelo Programa de Volta pra Casa - 3.635, até o final  de 

2010 - sendo este número bem menor, 203 beneficiados, até o ano de 2003.  

Entretanto, em relação aos Leitos de Psiquiatria em Hospital Geral a realidade 

não é a mesma. Desde 2005, o Ministério da Saúde vem afirmando a  necessidade 

de se criar leitos em hospitais gerais para que o Programa de Redução de Leitos em 

Hospitais Psiquiátricos possa ser efetivo (BRASIL, 2005). 

O Relatório de Gestão em Saúde Mental do Ministério da Saúde - 2007-2010, 

afirma que, entre 2005 e 2010, foram criados apenas 1.271 leitos em todo país, 

sendo, a maioria deles, entre 2009 e 2010, posteriormente à Portaria 2.629/0913. 

Este mesmo documento vincula a demora para criação desse importante                                                         
12 Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo 
assistencial em saúde mental (BRASIL, 2001). 
13 “[...] reajustou os procedimentos hospitalares para a atenc�ão em saúde mental em Hospitais Gerais. A partir 
desta portaria, pela primeira vez os procedimentos de psiquiatria em Hospital Geral (HG) passaram a ser melhor 
remunerados do que os procedimentos em Hospitais Psiquiátricos – uma virada da histórica e um estímulo 
importante para que os gestores ampliassem e qualificassem leitos nessas instituic�ões”(BRASIL, 2011a,P. 39). 
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equipamento à própria lógica dos Hospitais Gerais, a qual dificulta a “[...] interface 

com a comunidade e a articulação com a rede de saúde mental e os territórios” e 

também ao fato dos movimentos políticos e sociais deixaram à margem de suas 

discussões as questões referentes à organização do cuidado psiquiátrico nos 

Hospitais Gerais (BRASIL, 2011a, p. 40).  

O Relatório de Gestão (2007-2010) reconhece que o tema UIPHG é um 

desafio para o campo político no que se refere à sua articulação e integração com a 

rede de atenção em Saúde Mental e espera que, futuramente, possa representar um 

serviço de retaguarda aos outros serviços de atendimento ao paciente em crise que 

necessite de internação (BRASIL, 2011a). 

As Unidades de Internação Psiquiátrica em Hospital Geral já implantadas no 

país enfrentam dificuldades como preconceito por parte dos usuários e profissionais 

de outras áreas; infraestrutura inadequada às necessidades do paciente psiquiátrico. 

Além disso, percebe-se a dificuldade das UIPHG em desvincularem-se do cuidado 

técnico, com foco na doença, como o dispensado pelas outras clínicas do hospital. 

Alguns trabalhos publicados mostram tais dificuldades, como, por exemplo, no 

que diz respeito à infraestrutura, pela dificuldade de adequação às normas (como a 

necessidade de área de lazer), e à preocupação em manter o ambiente seguro, 

posto que, no imaginário da maioria das pessoas, o doente mental sobrevém como 

uma pessoa perigosa, imprevisível e agressiva, que deve ser mantida em locais 

gradeados, isolada do meio social (HILDEBRANDT; ALENCASTRE, 2001; MION; 

SCHNEIDER, 2003; LARROBLA; BOTEGA, 2006).  
A Unidade de Internação Psiquiátrica da UFU, apesar de estar localizada no 

mesmo prédio desde 1981, já foi beneficiada por inúmeras reformas de ampliação, 

adaptação e revitalização em sua infraestrutura; há, ainda, um outro projeto 

aprovado pelo Fundo Nacional de Saúde para iniciar nova reforma no início de 2012.  

Os quartos, que antes contavam com camas de alvenaria, passaram a ter 

camas hospitalares; também foram construídos novos quartos, com banheiros 

arquitetados segundo normas específicas para trazer mais segurança, conforto e 

privacidade ao doente. As enfermarias feminina e masculina deixaram de ser 

separadas por grades.  

Entretanto, os pacientes alocados nos quartos antigos utilizam banheiros 

estreitos, o que dificulta o auxílio aos banhos. Neste espaço contido, não passam 

ainda cadeira ou maca e o funcionário não consegue se posicionar adequadamente 
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de forma a promover segurança ao paciente - principalmente aqueles com sintomas 

de letargia relacionada ao uso de medicamentos psicotrópicos.  
 
É um banheiro mal estruturado, né? as portas abrem pra dentro e... você vê 
é difícil entrar lá, o paciente... ainda mais um paciente que fica tomando 
medicação, entrar num biombo... aquilo lá é um biombo. Às vezes fica fezes 
no chão [...] Então não tem nem como o pessoal da limpeza limpar direito, 
porque não tem como entrar no banheiro. Os banheiros novos também não 
são adequados porque escorregam demais né? Então eu acho que 
precisava ter uma estrutura física melhor (Igor). 

 

Além da estrutura não possibilitar o cuidado adequado às necessidades dos 

internos, pode ainda se constituir em risco para o trabalhador. A Agência de 

Vigilância Sanitária, a ANVISA (s/d), em um documento sobre Aspectos de 

Segurança no Ambiente Hospitalar14, alerta  que alguns estudos têm demonstrado 

acidentes mecânicos envolvendo pacientes, como escorregões e quedas no 

banheiro; isso ocorre no momento em que tentam, por exemplo, usar o vaso 

sanitário ou durante o banho, quando são transportados em macas inadequadas. 

Em relação aos funcionários, as situações envolvem problemas relativos à sua 

coluna vertebral visto que, na tentativa de movimentar ou posicionar pacientes, 

estão mais suscetíveis a eles. 

 Em 2006, o pátio, antes apenas um terreno abandonado onde os pacientes 

tomavam banho de sol, passou por reforma a partir de um projeto paisagista e 

arquitetônico que objetivou suprir as necessidades terapêuticas dos pacientes 

psiquiátricos. Após a reforma, o pátio ficou arborizado e com jardins. Além disso, 

foram construídos um teatro de arena para oficina de dramatização, a qual, porém, 

nunca foi utilizada, quiosques, salão para trabalhos de atividades terapêuticas e uma 

quadra de areia. 

Entretanto, decorrido aproximadamente um ano da reforma, quando 

estávamos coletando dados da pesquisa de Mestrado (ZAGO, 2007), já 

observávamos algumas ineficiências do projeto. Houve relatos dos funcionários 

sobre a insalubridade da areia da quadra, que sempre amanhecia com dejetos de 

animais. Alguns pacientes mais confusos se deitavam na areia suja, o que 

significava risco de contaminações e de afecções cutâneas. 

Durante as observações realizadas em 2010 e 2011, comprovamos  que o 

pátio está ainda mais descuidado. Embora a areia tenha sido retirada da quadra na                                                         
14 Documento sem data obtido no site http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/seguranca_hosp.pdf 
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tentativa de solucionar o problema relacionado à contaminação, permaneceram a 

depressão do piso e a terra do fundo da quadra. Dessa forma, outro problema foi 

criado: o risco de queda relacionado ao piso irregular e um espaço sem 

funcionalidade.  

O local destinado para as oficinas também desfavorece que estas sejam 

realizadas no turno da tarde em razão da posição do sol que deixa o ambiente 

quente e desagradável, inviabilizando, portanto, as atividades para as quais o local 

foi planejado. A desatenção em relação ao pátio foi mencionada nas falas dos 

sujeitos:  
 
[...] eu acho que o pátio tá assim, muito... muito largado sabe? muito sujo. 
Faz nada nele. Sabe? Precisando de mais cuidado. Esses dias pra traz 
tinha paciente lá... que tem umas pedras lá, que estava um perigo... porque 
pegava e no delírio dele tava armazenando essas pedras lá, guardando 
essas pedras pra fazer fogueira. E se nesse delírio dele ele resolve atacar 
alguém? Sabe? Ás vezes fica muito galho solto por lá (Nice). 
 
Paciente psiquiátrico não tem lazer. Porque tem uma quadra ali que já tem 
uns dois anos que foi, que foi desmanchado que diz que era pra fazer uma 
quadra, não fez (Igor). 
 
Porque tem muitos pacientes que às vezes tá tão confuso e que acaba de 
tomar banho aqui [...] ele chega lá ele rola lá assim ó... dum lado pro outro... 
naquela terra da quadra lá. E aquele espaço lá não tá tendo utilidade 
nenhuma. Eu acho que só tá oferecendo é risco (Nice). 

 

A concepção do cuidado em Saúde Mental por parte da direção, gerência, 

trabalhadores e usuários, influencia, preponderantemente, na qualidade do cuidado; 

dependendo deste conceito, essa área pode levar esses atores a atitudes 

preconceituosas no cuidado e à falta de comprometimento. Entretanto, ao mesmo 

tempo, a implantação de UIPHG pode favorecer a diminuição do estigma e a rápida 

recuperação e reintegração do indivíduo à sociedade (HILDEBRANDT; 

ALENCASTRE, 2001; MION; SCHNEIDER, 2003; LARROBLA; BOTEGA, 2006).  
Um entrevistado atribuiu várias dificuldades para a não prioridade das 

necessidades do setor. Uma delas está no fato de serem priorizadas outras clínicas 

do hospital.    

 
[...] é muito triste você ouvir a pessoa falar assim pra você, assim: “a 
psiquiatria não é prioridade...” Ó! É muito doído, muito doído essa palavra 
“vocês não são prioridade”, não dói? [...] Eu perguntei o que que é 
prioridade, né? “prioridade é UTI, centro cirúrgico, pronto socorro. Que são 
lugares que não se pode falar não” [...] paciente surtado não pode falar não, 
também não (Marta). 
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Outra dificuldade do cuidar em Saúde Mental em hospitais gerais se refere à 

falta de capacitação, pois geralmente tal cuidado se direciona à esfera técnica, sem 

enfoque na comunicação e na escuta terapêutica; além disso, o número de 

funcionários não é adequado para boa qualidade de assistência (HILDEBRANDT; 

ALENCASTRE, 2001; MION; SCHNEIDER, 2003; LARROBLA; BOTEGA, 2006). 

A falta de capacitação também surgiu como uma dificuldade para o 

desenvolvimento do trabalho da equipe de enfermagem, como mostram as falas: 
 
[...] é uma área diferenciada do restante do hospital, eu acho que tem que 
ter um treinamento, sabe? (Regina). 
 
[...] nunca frequentei um curso aqui assim... especialmente pra área de 
psiquiatria que tenha sido administrado pra gente, né? (Afonso) 

 

Em relação ao cuidado, percebemos que os enfermeiros desenvolvem 

atividades prioritariamente administrativas, como escalas, manejo de leitos,  e 

admissão e alta hospitalar, além de fazerem a articulação do serviço com outros 

equipamentos de saúde mental.  

Apesar de alguns trabalhos estarem mostrando mudanças do papel do 

enfermeiro, a maioria o descreve como profissional que dispensa menos assistência 

direta aos pacientes. Geralmente executa atividades burocráticas, rotineiras e 

individualizadas e não assume ações terapêuticas (MACHADO; COLVERO, 2003; 

BRUSMARELLO, et al., 2009).  

Outras autoras como Kirschbaum e Paula (2001) consideram que a ausência 

de crítica do próprio fazer pode levar o enfermeiro a desempenhar atividades que 

não contribuem para a mudança das práticas em saúde mental. 

Diante de todo o exposto, evidencia-se que o cuidar em Saúde Mental, por 

meio do hospital geral, torna-se um grande desafio. Em primeiro lugar porque o 

hospital geral segue uma lógica de especialidades clínicas, com foco 

fundamentalmente na cura e no cuidado da doença, o que dificulta considerar o 

doente como um ser psicossocial. Ao contrário, atrai o profissional para o fazer, 

inerente às tecnologias hospitalares. Em segundo, porque o redirecionamento das 

práticas em Saúde Mental requer novas ferramentas de trabalho, novos 

conhecimentos técnicos e científicos e também requer , do profissional, uma  visão 

política, social e crítica para a transformação das práticas. 
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4.2 O Trabalho da Enfermagem na UIP do HC-UFU: entre o cuidar e o sofrer  
 

 

Os trabalhadores da área da saúde, particularmente da enfermagem, 

geralmente se deparam com ambiente de alta tensão nos hospitais. Não raras vezes 

vivenciam a condição de multiempregos, salários baixos, turnos exaustivos. As 

condições ruins de trabalho têm aumentado em função, também, da falta de 

recursos humanos e materiais e das relações de trabalho fundamentadas em 

hierarquias e dominações de poder, o que favorece a instalação de condições  

adversas e, por vezes, perversas, interligadas aos jogos de poder, com geração de 

sofrimento aos trabalhadores. 
Ao instalar-se no hospital geral, a UIP fica imersa em uma lógica de trabalho 

inflexível, na contramão do que pretendem as políticas de saúde mental. Produzir 

estudos sobre o trabalho da enfermagem nessa área é, portanto, mover-se rumo a 

uma coerência de cuidado distinta da rigidez instaurada pelo hospital geral. Para que 

esses movimentos se tornem plásticos e elegantes – como aqueles de dançarinos 

profissionais que enfrentam treinos exaustivos e dolorosos – é necessário insistir no 

empenho de vencer a Organização do Trabalho e suportar o sofrimento.  

A Teoria Dejouriana traz concepções e reflexões importantes sobre como os 

trabalhadores vivenciam o sofrimento e se comportam utilizando estratégias que 

objetivam neutralizar, amenizar ou negar os sofrimentos.  

Assim, a seguir, buscaremos apresentar os trabalhadores, sujeitos desta 

pesquisa e o seu dia a dia para entendermos como se movimentam no processo do 

cuidado na UIP. Para esses sujeitos, trabalhar na Unidade de Psiquiatria HC/UFU 

nem sempre foi sua primeira opção, visto que cinco deles já atuavam no HC antes 

de ingressarem nessa especialidade. A mudança de setor foi ocasionada, 

principalmente, em função de limitações físicas/riscos que os impediram de 

permanecer em seus locais de origem (Tabela 2). 

 
 [...] tive que sair de lá quando tive que tomar medicação imunossupressora, 
por causa que eu não posso ter infecção [...] o pronto socorro era um risco 
pra mim. ... aqui o paciente já tá tratado, né?... quando vem. E lá no pronto 
socorro, não (Lucy)15. 
                                                         

15 Os três nomes fictícios desta página Lucy; Antônia; Beth foram trocados por outros nomes fictícios no decorrer 
do trabalho para minimizar o risco de identificação dos sujeitos. 
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[...] já tava mal da coluna. [...] e tinha que ficar: vira pra lá, vira pra... pega, 
troca, coloca na maca, leva pro centro cirúrgico, leva pro raio X, leva pra 
tomografia. Eu falei: eu preciso dum setor que eu não pego tanto peso. Aí 
foi me oferecido dois: a psiquiatria e a maternidade. E ai eu fiquei com a 
psiquiatria (Antônia).  
 
[...] fiquei dois anos afastada, depois a coordenadora de lá desejou que 
então o médico desse um relatório falando assim que realmente eu não ia 
correr nenhum risco. [...] o médico tinha falado que eu não poderia ta 
fazendo mais porque poderia ta voltando o mesmo problema (Beth).  

 

Os trabalhadores que solicitam transferência para a psiquiatria, por terem 

limitações relacionadas a problemas na coluna, na visão e no sistema  

imunossupressor, acreditam, a princípio, que é um setor onde a enfermagem 

desempenha um trabalho “mais leve”. 

Entretanto, ao contrário dessa concepção sobre os cuidados em Saúde 

Mental, Martins, Arantes e Forcella (2008) alertam para o fato de que o paciente em 

crise aguda apresenta comportamentos que requerem cuidados intensivos como, 

por exemplo, em relação ao uso inadequado de roupas e adornos, auto e 

heteroagressividade, tentativa de fuga e de suicídio. 

Desta forma, o cuidado da UIPHG voltado para o paciente psiquiátrico em 

crise, a despeito de ser considerado paciente independente, exige atenção especial 

e intensiva, ou seja, supõe maior dispêndio de energia física do trabalhador e gera 

carga psíquica pela tensão relacionada às fugas e auto e heteroagressividade. 

Os trabalhadores desta investigação, diante da possibilidade de serem 

transferidos para outras clínicas, escolheram a psiquiatria, seja pela afinidade ou 

pela busca de aprender/conhecer mais sobre a área, como expressam seus relatos:  

 
Porque eu gosto. É uma área que eu me identifiquei muito fácil, sabe? 
Estava cansada do outro setor. Eu já gostava de Saúde Mental, do tipo de 
paciente. Porque durante a minha formação fiz estágio em clínica 
psiquiátrica (Regina)  
 
Então... foi me oferecido dois setores, um eu já conhecia e a psiquiatria eu 
não tinha passado, eu desconhecia. Desconhecia a parte mental... Foi por 
isso que eu fiquei. Pra poder aprender. (Marta). 
 
Porque fui convidado. Inclusive tinha uma, uma visão distorcida do setor, 
né? Ai chegando aqui que a gente viu que não era como a gente pensava 
da saúde mental [...] Eu pensava que eram um setor muito agitado, onde o 
paciente vinha agredindo um ao outro, funcionário sendo agredido, né? 
Assim a visão que o pessoal lá dos outros setores tem daqui. Porque todo 
mundo tem medo de vir cá porque pensa que é um bicho de sete cabeças. 
(Afonso).  
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Mas o setor de psiquiatria, foi um lugar aonde eu, assim eu já conhecia, não 
era novo pra mim [...] E assim, era um tipo de paciente que eu gostava de 
lidar (Margarida) 

 

O mesmo ocorreu com os funcionários alocados diretamente no setor de 

psiquiatria. A maioria deles teve a possibilidade de escolher entre algumas clínicas 

do hospital e optou pela psiquiatria. 
 
Na verdade foi assim... foi escolha minha. Quando eu fazia estágio eu 
passei pela psiquiatria e gostei do setor, e pedi no dia que eu passei no 
concurso da pra trabalhar na psiquiatria.Tinha outras opções como o pronto 
socorro [...] Preferi psiquiatria. Porque gosto do trabalho em psiquiatria, do 
manejo com o paciente mesmo. (Igor).  
 
Uai... eu gostava ... porque você via que era uns paciente que precisava de 
mais apoio que os outros que eram desprezado pela família (Beatriz). 
 
Eu trabalho porque eu gosto e na época foi uma escolha... entre cirúrgica I e 
saúde mental. Aí eu sempre achei interessante quando eu passava aqui e 
via esse tipo de paciente diferenciado, era um paciente que não é tão 
dependente, né? Que... que age mais por si só... então foi uma escolha 
quando eu entrei (Frederico).  

 

É primordial que os concursos contemplem as afinidades com a área do 

trabalho para que, assim, possamos compor os serviços em Saúde Mental com 

aqueles que estejam realmente dispostos a trabalhar em uma nova perspectiva de 

cuidado (ROCHA, 2005).  

É importante que o trabalhador, motivado pelo gosto pela área, empenhe-se 

em ouvir reflexivamente16, invista na construção de vínculos e na Comunicação 

Terapêutica para um cuidado eficiente.  

Por outro lado, houve também aqueles que não puderam escolher o local de 

trabalho e foram alocados na psiquatria, mesmo sem qualquer experiência, 

conforme os depoimentos abaixo: 
 
[...] eu não tinha planos de trabalhar na saúde mental não. Aí eu passei na 
prova aqui, me chamaram, me falaram que a vaga era aqui pro setor. Ai eu 
falei que viria, que essa era uma área que eu não conhecia bem, mas que 
eu tava disposta a aprender. Aí eu comecei a trabalhar, gostei. Gosto muito 
do paciente psiquiátrico, doente mental mesmo. Adoro trabalhar com eles. 
Então é um setor que eu adoro (Sabrina). 
 
Uai. Na época que eu deixei o currículo aqui eles me falaram, né? que a vaga 
que tinha pra saúde mental, se eu interessava. Eu não tinha experiência com 
psiquiatria, falei “não, eu interesso”, eu tava desempregado, e vim, gostei... eu 
fiquei, né? Assim “aí, será que eu vou conseguir?”. Não conhecia, né? Depois 
de três meses de experiência ai fui gostando (Ciro)                                                         

16 “... é o processo ativo que requer concentração de atenção e energia para a sua utilização” (STEFANELLI; 
FUKUDA; ARANTES, 2008, p. 334).  
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Uai... eu gostei, né? Porque eles iam me mandar lá [...] eu gosto dessa 
área, mas acho muito sofrido para eles [...] quando eu vim pra cá foi difícil. 
Eu acho que eles sofrem muito né? E você é obrigado a tomar atitude. Você 
é obrigado a impor (Ana). 

 

Para trabalhar na área de Saúde Mental, é necessário gostar da natureza 

deste trabalho porque é possível que essa seja a área que mais exige que o 

trabalhador se mostre solidário, humano, despreendido, destemido e capaz de 

expressar sentimentos de cooperação e integração social (DELGADO, 2009).  

Embora muitos sujeitos afirmem gostar de trabalhar na área de saúde mental, 

alguns descreveram suas atividades como geradoras de sofrimento, expresso em 

dificuldades e frustações, levando ao nervosismo, falta de reconhecimento e de 

coleguismo,  bem como à falta de proteção por parte da instituição.  

Segundo a Teoria Dejouriana, o prazer advém das possibilidades encontradas 

pelo trabalhador para se adaptar ou se ajustar ao trabalho, de acordo com  seus 

desejos. Em outras palavras, o prazer no trabalho emerge quando o trabalhador 

encontra ambiente propício para o desempenho de suas atividades (DEJOURS; 

ABDOUCHELI; JAYET, 2011). 

Assim, a manifestação dos funcionários sobre “gostar”, na compreensão de 

Dejours (1992, p.49), não exprime o prazer no trabalho uma vez que o sofrimento 

emerge em via contrária a ele, quando a relação do homem com o conteúdo 

‘significativo’ está bloqueada. Há sentimento de “adormecimento intelectual”, de não 

possuir mais “imaginação e inteligência, de estar despersonalizado”.   

 

O cuidar centrado na doença - A enfermagem atua no cuidado da 

pessoa em crise aguda que necessita de internação hospitalar. Seu trabalho 

compreende administração de medicamentos, vigilância aos pacientes, 

principalmente quanto a fugas, risco de suicídio e heteroagressividade.  

 
[...] verificar os dados vitais, vê algum que tem que trocar, algum que tem 
que soltar. [...] descer pro pátio. [...] dar o lanche, se eu to na medicação eu 
faço a medicação, se eu to no lanche eu dou o lanche pra cada um, repete 
o tanto que eles tem vontade, e depois que eles vão deitar a gente organiza 
e faz os relatórios (Ana). 

 

No hospital geral, o cuidado de enfermagem em Saúde Mental transforma-se 

em um desafio uma vez que, tradicionalmente, envolve um cuidado médico-

centrado, conforme identificamos na literatura.  
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Paes (2009) investigou o cuidado em Saúde Mental em uma unidade de 

emergência de um hospital e verificou que os profissionais são tecnicistas, 

preocupam-se basicamente com a agressividade do paciente e com a segurança da 

equipe. Além disso, a assistência é fortemente influenciada pelos preconceitos e 

estigma acerca da doença mental. Apesar de reconhecerem a importância das 

abordagens terapêuticas, não se sentem capacitados  para tal atendimento.  

Kirschbaum e Paula (2001), ao compararem o trabalho da equipe de 

enfermagem em um Hospital Dia e em uma UIPHG, identificaram que o cuidado na 

unidade de internação é centrado no modelo clínico e biomédico, ou seja, com 

ênfase na doença e, portanto, com ações restritas à administração de 

medicamentos, higiene e cuidados clínicos individuais.  

Conforme a Portaria 224/92, as UIPHG devem oferecer, além dos cuidados 

básicos de uma internação hospitalar, atividades terapêuticas em grupo e de lazer. 

Entretanto, observamos que na unidade em questão essas atividades não 

contemplam o preconizado por esta politica (BRASIL, 1992). 

Um entrevistado resumiu as atividades realizadas pelos pacientes durante um 

dia de internação da seguinte forma: 
 
Às oito horas da manhã já verificamos os sinais vitais né? Eles descem já 
de café tomado, às onze horas da manha é servido o almoço aqui em cima, 
então umas dez pras onze eles sobem, né? pra gente servir o almoço ... das 
onze até as duas eles ficam a vontade aqui em cima, a maioria vai deitar, 
né? Às duas horas é administrado o remédio, verificado novamente os 
sinais vitais. Depois disso eles descem novamente pro pátio onde eles 
podem fumar e ficar com o tempo livre. Quando tem terapeuta ocupacional 
eles fazem algum tipo de atividade, quando não, eles ficam com o tempo 
livre lá até cinco horas quando é servido a janta aqui em cima. Então, cinco 
pras cinco a gente sobe, serve a janta, quem quer tomar banho toma, 
porque ficou lá em baixo deve tá suado, toma já seus banhos, pra 
enfermagem já juntar, recolher a roupa suja e levar pra lavar lá na 
lavanderia. Né? Aí é feito a passagem de plantão as dezoito e trinta, ai é 
com o pessoal da noite. Nossa rotina básica é essa (Frederico). 

 

Embora na Unidade sejam oferecidas algumas oficinas terapêuticas (tais 

como de música, de educação física e outras), elas são realizadas por pessoas 

externas ao setor de psiquiatria, as quais estão diretamente ligadas aos projetos 

financiados pela Pró Reitoria de Extensão/UFU ou por outros orgãos. Dentre o 

pessoal de enfermagem, apenas uma enfermeira participa de uma oficina 

terapêutica junto com a psicóloga e, assim, geralmente esse tipo de assistência fica 

a cargo dos outros profissionais, dentre eles a Terapeuta Ocupacional. 
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Antigamente, quando não tinha TO, eu fazia unha dos pacientes, cortava 
cabelo, fazia sobrancelha. [...]depois que passou a ter TO falou que a gente 
não podia fazer mais, né? Aí parou. Eu gostava de fazer tricô, crochê com 
eles [...]Eu ensinava eles a fazer boneca, quando tava no pátio, aquelas 
boneca de lã... macaquinho. Só o crochê mesmo que eu não dava conta 
que eu não sei. Aquele tapete ali ó, feito naquele tear, eu dava conta de 
fazer com eles. Agora... agora fica só no pátio, né? (Beatriz). 
 
Era rotina que um técnico de enfermagem tomasse conta dessas oficinas. 
Então a rotina era essa: desenho, é...  desenho... livre ou desenho já pronto 
já pra eles colorirem... mandala, alguma coisa do tipo. [...] Toda oficina 
diariamente era relatado. O que foi feito, material utilizado e qual resultado 
da oficina, e quais os pacientes que participaram. Só que isso... aí depois 
chegou a decisão de que não era um papel da enfermagem. [...] Então pro 
paciente acho que foi ruim ter tirado as oficinas. Porque cobria a ociosidade 
(Frederico) 

 

Vale lembrar que as Oficinas Terapêuticas são espaços de expressão e 

podem ser conduzidas de várias formas17, com inúmeros objetivos, a depender das 

possibilidades dos técnicos do serviço e das necessidades do usuário. Portanto, não 

é do domínio apenas dos profissionais de nível superior. O condutor da oficina, 

contudo, deve conhecer os objetivos apregoados pela política de saúde mental, a 

saber: integrar o sujeito socialmente e também sua família; abrir espaços para a 

manifestação de sentimentos e problemas; ajudar a desenvolver habilidades 

corporais; realizar atividades produtivas; as oficinas se constituem também em 

espaço de exercício coletivo da cidadania (BRASIL, 2004). 

De forma geral, as atividades desempenhadas pela enfermagem no âmbito 

hospitalar são padronizadas por normas e rotinas que mecanizam o fazer dos 

trabalhadores, fragmentam o processo de trabalho e fortalecem sua  divisão social e 

técnica. Dejours (1992, p. 49) afirma que o tédio, o sentimento de 

despersonalização, as frustracões e a sensação de “[...] adormecimento intelectual, 

de anquilose18 mental, de paralisia da imaginação[...]” têm relação intrínseca com a 

incoerência do conteúdo da tarefa e as aspirações dos trabalhadores.  

Entendemos que o fato dos técnicos e auxiliares terem sido desestimulados a 

realizar oficinas repercurtiu de forma bastante negativa, uma vez que tais atividades                                                         
17 De acordo com Brasil (2004, p. 20-21), “[...] podem ser: oficinas expressivas: espac�os de expressão plástica 
(pintura, argila, desenho etc.), expressão corporal (danc�a, ginástica e técnicas teatrais), expressão verbal 
(poesia, contos, leitura e redac�ão de textos, de pec�as teatrais e de letras de música), expressão musical 
(atividades musicais), fotografia, teatro; Oficinas geradoras de renda através do aprendizado de uma atividade 
específica, igual ou diferente da profissão do usuário (culinária, marcenaria, costura, fotocópias, venda de livros, 
fabricac�ão de velas, artesanato em geral, cera�mica, bijuterias, brechó, etc) e Oficinas de alfabetização: esse 
tipo de oficina contribui para que os usuários que não tiveram acesso ou que não puderam permanecer na 
escola possam exercitar a escrita e a leituracomo um recurso importante na (re)construção da cidadania”. 
18 Anquilose é a diminuição ou a supressão total dos movimentos de uma articulação ou por fusão dos ossos ou 
pela fusão das partes moles articulares (GUIMARÃES, 2002). Dejours utiliza-se desse termo no sentido figurado 
para expressar a passividade/bloqueio inerente às questões intelectuais e criativas do trabalhador.  
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poderiam enriquecer seu cotidiano de trabalho. A responsabilidade em planejar as 

oficinas pode levar a um engajamento criativo, conforme expressou um dos 

entrevistados: 

 
Então, é uma responsabilidade muito maior. Ter que descer todos os dias 
pensando em algo ou alguma atividade diferente pra esse paciente fazer, 
pra não ficar tão cansativo. Porque às vezes eles ficam muito tempo 
internado, aí você percebe que alguns já não querem colorir mais, então 
você tem que fazer outra coisa, colagem, sabe? ... ou... pegar uma data 
comemorativa, por exemplo, dia das crianças, e pedir pra eles fazerem um 
recorte de uma revista e comentar algo sobre o assunto. Então assim, era 
algo que demandava mais nesse sentido. Eu gostava (Frederico). 

 

Os trabalhos de Mendes e Abrahão (1996) apud Mendes (1999) e Marrone 

(2001) identificaram, como determinantes do prazer e sofrimento no trabalho, a 

execução de atividades fragmentadas, a subutilização do potencial técnico e da  

criatividade, rigidez hierárquica e a marginalização dos trabalhadores nas decisões 

da organização do trabalho. 

 Cabe ressaltar que, no início desta pesquisa, o trabalho realizado pela equipe 

de enfermagem era parcelado. As tarefas eram divididas entre encaminhamento de 

pacientes para o banho, higiene dos leitos, verificação de sinais vitais e preparo e 

administração dos medicamentos. Os funcionários eram escalados por tarefa e não 

por  paciente a ser cuidado:  
 
A gente tem a escala da medicação, um funcionário fica na medicação outro 
funcionário nos cuidados. O funcionário que fica na medicação prepara a 
administração da medicação, e... quando você tá nos cuidados é troca de 
paciente, encaminhamento pro leito, acompanhamento no pátio, pra fumar... 
e conversa mesmo, com eles (Regina) 

 

No entanto, logo que iniciamos a fase de execução das rodas de terapia 

comunitária, houve uma mudança, envolvendo todo o hospital, na organização do 

trabalho na Unidade, de modo que o mesmo fosse realizado segundo a ótica dos 

cuidados integrais19.  

Observamos que a equipe demonstrou resistência em acolher essa nova 

forma de trabalho. As mudanças geram sentimentos de medo, ansiedade e 

resistência que, por sua vez, levaram a temas colocados pelos participantes da TC 

sobre algumas dificuldades  relacionadas à nova dinâmica como tensão do dia a dia; 

                                                        
19 De acordo com Gaíva e Scochi (2005), nos cuidados integrais os trabalhadores da enfermagem ficam 
responsáveis pelo atendimento integral ao paciente em seu turno de trabalho.   



Apresentação e Discussão dos Dados 97 

dificuldade para respeitar as diferenças; impotência; sentimento de ser 

sobrecarregado e desmerecido.  

O trabalho da enfermagem, segundo a perspectiva dos cuidados integrais, 

rompe com a divisão técnica de tarefas e possibilita que o profissional tenha visão 

global acerca do paciente, tornando o trabalho mais criativo (GAÍVA; SCOCHI, 

2005). Essa dinâmica minimiza o trabalho mecânico e, por isso, imprime maior 

importância à relação entre o homem e o conteúdo significativo do trabalho 

(DEJOURS, 1992).Confere a visão do todo (início, meio e fim) e possibilita ver os 

resultados de suas ações e, assim, pressupõe-se que o trabalho se torne mais 

prazeroso (MENDES; ABRAHÃO, 1996 apud  MENDES, 1999; MARRONE, 2001).   

 

O cuidar da pessoa - Embora se encarregassem de atividades rotineiras, 

basicamente hospitalares, os técnicos e auxiliares de enfermagem mostraram 

preocupação em conversar com o paciente e proporcionar o devido conforto, como 

mostram as falas: 
 
[...] eu sou do período noturno, então eu tomo bastante cuidado com isso. 
Ver se não falta cobertores, se tem lençol (Marta) 
 
[...] cuidado com o paciente em banho, alimentação, curativo de alguns 
ferimento, alguma lesão é... até parte de... de... não posso falar psicologia, 
mas assim conversar, tem paciente muito carente... (Sabrina). 
 
Sim. É... limpeza de unidade, auxilio de banho de paciente, é... muito 
diálogo com o paciente... mais isolado do que em grupo [...] (Frederico) 

 

De acordo com Feliciano (2008), a comunicação é o processo de 

compreensão e partilha das mensagens. Deve permear a ação de toda equipe de 

enfermagem, considerando que, por meio dela, são definidos objetivos e metas a 

serem atingidos no processo de cuidar. 

Por meio dos depoimentos, identificamos que os técnicos e auxiliares 

conversam com o paciente na intenção de ajudá-lo em suas necessidades e, 

portanto, utilizam-se dessa ferramenta para estabelecer uma relação de ajuda20.  
 
Uai, pra tirar dúvida deles, mais pra tirar dúvidas mesmo, né? Pra dar um 
apoio também (Regina).                                                         

20 Ajuda é algo que ocorre entre pessoas desempenhando papéis distintos: a que procura ajuda e a que presta 
ajuda. Nesta relação, as pessoas interagem, comunicando-se mutuamente através de uma ‘conversa’, cujo 
assunto é o problema e a solução que deseja para o mesmo. É uma ‘conversa’ diferente das comuns porque 
existe um objetivo a ser atingido (RUDIO, 1990 apud FUREGATO, 1999, p. 28). 
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Assim, a principio, a gente quer ver o porquê ele tá internado[...] Sempre pra 
poder levantar, pra saber em que a gente pode ajudar, né? (Igor). 
 
[...] a gente vê que o paciente tem um vazio muito grande, assim... muitos 
pacientes tem sempre uma perda, um trauma. Tem uns que até chegam na 
gente, até sem a gente perguntar, e começam a falar. Então assim, eu acho 
que a gente às vezes não tá trabalhando fisicamente, mas lá a gente tá 
trabalhando com o paciente dando atenção. E... é um trabalho diferente. 
Muita gente fala que a gente tá a toa, eu pelo menos da minha parte eu 
sempre to procurando saber mais da vida pra gente ver de que forma a 
gente pode tá ajudando aquele paciente (Sabrina). 

 

Além de conversar com o paciente, esses profissionais não desempenhavam 

nenhuma outra atividade terapêutica de saúde mental e também não participavam 

das reuniões com o  grupo de familiares.  

No que se refere ao fato dos técnicos e auxiliares de enfermagem 

intencionarem imprimir ações terapêuticas no cuidado, consideramos que sua 

participação em programas de educação continuada, poderia aprimorar sua 

assistência por meio de técnicas que os ajudassem a desenvolver uma comunicação 

mais efetiva. 

Todas as questões até então relatadas desvelaram dificuldades decorrentes 

dos meandros de uma Organização que prima pela divisão técnica e social do 

trabalho e funciona sob a ótica biologicista do cuidado e, assim, não propicia a 

realização do cuidado terapêutico no âmbito da assistência psicossocial,  

conduzindo ainda  o trabalhador à subutilização. 

Além disso, as peculiariedade do cuidar em saúde mental geram outras 

dificuldades como, por exemplo, o manejo do paciente em crise21 que, geralmente, 

mantém-se agressivo, confuso, com deficit motor e agitado, tornando sua atenção 

ainda mais difícil por fatores novamente relacionados à Organização. Percebe-se, 

portanto, que a assistência é vivenciada pela enfermagem, dialeticamente, entre o 

cuidar e o sofrer. 

 

O cuidar do paciente em crise - Os pacientes em crise, internados em 

uma UIP, geralmente são tratados com “[...] antipsicóticos de alta e/ou baixa 

potência, via intramuscular, preferencialmente associados ou não a 

benzodiazepínicos para aumentar a sedação”. Essa terapêutica pode gerar efeitos                                                         
21 Neste estudo, consideramos o paciente psiquiátrico em crise conforme Dell’acqua (1988) apud Ferigato, 
Onoko-Campos e Ballarin (2007), ou seja, a crise é a desestabilização da doença mental com a exacerbação 
dos sintomas como agressividade; isolamento; confusão psíquica, dentre outros que podem levar o indivíduo a 
prejuízos físicos, relacionais, mentais, com ou sem riscos à própria vida ou a de outrem. 
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colaterais que levam a alterações da psicomotricidade e da consciência 

neurológica22 (PACHECO et al., 2003, p.112). O paciente pode apresentar 

bradipsiquismo, ou seja, lentificação de todas as atividades psíquicas - o corpo 

torna-se pesado, os movimentos mais lentos (DALGALARRONDO, 2008), o que, 

consequentemente, ocasiona dificuldades para deambular, banhar-se, alimentar-se, 

muitas vezes pela rigidez muscular, comprometendo, assim, o autocuidado, 

tornando o paciente mais dependente e exigindo assistência mais intensiva, como 

no caso de pacientes em uso de neurolépticos23.  

Também é importante ressaltar que os pacientes internados na UIP HC/UFU 

geralmente necessitam de ajuda para o autocuidado devido a alteração psicomotora 

e/ou por estarem apresentando sinais de impregnação medicamentosa24. 

Essas situações exigem que a enfermagem seja atenta e dedicada, pois os 

pacientes em crise aguda, geralmente com prejuízo da critica, muito sedados, ou até 

mesmo os mais agitados, não tendem a queixarem-se das dificuldades relacionadas 

ao autocuidado. No discurso abaixo, os sujeitos referem sobre como dispensam  

cuidado com a alimentação e o banho:  
[...] quando a gente insiste é que às vezes eles acabam tomando apenas 
um copo de chá. Mas aceitam. Acabam aceitando. [...] só o que não aceita 
mesmo é aquele que tá bastante sonolento, né? que tá medicado demais, 
que recusa, ou aquele... um paciente que nós tivemos aí, ele mesmo veio 
justamente por isso, porque ele não tava alimentando em casa. Então aqui 
ele tava recusando. Então com o tratamento ele já tava alimentando 
(Marta). 
  
Quando o paciente aceita, tem condição de comer sozinho até entrega, né? 
Quando não tem, né? a gente... eu costumo pegar bolacha e por no leite, ou 
no chá e dar com uma colherzinha na mesa, pro paciente (Beatriz). 
 
Assim, muitas das vezes você até serve, põe até na boca. Paciente fica ali... 
meio devagarzinho, outro tá meio trêmulo, por causa da medicação. Assim, 
geralmente a gente mais acompanha, né? Porque tem paciente que não 
tem condição de alimentar a gente põe na boca, observa se tá alimentando 
ou não. Tem paciente que não quer alimentar, não quer tomar banho, tá 
deprimido... então você tem que observar (Ciro).                                                         

22 Para Dalgalarrondo (2008), a consciência neurológica é empregada para expressar o estado vigil (vigilância). 
É fundamentalmente o estado de estar desperto, acordado, lúcido. 
23 Classe de medicamentos amplamente prescritos que têm, como efeito, diminuição da agitação, agressividade, 
sintomas negativos, afetivos e alucinatórios; conquanto, têm efeitos colaterais como contrações musculares 
involuntárias; Parkinsonismo (rigidez dos músculos, tremores, movimentos lentificados e andar robotizado); 
acatisia (inquietação nos membros inferiores) (LOBO; MATTIOLLI; SANTO, 2008). 
24 Significa um estado neurológico normalmente produzido pela Doença de Parkinson ou, mais comumente, 
como efeito colateral dos neurolépticos ou antipsicóticos; substâncias usadas no tratamento da esquizofrenia e 
outras psicoses. Ocorrem alterações como: tremores de repouso; salivação; rigidez muscular; vontade de andar; 
pernas intranquilas; rosto meio parado, repuxado, como uma estátua. Em casos muito fortes de impregnação, a 
pessoa parece um robô. Disponível em: < http://www.psiqweb.med.br/site/DefaultLimpo.aspx?area= 
ES/VerDicionario&idZDicionario=318 > acesso em: 25 agosto 2011.  
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[...] a gente ultimamente anda tendo muitos pacientes que você tem que tá 
ali mais por perto, olhar mais de perto, que pode acontecer de o paciente 
engasgar, sabe? às vezes o paciente tá confuso, muito confuso, ou 
desorganizado, que vai pondo comida demais na boca, às vezes pode tá 
com dificuldade de deglutir. Aí o paciente pode engasgar (Nice). 
 
[...] pacientes que são totalmente depressivos e que você tem que conduzir 
ao banho, ou pacientes psicóticos que também tem aversão a banho. Esses 
você encaminha (Frederico). 
 
[...] nós temos uma paciente aí que pode contar... às vezes que você não 
insiste com ela, ela fica dois, às vezes até três dias sem tomar banho. [...] 
ela chega entrar lá no box, abre a porta entra e depois ela sai com a roupa 
limpa. Nem aqui o cabelo, assim o rosto tá molhado e pra ela tomou banho 
(Nice). 

 

Os medicamentos eram ministrados após o café da manhã. Os pacientes 

colocavam-se em fila em frente ao posto de enfermagem ou, então, o enfermeiro e o 

técnico saíam pelo saguão com uma bandeja e uma jarra de água e ministravam os 

medicamentos, certificando-se, após, se haviam feito conforme solicitado, pedindo 

para abrirem a boca e levantarem a língua. Vejamos o relato abaixo: 
 
É sempre de dois. Nunca um tá sozinho na medicação. Aí a gente dá o 
remédio de dois e observa se o paciente engoliu, a gente pede pra abrir a 
boca, levantar a língua, um por um. Pra ter certeza que não escondeu 
debaixo da língua (Marta). 
 
É observar se o paciente deglutiu direitinho a medicação [...] você pede pra 
abrir a boca. É... um dá o remédio, o outro fica de fora com a água pra 
observar se ele tomou mesmo, porque tem uns que esconde. Igual o 
plantão passado mesmo, ele tomou dois, escondeu um na mão [...] ele falou 
“não, esse daqui eu não vou tomar.” Aí a gente pegou de volta, falou com o 
médico, fez injetável nele (Beatriz). 

 

É preconizado que o enfermeiro, juntamente com os demais membros da 

equipe de enfermagem, observe e avalie o paciente antes, durante e após a 

ministração dos medicamentos psicofármacos, com base nos conhecimentos sobre 

os diversos aspectos do tratamento (efeito desejado; efeitos colaterais; efeitos 

tóxicos; contraindicação; superdosagem) e sobre os horários e intervalos corretos 

entre os medicamentos prescritos (STEFANELLI; FUKUDA; ARANTES, 2008).  

Verificamos que, em certos momentos, os trabalhadores de enfermagem, 

quando diante de sintomas relacionados ao rebaixamento do nível de consciência do 

paciente, pediam avaliação do médico responsável antes da ministração para se 

certificarem de que não estava havendo alguma complicação e se havia alguma 

mudança da conduta médica frente ao caso específico:  
 



Apresentação e Discussão dos Dados 101 

E quem tá escalado na medicação fica por conta aí... de dá a medicação, de 
observar o paciente quando precisa fazer o “se necessário” [...] e quando eu 
geralmente vejo que um paciente tá muito sedado... eu não dô a medicação 
antes de o médico fazer a avaliação, né? (Ciro) 
 
Porque a noite eles queixam insônia, se eles não tomar eles vão ficar 
andando, andando, andando, e... precisa dormir. Porque se não vai medicar 
de madrugada e acorda com sonolência (Marta) 

 

Além disso, é preciso estar vigilante quanto ao controle da ingestão dos 

medicamentos, pois os pacientes podem rejeitá-los por temerem seus efeitos 

colaterais. Sobretudo, é de suma importância a valorização das queixas do paciente, 

pois podem indicar o início de uma complicação clínica (STEFANELLI; FUKUDA; 

ARANTES, 2008). 

Outro fator que consideramos importante são as características do 

comportamento assumido pelo paciente psiquiátrico, o qual, além de exigir da 

equipe de enfermagem  um manejo intensivo, requer muita atenção posto que exige 

vigilância constante, além de oferecer riscos tanto para o paciente quando para a 

equipe de enfermagem.  
 
Porque nossos pacientes são assim sempre que tão nos salão tem que tá 
sempre um olhando, porque sempre tem um mais exaltado, né? tenta evitar 
né agressão de uns com os outros [...] na mesma hora a gente tá tranquilo, 
um mexe com o outro, se você tiver perto pra evitar uma confusão... a gente 
acaba evitando muita coisa (Afonso). 
 
[...] ficar olhando, porque um vai pro quarto do outro, um mexe nas coisas 
do outro, fica ali só por conta de olhar isso (Ana). 

 

A enfermagem também assume o cuidado dos pacientes hipersexualizados 
ou que apresentem outros comportamentos  considerados inadequados, como atos 

sexuais em público. Atenção à manutenção da integridade do paciente bem como de 

outros internos é vista como necessária como exposto por um sujeito: 
 
[...] observar o que eles tão fazendo, observar se eles não vão pular o muro 
[...] porque pra uns esse muro aí não é nada, né? Observar se eles não tão 
namorando. Porque tem uns ali que de vez em quando gostam de namorar. 
Tem umas paciente que gosta de tomar sol, tirar a roupa [...] (Beatriz). 

 

Não houve relatos dos sujeitos sobre qualquer tensão relacionada a atitudes 

dos pacientes hipersexualizados a eles direcionadas. Contudo, Carvalho e Felli 

(2006) consideraram o assédio sexual do paciente aos trabalhadores um  fator de 

Carga Psíquica.  



Apresentação e Discussão dos Dados 102 

Os pacientes, quando admitidos na enfermaria, advindos do Pronto Socorro 

(PS) do HC-UFU, chegam, geralmente, contidos e agitados, raramente sedados. Em 

alguns casos estão sujos e com ferimentos, principalmente quando encontrados na 

rua e trazidos por policiais ou corpo de bombeiros.  

Após os procedimentos de admissão, os técnicos e auxiliares verificam e 

registram os sinais vitais, prestam os cuidados necessários ao cliente, como 

higienização, troca de roupas no leito, curativos  e administração da dieta. 

Observamos que havia empenho por parte do pessoal para que o paciente ficasse 

bem apresentável. Entretanto, no caso de apresentar agressividade, nem sempre os 

cuidados eram dispensados imediatamente após sua admissão.  

A agitação psicomotora25 é uma das alterações clássicas dos pacientes 

psiquiátricos, pricipalmente nos períodos de crise. Por isso, é comum que nas 

UIPHG sejam recebidos pacientes com a psicomotricidade alterada, cujos sintomas 

podem acarretar risco de fuga, autolesão, heteroagressividade e/ou de 

autoextermínio, o que exige da equipe de enfermagem atenção e vigilância 24h.  

No caso dos pacientes com agitação psicomotora, a equipe de enfermagem 

sempre solicitava acompanhante e, ainda que o familiar tivesse disponibilidade para 

permanecer na Unidade, os funcionários expressavam constante preocupação e 

verbalizavam sentir desgaste físico, psíquico e emocional quanto aos riscos 

produzidos por este tipo de paciente. 

O paciente agressivo, por encontrar-se com o insight26 prejudicado, tende a 

ver, em qualquer tentativa de ajuda de outrem, uma ameaça à sua integridade e, 

assim, tenta defender-se por meio da agressão. Acaba por representar risco para 

outros pacientes, para si mesmo e para os profissionais de saúde. 

Os profissionais que trabalham na área reconhecem, facilmente, quando o 

paciente inicia um quadro de agressividade. Vejamos um relato nesse sentido:  
 
Quando a gente vê que o paciente não escuta, não obedece, não entende... 
(Marta) 

                                                         
25 A agitação psicomotora está comumente associada à hostilidade e à agressividade dos “[...] quadros 
maníacos, esquizofrênicos e psico-orgânicos agudos (por intoxicação de substâncias, síndromes de abstinências 
[...]” (DALGALARRONDO, 2008, p. 184.) 
26 Cardoso (2008), em uma revisão sobre o termo, inscreve que apesar da escassez de estudos sobre essa 
temática, é unanimidade entre os autores associar o termo aos déficits neuropsicológicos que levam ao não 
reconhecimento da doença mental. Acrescenta a autora que a falta de reconhecimento da doença por parte do 
paciente traz dificuldades não só para as relações familiares e pessoais como também com profissionais de 
saúde mental.  
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O sofrer  pela ameaça física - De acordo com Mendes, Moraes e 

Mendes (2011), a sobrecarga psíquica do trabalhor de Saúde Mental pode ser 

gerada pela tensão de lidar com o imprevisível - agressões físicas, manifestadas por 

meio de chutes, socos, tentativas de estrangulamento e tapas - e pelo fato de  

cumprirem extensas jornadas de trabalho. Os relatos abaixo mostram, com clareza, 

a relacionada à agressividade do paciente:   
 
Quando o paciente, extremamente agressivo, com massa muscular, com 
não sei... com peso aí de 120 quilos, o paciente sem medicação nenhuma, 
ele “vai descer o braço” em qualquer um e vai machucar essa pessoa... ele 
tá ali pra agredir qualquer um que chegar perto dele, né?[...] um paciente 
psicótico ... isso vai acontecer(Frederico). 
 
Ah... o que dificulta o trabalho é que você não tem um suporte [...] pra você 
pegar um paciente que tá rebelde tá agressivo, aqui no caso fica meio difícil. 
Pra mim fica, porque... tem que usar de força (Ana). 
 
Porque nós estamos lidando com paciente que é agressivo, que é psicótico, 
e que pode nos agredir, né? Pra você ver: de três dias pra cá... é... vários 
CAT27 foram abertos, várias pessoas tiveram cuspe na cara, várias pessoas 
tiveram chutes e mordidas, vários profissionais [...] (Frederico)   [...] nós tivemos paciente internado aqui tão agressivo que um tivemos que 
ficar trancado aqui dentro dessa sala, eu, dois residentes e o médico e lá 
fora dois funcionários, e o paciente pegando tudo que ele via lá, inclusive 
banco de cimento, e jogando na parede, jogando é... sabe é... nessa porta, 
jogando pra tudo quanto é lado, em quem acertarsse. Isso é fugir das 
nossas mãos. Isso é um paciente não medicado, não contido e psicótico e 
agressivo. Entendeu? A princípio a gente pode até tentar negociar com esse 
paciente: não... o senhor tá nervoso? Vamos tentar tomar um calmante, 
vamos pro quarto... (Frederico) 

 

O medo responde a um aspecto concreto da realidade, à ameaça ao corpo do 

indivíduo. Está presente em todos os tipos de ocupações, mesmo naquelas que, 

aparentemente, não apresentam riscos e também naquelas que, claramente, 

executam trabalho de risco à integridade física e que, quase sempre, são alvos de 

uma prevenção incompleta pela organização do trabalho, seja devido à limitação de 

investimentos necessários ou porque os riscos não são bem conhecidos 

(DEJOURS, 1992).  

Dejours, Abdoucheli e Jayet (2011) caracterizam a carga de trabalho em 

Carga Física e Carga Psíquica. A primeira tem o corpo como alvo das condições de 

trabalho e, a segunda, - que é qualitativa, relacionada ao prazer, à satisfação, à 

                                                        
27 Cadastro de Acidentes de Trabalho 



Apresentação e Discussão dos Dados 104 

frustração, à agressividade e ao comportamento do trabalhador frente ao trabalho – 

é objeto da organização do trabalho. 

Os pacientes usuários de drogas são considerados como os mais perigosos 

pelos participantes desta investigação:  
 
E os pacientes... o deficiente mental, é o paciente mais fácil de cuidar, do 
que os usuários (Regina) 
 
Assim há três anos quando eu entrei aqui, internava mais paciente doente 
mental, e não usuário... hoje assim, mudou o perfil do paciente da 
psiquiatria, é mais usuário de droga. Então eles são agressivos, batem, ... já 
quebraram meu dedo aqui eu acho que umas duas vezes, já me machucou, 
machucou os outros funcionários (Igor). 

 

Na investigação realizada por Zago (2007), os entrevistados caracterizaram o 

dependente químico como um paciente agressivo e perigoso. Lidar com esse 

paciente causava–lhes ansiedade e medo pois, “[...]apesar de apresentar  os 

mesmos sintomas que os outros, não foi vítima de uma doença, procurou com as 

próprias mãos, ou seja, é visto como um como um doente proposital” (p.96). 

Apesar da apreensão de cuidar do usuário de drogas, parece haver 

mudanças, por parte dos auxiliares e técnicos de enfermagem, concernentes à 

concepção do dependente químico segundo uma visão mais compreensiva no que 

diz respeito aos sintomas manifestados pelo paciente, respeitando-o como um 

doente como qualquer outro: 

 
[...] são pacientes às vezes dependente químico, são pacientes agressivos, 
tudo... só que [...] às vezes não é nem tanto... o paciente que tá agindo de 
má fé com você, que o paciente tá em abstinência. Mas aí você aprende a 
ter muita calma, muita paciência, e você tem que... trabalhar muito seu 
psicológico também. Porque você tá com um paciente doente, eu acho que 
em primeiro lugar você tem que ver isso. Então assim, a gente... eu acho 
que por mais que a gente sempre tá de frente, a gente apanha e tudo, a 
gente nunca, pelo menos da minha parte, nunca guarda rancor, 
ressentimento de nada, porque a gente tá aqui pra trabalhar, eu pelo menos 
to aqui pra trabalhar e se o paciente não tivesse precisando ele não taria 
internado (Sabrina). 

 

O sofrer diante  do medo - Alguns profissionais expressaram que se 

sentem acometidos por grande impacto emocional relacionado aos episódios de 

agressão física ou de ameaça iminente contra si. Entendem que algo maior que a 

integridade física é colocado em risco:  
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Desgasta muito né [...] Porque a gente já tá com a equipe pouca e um 
paciente vai e machuca um da gente, ou agride outro paciente, aí você tem 
que tá abordando ali... fazendo contenção... isso aí é só cansaço [...] Hoje 
de manhã se você visse como é que tava essa enfermaria aqui de agitado... 
(Ciro) 
 
Essa questão de agressão física... é muito complicado. Porque quando o 
paciente te agride, não é ... nossa eu nem sei te explicar o que é que a 
gente sente na hora. [...] Mas às vezes a pancada dói muito menos do que a 
dor emocional que você sente, sabe? Nossa!!! Eu, eu não sei nem te falar 
direito o que que eu sinto. [...] desprotegida [...] desrespeitada [...] 
desamparada... frágil. Não! Tudo de ruim que você pensar eu sinto (Nice).  

 

A ameaça à integridade física leva à tensão e à ansiedade relacionadas à 

nocividade que as condições de trabalho impõem ao corpo. Perdurando por muito 

tempo podem levar à sobrecarga psíquica e consequente sofrimento no trabalho 

(DEJOURS, 1992). 

Em outras palavras, Dejours refere que o trabalho só pode constituir-se em 

fonte de prazer se permitir a redução da carga psíquica. Quando isso ocorre, ele é 

“equilibrante”. Entretanto, se opõe-se a essa redução, é de tal forma “fatigante” que 

faz sobrevir o sofrimento (DEJOURS; ABDOUCHELI ; JAYET, 2011, P. 25). 

Mantovani et al. (2010) consideram relevante destacar que a agressividade do 

doente é uma experiência impactante para o profissional, que percebe estar em 

situação de risco à sua integridade física, dos outros internos sob sua 

responsabilidade e demais membros da equipe. É esperado, portanto, que o 

profissional sinta medo e/ou raiva. É necessária a autoavaliação dos sentimentos e 

condutas no sentido de evitar agir de maneira excessivamente permissiva ou mesmo 

punitiva. 

 

O sofrer diante do medo de trabalhar mal - A situação de 

sofrimento se agrava quando sentem que não executam a tarefa da forma como 

gostariam, deixando “a desejar” em relação aos vários aspectos do cuidado:  
 
Hum... bom acho que a dificuldade que tá tendo mais agora é a equipe. Tá 
muito defasada, né? [...] isso aí dificulta muito, você não tem um tempo 
suficiente pra você tá com o paciente... conversar... De manhã pra você vê, 
nós estavamos em... em quatro, né? entendeu? Aí pra encaminhar todos ao 
banho, acompanhar na alimentação, fazer relatório, medicação, encaminhar 
pro médico. O pessoal pode até pensar “nossa, mas o pessoal aqui não dá 
atenção, [...] é ruim de serviço”, mas não é. É a correria [...] (Ciro)  
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Porque eu acho que não é só no colchão que teria que passar álcool, teria 
que passar em toda cama [...] porque aqui você encontra de tudo em baixo 
da cama. Você encontra toalha molhada, é compressa, resto de comida, às 
vezes os pertences, sabe? Mas eu reconheço também que não tem um 
número suficiente de funcionários pra poder tá fazendo isso, sabe? 
(Margarida). 
 
Às vezes a gente trabalha com uma equipe muito reduzida, você vê... às 
vezes tem 33 pacientes a gente trabalhando com 2 técnicos de 
enfermagem. Ou seja, é paciente agressivo, é paciente pra dá banho, às 
vezes pacientes assim com problemas clínicos, mesmo. Então fica muito 
sobrecarregado, fica muito ruim. A gente sai daqui com dor de cabeça, 
cansado, sabe? Então... falta de funcionário (Igor) 

 

 De acordo com Dejours (2005b), uma das situações que levam ao sofrimento 

do trabalhador é a pressão para trabalhar mal; ela ocorre quando, mesmo sabendo o 

que devem fazer, são, de alguma forma, impedidos de executar corretamente, 

constrangidos pelas condições impostas pela organização do trabalho.   

Os trabalhadores acreditam que se contassem com um quadro maior de 

técnicos e auxiliares de enfermagem sentiriam-se mais seguros e menos 

apreensivos para abordar o paciente agressivo, o que melhoraria a qualidade da 

assistência prestada. 

De acordo com Dejours (1992), a consciência do risco de acidente obrigaria o 

trabalhador a se precaver de tantas formas que se tornaria ineficaz do ponto de vista 

do trabalho. O medo do perigo, então, emerge de outras formas como vertigem, 

cefaléias, dentre outras.  

Em todo período de pesquisa observamos que, geralmente, havia quatro 

funcionários, entre técnicos e auxiliares de enfermagem, e um enfermeiro (a), por 

turno. Entretanto, havia dias em que a escala estava reduzida, com três, ou somente 

dois funcionários, que se dividiam entre as tarefas tais como: acompanhar os 

pacientes no pátio, permanecer na enfermaria com aqueles que não tinham 

condições de descer para área externa, por estarem sedados, observar aqueles com 

risco de fuga, dentre outros motivos, além de acompanhar os internos para a 

realização de exames em outros setores localizados em prédio distinto ao da 

Unidade. Algumas vezes ainda permanecia apenas um funcionário em cada 

ambiente, o que tornava o trabalho mais difícil e mais arriscado, uma vez que no 

manejo do paciente em crise recomenda-se que o profissional tenha apoio, tanto nas 

abordagens terapêuticas como, por exemplo, no caso da contenção mecânica.  

Se analisarmos somente a técnica de contenção, utilizada em casos de 

pacientes agressivos, veremos que é preconizado o número de cinco pessoas 
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treinadas - duas para os membros superiores, duas para os  inferiores e uma para a 

cabeça, de forma a ser uma técnica segura para pacientes e trabalhadores. 

Face ao número reduzido de trabalhadores, quando havia necessidade de 

proceder  uma contenção física, outras demandas da Unidade ficavam descobertas, 

com o agravante de que essa era uma exposição também à integridade física dos 

funcionários. 

Em algumas reuniões de equipe das quais participamos foi abordada a 

“escassez de funcionário”. Entretanto, sempre era justificada com base no Sistema 

de Classificação de Pacientes28, reconhecido pelo Conselho Federal de 

Enfermagem COFEN29 para dimensionamento de pessoal a partir do grau de 

dependência do paciente, do tempo gasto e da complexidade da assistência 

relacionada à oxigenação, deambulação, sinais vitais, dentre outros. Assim, os 

pacientes psiquiátricos geralmente são classificados segundo grau de dependência 

mínima, o que permite um dimensionamento reduzido (BRASIL, 1996). 

Importante ressaltar que, entretanto, esse instrumento não contempla as 

características que definem o paciente dependente em psiquiatria. Se tal análise 

fosse realizada com base em  instrumento específico de classificação para pacientes 

de psiquiatria, como o citado por Martins (2001), que considera sono, alimentação, 

interação social, atividade, expressão do pensamento, certamente se chegaria a um 

maior grau de dependência, viabilizando portanto, a contratação de profissionais de 

modo a alcançar um quadro de funcionários adequado. 

Carvalho e Felli (2006), ao observarem um grupo de trabalhadores de 

enfermagem em Saúde Mental, verificaram que eles ficavam expostos a diversas 

cargas de trabalho, agravadas pela escassez de funcionários e pela jornada extensa 

de trabalho, como, por exemplo, permanecer em pé por muito tempo, excesso de 

peso, distância percorrida para ir à farmácia, lavanderia e pátio, exposição aos 

riscos biológicos pelo contato com secreções e pelo risco de agressão por parte dos 

pacientes.  

Ao observarmos a dinâmica de trabalho dos sujeitos desta pesquisa, 

verificamos situações muito semelhantes às encontradas por Carvalho e Felli (2006). 

No setor, sempre havia pacientes com grau de dependência para banhar-se,                                                         
28 FUGULIN, F.M.T. Sistema de classificação de pacientes: análise das horas de assistência de enfermagem. 
[Dissertação Mestrado]. São Paulo: Escola de Enferm. da Universidade de São Paulo; 1997. 
29 Resolução no 189/96. Estabelece parâmetros para dimensionamento do quadro de profissionais de 
enfermagem nas instituições de saúde. 
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deambular, vestir-se e alimentar-se, o que demanda um dispêndio de energia e 

desgaste físico por parte do funcionário. Além disso, observamos várias agressões 

físicas sofridas pelos funcionários e a consequente abertura de ocorrências por 

acidentes de trabalho, envolvendo arranhões, mordidas, tentativas de enforcamento, 

dentre outras.  

A jornada de trabalho  é extensa para quase a totalidade dos sujeitos, pois 9 

dos 10 trabalham em regime de 12/36 e ainda acumulam outro emprego, também 

neste regime. Dessa forma, alguns trabalham 12h diárias e, outros, 24h/24h. 

Os estudos de Araújo, Aquino e Menezes (2003), Montanholi, Tavares e 

Oliveira (2006) e Fernandes, Medeiros e Ribeiro (2008) também identificaram 

funcionários com dupla jornada de trabalho e inferiram que esse é um fator causador 

de sobrecarga. Consideraram ainda que a jornada prolongada pode gerar  estresse, 

diminuição do rendimento no trabalho e  do tempo dispensado para seu autocuidado 

e lazer. De acordo com Peiró (1993), essa situação pode ofuscar as oportunidades 

de apoio social, levando à insatisfação, tensão e outros.  

A partir da observação do trabalho de enfermagem no local de estudo, 

concluímos que é ilusória a ideia de ser um trabalho com pouca exigência. No 

entanto, essa concepção é compartilhada entre os trabalhadores e os gestores, uma 

vez que esses oferecem o setor de psiquiatria como alternativa de local de trabalho 

ao funcionário que apresente qualquer impedimento, como, por exemplo, limitação 

física para atuar em outra área clínica. Assim, no que tange aos profissionais com 

limitações, a carga de trabalho poderá ser sentida com maior intensidade, levando à 

sobrecarga física, mecânica e psíquica.  

As sobrecargas física30 e mecânica estão ligadas às condições de trabalho 

que, segundo Dejours, Abdoucheli e Jayet (2011), têm, como foco, o corpo do 

trabalhador, alvo de desgastes, envelhecimento e doenças somáticas. 
Percebemos também que a falta de funcionário colabora para que os 

trabalhadores se detenham em questões emergentes, relegando o cuidado 

específico em saúde mental, ou seja, a conversa, a observação do discurso, as 

oficinas; também põem em plano secudário alguns cuidados diretos aos pacientes 

mais dependentes: 
                                                         

30 “[...] nesse domínio, o perigo é o de um emprego excessivo de aptidões fisiológicas” (DEJOURS, 
ABDOUCHELI E JAYET (2011, p. 24) 
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Às vezes... você deixa de prestar os cuidados como conversar com o 
paciente, sabe? Você se torna uma pessoa muito mecânica, sabe? Você 
não conversa com o paciente, você não pode fazer um jogo, uma atividade, 
porque... quando a gente trabalhava em mais na equipe, o que que a gente 
fazia? Atividades lá no pátio [...] às vezes observar uma alimentação, o 
paciente, se ele tá comendo ou não, sabe? Isso não tem como você fazer, 
quando tá com o número de funcionário reduzido (Igor)  

 

Além disso, conforme explicitado na fala acima, o trabalho se torna mais 

mecanizado, ou seja, sem criatividade, sem personalidade, sem  requerer nenhuma 

atividade inteligente e reflexiva por parte do trabalhador. O “olhar” de Dejours (1992) 

sobre essa situação é no sentido de ser, justamente esse sentimento, que leva ao 

sofrimento no trabalho: 
 
[...] da vergonha de ser robotizado, de não ser mais que um apêndice da 
máquina, às vezes ser sujo, de não ter mais imaginação ou inteligência, de 
estar despersonalizado etc. É do contato forçado com uma tarefa 
desinteressante que nasce uma imagem de indignidade. A falta de 
significação, a frustração narcísica, a inutilidade dos gestos, formam, ciclo 
por ciclo, uma imagem narcísica pálida, feia, miserável (DEJOURS, 1992, p. 
49). 

 

Percebemos que o sentimento dos trabalhadores, expresso nessa citação, é a 

transcrição do “inconsciente trabalhador”, que conseguimos apreender da equipe 

investigada.  

Os funcionários são neutralizados em sua força criativa, como observado no 

caso de serem desautorizados a realizarem oficinas; a inteligibilidade do seu pensar-

agir foi aprisionada31 por um cotidiano de “correria”, como expôs um sujeito na 

entrevista. Essas situações fazem com que o trabalhador se torne desapercebido do 

seu potencial e até do seu próprio sofrer; torna-se, portanto, um sujeito acrítico e não 

um ator social de mudanças no seu processo de trabalho.  

 

O sofrer diante do medo de ser “ quebra-galho”- A sobrecarga de 

trabalho vivenciada pela falta de pessoal de enfermagem é agravada pelo fato de 

outros profissionais da equipe multiprofissional não trabalharem em regime de tempo 

integral. Desta forma, ocorre que os trabalhadores de enfermagem desempenham o 

papel que Dejours (2005b, p.50) conceitua como sendo de “quebra-galho”32 e,                                                         
31 Ou como Merhy e Onocko (2007) conceitua:  “ a captura do trabalho vivo em ato” que leva ao que Dejours 
(1992) denomina de “vivência depressiva” (os dois termos estão definidos no Marco Teórico Conceitual). 
32 Refere-se ao uso de artimanhas, macetes e truques utilizados pelos trabalhadores, durante o processo de 
trabalho, para se anteciparem a incidentes de qualquer sorte, sem que isso lhes fosse indicado de antemão 
(DEJOURS, 2005b, P. 50). 
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assim, sentem-se sobrecarregados; muitas vezes, esse papel resulta ainda no 

sentimento de realização de um trabalho mal-feito, uma vez que assumem 

indiretamente outras responsabilidades, sem competência para tal. 

Consequentemente, sentem-se pressionados por não fazerem bem feito nem uma 

coisa e nem a outra.  
 
Os pacientes pedem muito a presença da assistente social, dos psicólogos. 
A equipe aqui tá muito defasada. Psicólogia vem uma ou duas por semana 
à tarde. Então, devia ter psicólogo pra poder conversar com o paciente, dar 
apoio (Igor)  
 
Às vezes você tem que fazer o papel de psicólogo, de assistente social, de 
ficar ligando em casa, conversando com família do paciente... que às vezes 
estão mais doente que os próprios paciente. Então, eu acho que fica muito 
sobrecarregado nesse ponto. Eu acho que devia dividir um pouco mais o 
trabalho e ter mais profissionais. (Igor)  
 
Eu acho que tinha que ter mais psicólogos aqui. [...] só tem uma psicóloga 
... horário tinha que ser um pouco maior ... às vezes o familiar tá com 
problema e tudo, e a gente não tem psicólogo pra gente orientar o paciente 
à procurar (Sabrina).  
 
Eu acho que falta espaço lá... mais funcionário, psicólogo... é... a equipe 
toda. Pra começar desde os médicos, psicólogo, enfermeiro, né? técnico. 
Porque a gente tá custando dá atenção pros pacientes, né? Agora se vir 
uma família precisar de um psicólogo, não tem uai! Psicólogo vem um 
pouquinho aqui, atende um ou dois, e a hora que você precisa não tem. 
Serviço social? Vem aqui fica duas horas... na parte da tarde, e a parte da 
manhã que é mais preciso... (Ciro)  
 
Às vezes a gente vê paciente aqui ó, que assim, você sabe que se tivesse 
uma psicóloga... ia poder fazer tanto por esse paciente, pela família do 
paciente, pelo menos naquele momento. (Nice) 

 

Percebemos que os profissionais psicólogos, terapeutas e assistentes sociais 

realizam atendimento individual em horários pré-estabelecidos. Essa forma de 

trabalho é comum em todo o hospital, uma vez que esses profissionais não são 

lotados especificamente em um local, mas, sim, em um setor específico, que 

distribui os atendimentos nas clínicas. 

Mais uma vez verificamos a característica biologicista da organização, posto 

que não é rotina, em nenhuma clínica do HC, psicólogos ou assistentes sociais que 

participem da discussão diária dos planos de assistência ao paciente internado.  

Em relação à presença dos psiquiatras, é uma outra situação. A psiquiatria 

tem uma dinâmica bastante diferente das outras clínicas do Hospital, pois enquanto 

clínicas do HC-UFU têm médicos plantonistas que permanecem no setor 24 horas, 

na enfermaria de psiquiatria os médicos avaliam seus pacientes diariamente pela 
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manhã e, após o atendimento médico de rotina, a unidade de internação fica sob a 

responsabilidade do psiquiátra de plantão no Pronto-socorro (PS), caso ocorra 

qualquer intercorrência.  

Essa situação é sentida com bastante tensão pela equipe de enfermagem, 

uma vez que o médico é responsável pela prescrição de medicamentos, contenções 

e, no caso de parada cardíaca, por exemplo, é expressamente necessária  sua 

presença. Além disso, o PS fica bem distante da psiquiatria e, no caso de alguma 

intercorrência, a enfermagem deve aguardar a chegada do médico ao setor, o que 

sempre demora dada a distância a ser percorrida. Qualquer conduta tomada sem a 

ciência e prescrição médica, ainda que considerada necessária no momento, fica 

subtendido ser de inteira responsabilidade de quem a tomou. Assim, os técnicos se 

sentem ameaçados quanto aos riscos que assumem sozinhos em uma enfermaria. 

O quebra-galho assume risco de duas ordens: o primeiro relacionado às 

consequências nocivas para a segurança das pessoas e, o segundo, significa 

colocar-se fora da Lei (DEJOURS; ABDOUCHELI; JAYET, 2011).   
 
[...] às vezes um paciente dá uma parada aqui a noite. Que já aconteceu 
com a gente. Tem essa dificuldade pra chamar um médico aqui. Já 
aconteceu de um paciente morrer. Médico vem depois de duas horas pra 
dar o... só o laudo. Então não tem aquele, não tem aquele apoio ... (Igor) 
 
Às vezes o paciente tá agressivo de manhã, passa meia hora ele tá calmo, 
depois ele já tá chutando as pessoas, depois ele vem e conversa te pede 
desculpas... então ele fica assim. Então, o médico tinha que avaliar no 
decorrer das 24 horas [...] (Igor)  
 
[...] porque nós trabalhamos aqui... nós sabemos que sempre vai ter um 
paciente agressivo, né? Não só um, vários, dois ou três no mesmo 
momento. Acho difícil não ter a presença do médico e a gente não poder 
medicar, né? ... daqui que eles venham pra medicar... o paciente já tenha 
até melhorado, ou talvez você contém o paciente sem a medicação, o 
paciente vai ficar mais agressivo, porque o certo era medicar primeiro pra 
depois você conter, né? (Beatriz) 

 

O trabalho de quebra-galho causa sofrimento, mal-entendidos, sonegação e 

mau fluxo de informações; leva também ao fechamento sobre si mesmo e à 

desconfiança individual; causa sentimento de injustiça pelo paradoxo de que “se 

quebro-galho, corro risco de ser punido; se não o faço, corro o risco de ser acusado 

de falta de iniciativa” (DEJOURS; ABDOUCHELI; JAYET, 2011, p. 102 ).   

 
As dificuldades é que às vezes o paciente tá agressivo, o médico não tá 
presente no momento. Muitas das vezes já acontece de a gente ligar e não 
conseguir falar com o médico, né? Aí nossa dificuldade maior é essa, né? 
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Muitas das vezes você tem que tomar uma atitude, mas depende da 
liberação do médico pra fazer aquilo. Por exemplo, conter um paciente, 
medicar...você não pode fazer isso espontaneamente, mesmo você vendo 
(Afonso). 
 
Hoje é necessário que tenha prescrito contenção física na prescrição para 
que contenha. [...] há uma necessidade de conversar no serviço: olha, a 
enfermagem, o enfermeiro ele tem autonomia pra que? Ele tem autonomia 
pra avaliar quando um paciente tá em surto e precisa de uma contenção? O 
enfermeiro tem autonomia pra fazer essa medicação prescrita? Que 
antigamente era prescrito “se necessário” e o enfermeiro fazia e agora 
mudou para ACM, à critério médico, então o enfermeiro, alguns, não se 
sentem a vontade a fazer. Aí então, liga-se para o médico e aguarda o 
médico falar assim: “pode medicar com Haldol, Fernegam, e Diazepam”, por 
exemplo. Aí você vai e faz Haldol, Diazepam e Fernegam, o médico não 
esteve aqui. Então assim, a critério, foi a critério de quê? A critério da 
informação que nós passamos. Então deixa o “se necessário”, porque “se 
necessário” a enfermagem tem respaldo para avaliar, verificar a 
necessidade e fazer (Frederico). 
 
Aqui a ordem vem do médico, único e exclusivamente do médico, até pra 
conter... tem um enfermeiro ou outro que “peita” isso, por conhecimento 
técnico... porque eu sei que se der problema em algum órgão... COREN... 
algum tipo de problema, ele “peita” a contenção, fala “pode conter”, mesmo 
sem tá prescrito, por que eu sei que tem conhecimento técnico suficiente 
pra elaborar uma justificativa porque foi feita a contenção. Entendeu? 
(Frederico). 
 
[...] paciente que não é medicado eles fogem e vão embora... não tão 
medicado? Tem um paciente aqui que ele vem e não toma medicação e os 
médicos falam “pode deixar assim”. Então eu acho que não justifica um 
paciente tá internado na instituição se não tá sendo medicado. Não tá 
resolvendo nada (Igor). 

 

Para os sujeitos, os pacientes deveriam ser medicados para não ficarem 

agressivos e serem contidos de forma a proteger a equipe e outros pacientes. 

Entretanto, esse não é um posicionamento unânime entre eles, como revela o discurso: 
 
Contenção mecânica é um... questionamento de todos os âmbitos. Médico 
questiona se pode fazer, se é punitivo, se é, como que é. Enfermeiro, 
alguns aceitam, alguns não aceitam. É... o técnico vê. Porque presencia, 
está com o paciente 24 horas e vê a necessidade de uma contenção, 
quando existe um risco de queda, de uma contenção quando o paciente tá 
tonto de sono, [...] quando o paciente tá com agressividade, tá jogando lixo 
nas paredes. Mas parece que os outros profissionais não. Entendem como 
forma punitiva (Frederico). 

 

A contenção mecânica, embora seja uma técnica controversa, por integrar-se 

às práticas coercitivas e punitivas do cuidado em psiquiatria, ainda é utilizada em 

clínicas gerais para segurança de procedimentos técnicos e também nas 

internações psiquiátricas para manejo do paciente em crise (MANTOVANI et al., 

2010). 
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Vale lembrar que a Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) nº 

1952/2010 preconiza que a indicação e a prescrição de contenção física ao paciente 

psiquiátrico competem ao médico. Entretanto, é unanimidade entre as discussões 

éticas acerca da contenção que ela só pode ser usada como último recurso, após 

recorrer a todas as abordagens terapêuticas, uma vez que, quando realizada à 

revelia dos critérios e objetivos atuais, terá sido, novamente, utilizada com a 

finalidade de repressão e punição do doente (Conselho Federal de Medicina, 2010). 

Na Unidade, a contenção mecânica33 deve ser realizada somente mediante 

prescrição médica e indicada quando há riscos de homicídio, suicídio, 

heteroagressão e também para prevenção de acidentes e quedas. Por vezes, os 

técnicos e auxiliares de enfermagem se machucavam tentando segurar o paciente 

enquanto o mesmo permanecia se debatendo e agitado. 
 
O problema é que acontece, quando você vai conter um paciente psicótico, 
com raiva a contenção ,ela é traumática para ambos os lados, tanto para o 
profissional, quanto para o paciente, né? O paciente, ele nunca pode sair 
machucado, que é o que nós tentamos, mas o profissional sempre. Porque 
você tenta não machucar daqui, tenta não machucar dali, então, você tenta 
pegar da melhor forma possível pra conter; quando é uma contenção 
involuntária, quando o paciente não deita na cama e não espera ser contido 
,então ela vai ser traumática (Frederico). 

  

É importante que as pessoas do serviço tenham em mente que o intuito da 

contenção deve ser sempre no sentido de proteger o paciente e jamais com o 

objetivo de castigá-lo ou machucá-lo.  

Os pacientes eram contidos em macas e posicionados em frente ao posto de 

enfermagem para que pudessem ser continuamente observados pelos membros da 

equipe de enfermagem, os quais temiam que, devido à agitação, os pacientes 

viessem a se machucar; receavam ainda que, em razão de postura inadequada no 

leito, ocorresse a restrição do diafragma (quando estavam contidos também no 

peitoral), garroteamento dos punhos e pés, vômito seguido de aspiração; havia 

ainda o temor de que, no caso de algum interno com sintomas de delírios, este 

pudesse agredir o paciente que estivesse contido. 

De acordo com Pacheco et al. (2003), a responsabilidade da equipe aumenta 

quando se faz contenção, uma vez que o paciente ficará indefeso de outros 

agressivos e, por isso, não poderá permanecer sozinho. As contenções devem ser                                                         
33 Essa técnica “[...] envolve o uso de dispositivos mecânicos ou manuais para limitar ações do paciente quando 
esse oferece perigo para si  e para terceiros” (PAES et al., 2009, p.480). 
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checadas com frequência e a equipe deve certificar-se de que o paciente está bem e 

com suas necessidades básicas supridas.  

Quando não aplicada com critério e cuidado, a contenção pode levar a 

complicações que vão além dos traumas psicológicos, como “[...] desidratação, 

redução da perfusão em extremidades, fraturas, depressão respiratória e até mesmo 

morte súbita” (MANTOVANI, et al., 2010, p. S102). 

 

O sofrer nas relações de trabalho – Os discursos também revelaram 

que a equipe de enfermagem da Unidade tem ressalva quanto ao relacionamento 

com a equipe médica. Essa situação pode ter sido gerada pelo distanciamento/ falta 

de integração da equipe, visto que o restante dos profissionais permanece por pouco 

tempo no local. Desse modo, a dinâmica de equipe multiprofissional, a relação de 

confiança, de partilha de conhecimentos e de valorização ficam estremecidas, bem 

como fica altamente comprometido o respeito em relação aos múltiplos saberes. 

Aumentam-se as arestas à medida em que diminuem o contato e a troca 

entre os integrantes da equipe, prejudicando, assim, a qualidade da assistência 

prestada. 

 
[...] mas agora você não pode dá a sua opinião sobre medicamento. Você 
não é nem boba, se você der... eles não vão aceitar mesmo, né? (Beatriz) 
 
Acho que a falta de companheirismo. Entre médico, enfermagem, há essas 
rivalidades. Essa briga eu acho que me deixa um pouco, me deixa triste. 
(Igor  
  
E você fala e ele finge que não te ouve ou acha que você tá mentindo, ou 
pior, como foi dito esses dias, acha que o problema não está com o 
paciente, está com a equipe. A enfermeira perguntou assim: “Doutor os 
pacientes eles tão muito acesos eu tô tendo muito acidente de trabalho, tá 
acontecendo muitas coisas, o que pode ser feito?” e ele respondeu: “Mas 
talvez enfermeira, o problema não estejam com os meus pacientes, o 
problema esteja com os seus funcionários”. [...] ele vem e fica dez minutos 
aqui por dia, ele fala isso embasado no que? [...] ele nem conhece a equipe, 
ele nem sabe o nome de cada um. Em dez minutos de entrevista com o 
paciente ele se julga conhecedor da história de vida do paciente, ele se 
julga responsável total pela medicação, ele assume que tá ótima (tom de 
ironia) a medicação do paciente [...] o pior é o médico achar que ele por si 
só resolver tudo sem contar com a enfermagem. [...] Não foi comigo, mas eu 
acho que ele desvalorizou as pessoas que estão trabalhando no serviço, ele 
menosprezou a capacidade de conhecimento das pessoas, ele 
menosprezou os profissionais enquanto pessoas, né? Porque como assim a 
pessoa... o que eu entendi foi o seguinte “ás vezes os seus profissionais 
estão partindo pra cima do paciente e o paciente revidando”. Isso é muito 
perigoso, eu acho assim que foi um levantamento... ele foi muito infeliz no 
comentário dele, muito infeliz (Frederico). 
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A gente fala, parece que a gente, às vezes fala que o paciente tá confuso, 
tá delirando, tá agressivo, que pode chegar a machucar alguém, a agredir 
alguém, eles não escutam, até que o paciente agride. Atualmente tá tendo 
abertura de muitos CAT porque tá tendo muitos acidentes de trabalho. E o 
que a gente escuta, o  que foi escutado da boca de um médico que “será 
que o paciente não foi provocado?”. Então é difícil você liga médico fala que 
o paciente tá agitado, o médico tem coragem de chegar aqui e falar assim 
“aí, mas o paciente está brincando”, como se a gente tivesse mentindo. Em 
cinco minutos ele chega aqui e quer avaliar o paciente do dia todo 
(Sabrina). 
 
[...] ele deu uma resposta enorme: “meus  pacientes eles não ficam 
sedados”. Mas quem pediu sedação? Ninguém pediu sedação. Nós 
pedimos uma melhor avaliação (Frederico).  
 
Assim... tá bem medicado é o paciente... não ficar babando, igual esse aí, 
eu também sou contra... amarrar e o paciente ficar dopado, mas o paciente 
pelo menos ficar mais calmo. [...] medicado a ponto de o paciente não 
agredir os funcionários, sabe? É lógico que ele vai conversar com a gente, 
assim, mas o paciente ficar mais calmo (Igor).  

 

Os conflitos interpessoais, decorrentes das tensões da organização do 

trabalho e de um ambiente social ameaçador, têm, como efeito principal, a 

desestruturação e o envenenamento das relações psicoafetivas. Essas, por sua vez, 

levam à discriminação, suspeitas, rivalidades e perversidade de uns para com 

outros. Esses conflitos colocam em perigo o equilíbrio mental dos trabalhadores e 

são comumente expressos por agressividade, preocupações relacionadas aos riscos 

e pela falta de relacionamento entre os colegas (DEJOURS, 1992; DEJOURS; 

ABDOUCHELI; JAYET, 2011). 

Como estratégia defensiva, assumem uma postura de alienação, deixam de 

tomar iniciativas e assumir responsabilidades, distanciam-se dos problemas do 

trabalho e da equipe e passam a não se comunicarem com os outros, o que gera um 

clima de desconfiança e insegurança nas relações. Então, rompem-se os vínculos 

para evitar conflitos (DEJOURS; ABDOUCHELI; JAYET, 2011).  

Nem todas as informações colhidas pela equipe de enfemagem constavam 

em prontuário. Quando indagados sobre os motivos, justificaram dizendo que as 

informações não registradas eram aquelas consideradas irrelevantes ou por 

entenderem que relatar, verbalmente, aos outros profissionais sobre ocorrências 

com o paciente era suficiente. Outros, contudo, não registravam as informações pela 

certeza de que não seriam lidas por outros profissionais: 
 
Às vezes ele nem aproveita o que que aconteceu com o paciente. Eu acho 
isso super errado o médico entrar num consultório, fechar, conversa, chega 
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conversa com o paciente dez, vinte minutos, eles não sabem o que que 
aconteceu com o paciente. A maioria deles não lêem os relatórios (Igor). 
 
Tipo assim, o paciente me passou que apresenta risco de suicídio, 
imediatamente eu já comunico com os colegas que estão no corredor, pra a 
gente ficar mais atento, depois eu passo pro enfermeiro, enfim, o plantão 
inteiro vai ficar sabendo. Mas, às vezes não dá tempo de você relatar tudo o 
que o paciente te traz de novo num relatório (Frederico). 
 
Só passo oral. Nada escrito. Passo tudinho. “Olha, soube isso, isso e isso. A 
mãe relatou assim, assim, assim” [...] não faço relatório porque não vejo 
necessidade [...] os médicos não lêem relatório de enfermagem, os 
coordenadores de enfermagem que fala “ó, o paciente tá queixando dor de 
dente, o paciente deu temperatura.” Eu passo tudo, tudinho para o 
coordenador (Marta).  

 

Não havia comunicação sistematizada dos pares - “corrida de leitos”. O 

funcionário passava o plantão diretamente para o colega que estava  escalado para 

assumir seus pacientes no período posterior ao seu horário. Assim, à medida que os 

colegas chegavam, um a um, passavam o seu plantão e iam embora. Em 

contrapartida, os enfermeiros passavam plantão sistematizadamente, sem a 

presença dos outros integrantes da equipe.  

Os profissionais de enfermagem trabalham à beira do leito, estão 24 horas 

perto do paciente e, por isso, têm competência para discutir mudanças em relação 

aos sinais, sintomas verbalizados e necessidades expressas ou detectadas em cada 

paciente. É sine qua non que a enfermagem utilize-se da comunicação de forma 

efetiva, tanto entre a própria equipe quanto entre ela e a equipe multiprofissional. 

Segundo Matsuda et al. (2006), os registros de enfermagem devem fornecer 

dados capazes de subsidiar o processo de cuidado de forma global, individualizada 

e sistematizada para que se mantenha a qualidade na assistência. Consideramos 

ainda que são imprescindíveis para fazer circular as informações e potencializar o 

cuidado. 

Além disso, Dejours (2005b) lembra que quando colegas criam obstáculos 

para a realização do trabalho e/ou quando o trabalho se constrói de forma 

individualizada, com sonegação de informações, há prejuízo da cooperação e do 

trabalho em equipe. 

A equipe não transversaliza saberes; os profissionais trabalham enquanto 

equipe multidisciplinar, ou seja, cada qual contribuindo com sua especialidade para 

o cuidado do paciente. Entretanto, não nutrem a equipe no sentido de potencializá-la 

e qualificá-la para o trabalho.  
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Eu acho que o paciente fica desassistido por luta de poder. “Eu não vou 
medicar”, “você não manda!”. Querendo ou não quem fica a maioria do 
tempo com o paciente é a enfermagem, [...] vê o que tá acontecendo com o 
paciente, se ele realmente tá sendo bem medicado ou não, se a medicação 
não tá fazendo efeito. Porque um paciente às vezes fica a noite toda sem 
dormir, você chega pra relatar pro médico, o médico fala “e daí?”, ou seja 
“eu não tô aqui”. Devia ser uma equipe, não essas briguinhas assim. (Igor) .  
 
[...] os médico não procura a gente, já chega, fica aqui pouco tempo [...] faz 
a prescrição dele, vai embora ... não quer nem saber o que a enfermagem 
acha de nada. Se ele conversa é com o enfermeiro... o coordenador mesmo 
do plantão, parece que não confia nos técnicos. [...] eu já até escutei médico 
falar que não conversa com funcionário, eu acho se referiu aos técnicos 
(Sabrina).  
 
[...] as decisões não são tomadas enquanto equipe, ela é tomada de forma 
unilateral [...] a minha voz como técnico às vezes ela não é ouvida, às vezes 
... fingem que ouvem... e nada é feito (Frederico).  
 
[...] parece que a equipe não tá coesa, a equipe tá um pra cada lado, tá 
tudo... é... o que a enfermagem diz não tem valor... é... não é que não tem 
valor, não é nem ouvido às vezes, ou quando é ouvido é ouvido com crítica: 
achando que a enfermagem quer punir paciente. Que isso!!! Aqui acabou... 
não é manicômio já tem anos. Então assim, é... onde que tá a união da 
equipe... tudo bem a decisão pode ser médica, mas quem traz o que tá 
acontecendo é a enfermagem, né? (Frederico)  
 

[...] hoje não é aceito que questione o médico, a equipe não é 
multidisciplinar nesse sentido, o médico ele faz a medicação e pronto, quer 
o paciente fique acordado ou não, ele não revê a medicação, sabe? 
(Frederico) 

 

Apesar das queixas referidas pelos sujeitos, presenciamos um enfermeiro e 

um técnico acompanhando as consultas médicas. Nesses momentos, percebemos 

que conversavam a respeito dos pacientes. Os enfermeiros aproveitavam para 

comunicar, ao psiquiatra, sobre as ocorrências mais relevantes de cada paciente 

nas últimas 24 horas.  

A falta de diálogo e do trabalho interdisciplinar entre a equipe de enfermagem 

e a médica no que tange à unidade deste estudo geraram uma relação de 

desconfiança sobre a competência do fazer. Os profissionais de enfermagem não 

compreendem as condutas dos médicos e sentem-se ressentidos por entenderem 

que as decisões se norteiam na busca por poder e não por meio do 

compartilhamento de responsabilidades. Mesmo quando o médico explica suas 

razões por decidir pela não contenção, elas não são entendidas pelos sujeitos como 

proteção ao paciente e sim como uma agressão direta aos profissionais de 
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enfermagem que, apesar de se empenharem e permanecerem na “linha de frente”, 

não recebem consideração por parte da equipe médica.  
 
Porque assim, são os pacientes mal medicados, não estão sendo 
assistidos, quando você chama o médico, o médico vê, o médico não 
medica, não passa nada pro paciente. [...] Então assim, não sei se seria 
como castigo ou punição conter, medicar, mas assim, eu, da minha parte, 
eu vejo como uma terapia. Porque tem muitos pacientes que você acaba de 
conter e eles dormem, dormem o dia todo. E depois acorda com a cabeça 
das mais boa, calmo, já passou a crise. Então assim, a dificuldade pra mim 
tá sendo essa que eles ignoram, ou então finge que não vê. Você fala, fala. 
Aí o paciente tá delirando, tá machucando, é mordendo funcionário, é 
jogando as coisas pra cima. Então eu acho assim, que aqui tá ficando até 
perigoso de trabalhar. (Sabrina) 
 
Mas assim, paciente agrediu alguém lá no pátio, lá em baixo, subiu com o 
paciente e não fez nada. Eu não tô sendo um pouco negligente com minha 
equipe? Eu não tô deixando cair em sofrimento os profissionais? Entendeu? 
Tipo assim, tá... Vamos partir do princípio o seguinte: e se ele tivesse 
agredido um médico? Aí a ação seria diferente. Porque nós já presenciamos 
isso aqui. Aí a ação seria: amarra, não é nem contenha, é amarra e medica. 
Então assim, dói só quando faz com o outro? Não vamos tomar... vamos ver 
o serviço como um todo, né? [...] Acredito que a maioria dos profissionais 
pelo menos, não tão aqui pra judiar de paciente. Então espera a medicação 
fazer efeito. Fez efeito? Solta o paciente, encaminha pro banho... é... 
oferece a dieta que tem que oferecer, [...] há a necessidade de uma 
contenção e uma medicação, não por forma punitiva, mas por forma 
preventiva. (Frederico) 

 

O sofrer diante do não reconhecimento - As consequências das  

dificuldades do trabalho em equipe e dos conflitos interpessoais são a  frustração, o 

sentimento de desvalorização e da falta de reconhecimento por parte dos colegas de 

trabalho:  

 
Eu mesma me sinto muito desprotegida. Eu acho assim, que eu nunca me 
senti tão, numa profissão, tão... ai como que é a palavra que eu posso 
dizer? Muito desprotegida mesmo, muito mal reconhecida. A gente fica aqui 
o dia todo, dá... faz o que a gente pode pelos paciente, tudo e chega aqui e 
trata a gente como se fosse um subordinadinho qualquer.[...] muita gente 
entende que a gente tá aqui pra pegar a linha de frente, machucar. E 
quando vai lá mostrar que machucou fala “ai, mas isso acontece, aqui corre 
risco mesmo”. Só que ninguém tá aqui pra apanhar (Sabrina).  
 
Eu presenciei uma cena que eu achei um pouco ridícula: um paciente 
chutou uma enfermeira, agrediu um técnico, agrediu outro, até então o 
médico decididamente não ia fazer nada, era pra deixar o paciente à 
vontade, mas quando ele subiu e o paciente foi agredir ele, o médico 
mandou o paciente ser contido e foi medicado. Aí então eu fico pensando 
porque a enfermagem pode apanhar e os médicos não? Eu me sinto 
humilhado, né? (Igor) 
 
[...] psiquiatria que você tem vários membros de uma equipe onde somente 
o médico toma decisões, né? Então você menospreza, você minimiza, 
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você... torna nulo o conhecimento e os outros membros da equipe, eles são 
simplesmente meros técnicos (Frederico). 
 
O que mais me frustra são as injustiças, sabe? Quando eu falo injustiças, ai 
eu to falando assim, injustiça moral... é... como é que eu vou te falar? A falta 
de reconhecimento. E a falta de reconhecimento é em todos os sentidos. É 
como profissional, é salário, sabe? é tudo... (Margarida)  
 
[...] acho que assim, acho uma falta de respeito, não tem respeito com a 
equipe, os médicos não tem respeito... não to falando todos, né? a maioria 
deles não tem respeito... (Igor)  
 
O que mais frustra? ... É a gente trabalhar tanto, dedicar tanto ao serviço, 
ao setor, e não ter reconhecimento nenhum. Por parte de médico, por parte 
de poucas pessoas (Sabrina) 

 

O estudo de Araújo, et al., (2002, p. 43) teve, como objetivo, pesquisar de que 

forma o cuidado à saúde é produzido no hospital. Uma das categorias encontradas 

foi em relação ao trabalho não ser produzido em equipe. Embora o objetivo fosse o 

bom atendimento ao paciente hospitalizado, os trabalhadores não uniam forças para 

tal, trabalhando de forma desarticulada, “[...] sem que fossem levados em conta os 

diferentes saberes e olhares entre as especialidades [...]” a enfermagem, sempre 

envolvida em seus afazeres, ficava à margem das discussões e decisões sobre a 

terapêutica do paciente.  
 
As atitudes tomadas, na maioria das vezes, não denotam respeito à 
diferença de funções, mas sim uma desqualificação e não reconhecimento 
do trabalho da enfermagem e de sua importância no cuidado e recuperação 
do paciente (ARAÚJO, et. al., 2002, p. 43). 

 

Entendemos que o sofrimento dos trabalhadores seja decorrente de más 

condições de trabalho que envolvem falta de funcionários, de apoio da equipe 

multiprofissional, de materiais e infraestrutura adequados e da própria organização 

do trabalho - centrada no saber e fazer médico. Essas condições influenciam, 

fortemente, as relações de trabalho, principalmente aquelas atinentes à relação 

entre a equipe de enfermagem e a equipe médica,  levando a conflitos  que geram 

agressividade verbal, ofensas e desconfortos em relação ao ambiente social.  

Imerso  nesse contexto, o trabalhador sofre por sentir as pressões do dia-a-

dia do trabalho. Sua atividade é prejudicial à sua saúde física e psíquica, mas, 

recorrendo à sublimação, empenham-se em fazer seu trabalho com dignidade e 

altruísmo. De acordo com Dejours (2009), esperam receber a retribuição material - 

salário, dentre outros – mas, principalmente, esperam receber a retribuição moral - 
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expressa pelo reconhecimento de seu trabalho por parte da equipe, principalmente a 

médica:  

 
Do reconhecimento depende na verdade o sentido do sofrimento. Quando a 
qualidade do meu trabalho é reconhecida, também meus esforços, minhas 
angústias, minhas dúvidas, minhas decepções, meus desânimos adquirem 
sentido. Todo esse sofrimento, portanto não foi em vão; não somente 
prestou uma contribuição à organização do trabalho, mas também fez de 
mim, em compensação, um sujeito diferente daquele que eu era antes do 
reconhecimento (DEJOURS, 2005b,p. 34). 

 

Assim, percebe-se que o reconhecimento do fazer é redirecionado ao ser. 

Portanto, se meu trabalho é reconhecido, me sinto mais inteligente, mais 

competente, mais seguro de mim. Esse reconhecimento é muito mais do que “um 

tapinha carinhoso nas costas”; insere-se no julgamento da utilidade e da beleza34. 

Somente por meio do reconhecimento é que o indivíduo obtém a satisfação intensa 

da sua relação com o trabalho (DEJOURS, 2009).  

 

O sofrer nas relações de trabalho com os pares  – Os discursos a 

respeito das dificuldades na relação médico-equipe de enfermagem foram bem 

expressivos. Em contrapartida, as falas sobre a relação equipe-equipe surgiram de 

forma bastante velada. Apreendemos desses discursos os desconfortos da relação 

entre os trabalhadores de enfermagem; entre os desconfortos, há os referentes à 

divisão social do trabalho.  

Nesse sentido, tal divisão pode se constituir em fonte de sofrimento. De 

acordo com Dejours (1992), as relações hierárquicas são fonte de uma ansiedade 

ainda maior que a relacionada ao ritmo de trabalho, pois as chefias têm, como 

missão, manter o rendimento do trabalhador:  
 
Entre o nível superior e o nível médio que eu falo, né? Eu acho assim, 
muito, muito, muito desigual. [...] eu não vejo nada que o técnico assim, 
você vai me desculpar, mas assim, não possa fazer, que o nível superior 
faça. Sabe? Na época que eu entrei aqui [...] era os técnicos que ficava de 
chefia na época. Então assim, a gente tá apto a fazer qualquer coisa 
(Marta). 
 
Eu acho que as pessoas que tão a mais tempo elas tem mais prioridade pra 
pedir folga, sabe?... eu não ganho final de semana. Meu colega ganha dois, 
três, feriado... Eu pedi pra folgar tal dia, a prioridade é do outro. [...]Eu vou 
embora muito triste. Pesando “nossa, mas eu não tenho valor. Eu me sinto 
desvalorizado (Marta).                                                         

34 De forma bem resumida, o Julgamento de utilidade refere-se à avaliação sobre a utilidade do trabalho e o 
julgamento da beleza refere–se ao reconhecimento da qualidade expressa em seu trabalho (DEJOURS, 2009). 
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Segundo a ótica dejuriana, podemos inferir que a relação de trabalho entre os 

integrantes da equipe ocorre por meio de Estratégias Defensivas, ou seja, por 

comportamentos construídos a partir das adversidades do trabalho de forma a  

amenizar o sofrimento e manter as pessoas produtivas. Assim, assumem como 

estratégia o individualismo35 e a Racionalização36, expressos por meio de 

comportamentos de desconfiança, silêncio, omissão da verdade, conivência, dentre 

outros:  
 
Ás vezes você ouve algumas coisas... tem certa atitudes que te deixa 
frustrada. Que gostaria que fosse diferente. Em relação ao tratamento 
mesmo do paciente [...] tinha que ser diferente ... a pessoa que tinha que ter 
essa visão, não tem... não tem, ou finge que não viu (Regina). 
 
E não é todo mundo assim que tem essa atenção, sabe? Ás vezes é mais 
fácil fazer, não to falando eu... não to julgando também os meus colegas, 
mas ó pra algumas pessoas às vezes é mais fácil fazer vista grossa, ou o 
paciente tá consciente, não quer, é independente, não quer então deixa pra 
lá (Margarida). 

 

Por meio dos relatos percebemos que alguns trabalhadores se incomodam 

com as atitudes dos colegas de “fazer vista grossa”, mas parece que, ao mesmo 

tempo que refutam, utilizam-se desse mesmo mecanismo, “fazem vista grossa para 

aqueles que fazem vista grossa”, protegendo-se, assim, de se sentirem obrigados a 

denunciar colegas. Permanecem, então,  em silêncio.  

Na racionalização usa-se o silêncio, a cegueira e a surdez. Cada um deve, 

antes de tudo, preocupar-se em sobreviver. Para resistir é necessário que o 

trabalhador aliene-se do sofrimento depositado a outrem. O trabalhador vivencia o 

interjogo de negar o sofrimento alheio e calar o seu próprio. O sofrimento alheio se 

torna “um mal necessário e inevitável”(DEJOURS, 2005b, p. 72, itálico do autor).  
 
É que as vezes o colega quer que você fica do lado dele, né? Do lado dele. 
Ele tá errado, errado e tá contando com você, com seu coleguismo e tal. Só 
que mesmo que... se tiver errado, não precisa contar comigo. Eu não gosto 
de mentir [...]eu não lanço a pressão, por exemplo, se, se o paciente não 
deixa eu olhar, eu ponho mesmo “paciente não deixou”[...] Às vezes o 
colega “ou, vamos fazer assim, assim, assim”. Não. [...] eu sou conivente só 
com a verdade, com mentira, não precisa contar comigo pra mentira não 
(Marta).                                                         

35 Os sofrimentos que não são aniquilados pelos mecanismos coletivos de defesa, serão necessariamente 
levados a cargo de cada sujeito individualmente, não podendo mais ser “[...] nomeado e verbalizado senão no 
colóquio singular”. (DEJOURS; ABDOUCHELI; JAYET, 2011, p. 59).  
36 Significa para Djours (2005b, p. 72) “[...] uma defesa psicológica que consiste em dar a uma experiência, a um 
comportamento ou a um pensamento reconhecidos pelo próprio sujeito como inverossímeis (mas dos quais ele 
não pode prescindir) uma aparência de justificação, recorrendo a um raciocínio especioso, mais ou menos 
obscuro ou sofisticado”.  
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Eu não coloco colega na frente de paciente, não coloco é... chefe na frente de 
paciente, não coloco médico... nada. Pra mim, o paciente vem em primeiro 
lugar. Igual assim... com relatório o colega... eles tavam chateados, porque eu 
falei que não aceitava mais fazerem o meu relatório. Porque tem um plantão 
que uma pessoa só faz todos os relatórios. Aí eu cheguei na pessoa, com 
educação e disse _  “eu gostaria de fazer o meu relatório”,  _ “ah, porque aqui 
no nosso plantão a gente trabalha igual, não trabalha individual. _O relatório 
está no meu nome e eu sou responsável por aqueles pacientes” (Marta). 

 

Ao mesmo tempo que acusam a mentira, omitem os fatos como mecanismo 

de defesa, por medo de sofrer consequências do “trabalhar bem”. Segundo Ferreira 

(2007), a racionalização da mentira é uma forma de sustentação da racionalidade 

estratégica. Para Dejours (2005b), a racionalização da mentira: 
 
[...] consiste em descrever a produção a partir dos resultados, e não a partir 
das atividades das quais eles são decorrentes. Esta é a primeira 
característica. A segunda consiste em construir uma descrição que só leva 
em conta os resultados positivos e, logo, mentem, por omitir tudo que 
represente falha ou fracasso” (p.64). 

 

Outro sujeito deixa bem claro que ser correto, “caxias” não é algo bem visto 

pela equipe, sentindo, então, o que Dejours inscreve como “pressão para trabalhar 

mal” (DEJOURS, 2005b, p. 31):  
 
Eu não quis me envolver nas oficinas. Tem colega que acha que não é pro 
técnico fazer oficinas, tem colega que acha que, assim, pelo fato de a gente 
ser novo no setor [...] acha que a gente quer mostrar serviço, sabe? Eu 
achei que não era o momento (Margarida). 
 
[...] no início que eu vinha pra cá nossa, eles (os colegas de trabalho) falam 
tanto “ai, mas você fica pelejando ai!; ah! mais é caxias, mas é isso é 
aquilo”. [...] eu tenho muito medo de [...] não estar sendo bem vista no setor 
(Margarida). 

 

Essa pressão é resultante, de acordo com Dejours (2005b), das relações com 

os colegas e dos obstáculos criados para que haja homogeneidade entre os 

trabalhadores. Tentam manter um padrão de desempenho mais baixo para garantir 

que um não se constitua em  ameaça ao emprego do outro.  

As dificuldades advindas da  organização do trabalho colaboram para a falta 

de integração da equipe e, consequentemente, levam a enfermagem a sentir-se 

menosprezada e desvalorizada, uma vez que sua opinião e observação em relação 

ao paciente não são consideradas37. Mesmo sem se darem conta do sofrimento,                                                         
37 No trabalho de Traesel e Merlo (2009) foi identificado que a restrição de tempo e espaço para discussão, 
convivência e relacionamento entre os trabalhadores de enfermagem com outros profissionais  dificulta a 
expressão do reconhecimento e a visibilidade das contribuições da categoria à organizacão. 
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reconhecem suas dificuldades acerca do trabalho em enfermagem e Saúde Mental 

em uma UIPHG, e são contundentes quando referem necessitar de ajuda para 

aliviar a carga psíquica: 
 
[...] acho que a gente tem que tá bem emocionalmente. Acho que a gente 
precisava até de uma avaliação psicológica, porque assim são muitas 
coisas (Sabrina)  
Eu acho que aqui é um local, eu acho não, é um local muito desgastante, 
sabe? eu acho que a gente tinha que ter um pouco mais de apoio, assim, de 
profissionais, sabe? eu não sei... se é uma terapia, se é psicólogos, sabe? 
mas eu acho que esse lado nosso tinha que ser olhado um pouco mais. 
[...]Se você precisar de um atendimento com a psicologia, se precisar de 
uma terapia de grupo... você não vai ter. Você vai ter seus colegas ali, pra 
desabafar, ou às vezes pra te consolar... e só.  (Margarida) 

 

Antes de finalizarmos esta parte da discussão, abriremos um parênteses para 

esclarecermos alguns pontos no que se refere à importância conferida à 

interdisciplinaridade para o alcance psicossocial do cuidado, pontos esses 

expressos na Lei de Reforma Psiquiátrica.  

É importante salientar que uma equipe multidisciplinar é, apenas, a 

justaposição de diversas disciplinas. Não pressupõe, necessariamente, trabalho em 

equipe e coordenação. Não se acordam conceitos e métodos. Já uma equipe 

transdisciplinar existe um grau de integração entre as disciplinas e há trocas entre os 

especialistas. É um processo interativo, pelo qual todos devem enriquecer o seu 

fazer por meio das incorporações de outras disciplinas na produção de uma 

disciplina modificada (COSTA, 2007). 

De acordo com a Lei 10.216, de 2001, o cuidado do paciente psiquiátrico, 

mesmo quando internado em Unidade de Psiquiatria em Hospital geral, deve visar, 

de forma permanente, a reinserção social do paciente em seu meio e oferecer 

assistência integral, incluindo serviços médicos, de assistência social, psicológicos, 

ocupacionais, de lazer e outros (BRASIL, 2001).  

A mudança de paradigmas do cuidado psiquiátrico cunhou a reformulação 

das práticas assistenciais em Saúde Mental. A complexidade do objeto, o ser em 

sofrimento, rompeu com a hegemonia do médico e o seu papel central no cuidado. 

Trouxe à tona novos protagonistas - a família, o doente e profissionais de várias 

áreas do saber. Pensar na reinserção social leva, necessariamente, à desconstrução 

e reconstrução de saberes e práticas que apenas perpassam pelo médico, mas que, 

decididamente, não são  de seu inteiro domínio. 
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Trabalhar para a reinserção social requer produzir alternativas concretas de 

equipamentos e serviços em saúde mental que possibilitem a um indivíduo ser 

inserido em seu meio social de onde, outrora, foi excluído, seja pelo processo de 

institucionalização, seja pelas questões familiares que se impõem quando o assunto 

é “cuidar de um doente mental em casa” e, principalmente, pelo preconceito ainda 

vigente em  nossa sociedade.  

Desse modo, torna-se evidente que, para o cuidado e para a reinserção 

social, é necessário mais que o saber médico, ou da enfermagem ou do psicólogo. É 

preciso reinventar o modo de fazer a partir do entrelaçamento desses saberes, de 

forma a abarcar sua complexidade. Por isso, não procede mais a ideia de um  

cuidado médico centrado, tanto quanto também não é mais possível falar de cuidado 

multiprofissional desarticulado. Consideramos que a noção de hegemonia do saber 

coube, primeiramente, à medicina, mas talvez para lutar contra esse poder do 

médico, os outros profissionais também tenham procurado ser hegemônicos, pois 

buscaram delimitar seus espaços, seu papel e sua autossuficiência naquilo que 

julgaram ser seu “objeto” de cuidado.  

Na IV Conferência de Saúde Mental, em 2010, os participantes reconheceram 

os avanços concretos na expansão e diversificação da rede de serviços de base 

comunitária. Mas, por outro lado, identificaram lacunas e desafios no que tange ao 

cuidado, considerando a complexidade e o caráter multidimensional, interprofissional 

e intersetorial dos temas e problemas do campo da Saúde Mental (SISTEMA ÚNICO 

DE SAÚDE, 2010).  

No relatório desta Conferencia foi incluída, em todos os eixos e níveis de 

atendimento, a garantia do trabalho transdisciplinar, tanto para a qualidade da 

assistência como também para as condições de trabalho. Como exemplo, o que foi 

explicitado em seu item 380: “Criar e contratar, através de concurso público, equipe 

interdisciplinar em Saúde Mental para trabalhar nos leitos de atenção psicossocial 

nos hospitais gerais” (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, 2010, p. 72), para que esses 

serviços sejam interpelados por seus atores a partir das suas interações e atuação 

conjunta na prática.  

Entretanto, o que se tem observado é que os hospitais gerais não atuam 

segundo a  lógica da transdisciplinaridade. Não há troca de saberes e nem relação 

horizontal entre os trabalhadores, “[...] mas sim a valorização de um saber em 

relação ao outro, supostamente mais estruturado ou de maior valor [...]”. neste caso, 
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claramente o saber médico em detrimento dos outros saberes (KIRSCHBAUM; 

PAULA, 2001, p. 81). 

A relação não dialógica entre os componentes da equipe da UIP da UFU é 

consequência de uma organização que prioriza o fazer médico em detrimento do 

fazer de outros profissionais e privilegia a divisão técnica e social do trabalho. Além 

disso, o vínculo dos profissionais, à exceção da enfermagem, é com o Hospital de 

Clínicas (HC) como um todo e não especificamente com a UIP. Isso dificulta a 

formação de uma equipe coesa e a estruturação do processo de trabalho articulado.  

Os trabalhadores da área de enfermagem são os únicos lotados no setor e 

parecem perceber os outros profissionais mais como “prestadores de serviços 

tercerizados” do que integrantes da equipe. Assim, sentem que se engajam 

solitariamente no cuidar e no sofrer da assistência na UIPHG. Cuidam das pessoas 

no “ápice da loucura” e tentam fazer o melhor possível; estão ali, na “linha de frente”, 

como bem referiu um dos sujeitos durante sua entrevista, para enfrentar todos os 

prazeres e dissabores da assistência ao paciente psiquiátrico.  

Ao se depararem com uma organização tão (ind)ingerível no que concerne à 

sustentação do cuidado do doente mental, tentam dar conta sozinhos, utilizando-se 

de estratégias defensivas para vencer o previsível fracasso na tentativa de que não 

sobrevenha, à consciência, a frustração.  

No exercício de resistir fortemente às armadilhas da organização, na 

perseverança incessante do trabalhador diante da labuta real38, se expõem aos 

riscos pro labore à sua integridade física, profissional, ética, moral e à sua prórpia 

identidade. Integridade física porque não há nenhum equipamento de proteção 

capaz de defendê-los do ímpeto de uma agressão real; à sua integridade 

profissional porque, mesmo conscientes da falta de condições de trabalho, temem 

por trabalhar mal e pelo risco de ser quebra-galho; ética, porque, por vezes, é 

necessário recorrer à racionalização ou “Banalizar o Mal”39; moral, pois, mesmo 

certos do quanto são corrompidos, aderem militarmente à “disciplina da fome”40; e 

finalmente, o risco à sua identidade, uma vez que a organização se mantém                                                         
38 Labuta, palavra derivda do Latim que quer dizer laborattor, trabalhar intensamente, com persistência, no 
sentido figurado – batalhar. Real, em referência ao que Dejours chama de Trabalho Real 
39 A banalização do mal, ou da injustiça social, é a tolerância à mentira, a não denúncia e, além disso, a 
cooperação e a participação em se tratando da injustiça e do sofrimento infligidos a outrem (DEJOURS, 2005b). 
40 “[...] apesar do sofrimento não poder passar mais despercebido, os trabalhadores continuam em seus postos 
de trabalho expondo seu equilíbrio e seu funcionamento mental à ameaça contida no trabalho, para enfrentar 
uma exigência ainda mais imperiosa: sobreviver. A esta ansiedade o titulo de “Disciplina da fome” (Dejours, 
1992, p. 78). 
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soberana, mesmo frente a todos os esforços, em nada colaborando para as relações 

de trabalho. Ao contrário, exarceba os conflitos  e faz imperar o sofrimento.  

Corroboramos com Lima Júnior e Esther (2001) quando afirmam que a 

questão do sofrimento do trabalhador de saúde nos hospitais é paradoxal, pois, ao 

mesmo tempo que tem como função salvar vidas, faz morrer seus trabalhadores. O 

trabalhador, que só espera receber o justo reconhecimento pelo seu trabalho, o 

salário-afetivo, nunca o alcança e, assim, experiencia a despersonalização e o 

sofrimento no trabalho. 

Diante da analise por meio da Psicodinâmica do Trabalho e dos resultatos até 

então apresentados, tornam-se evidentes a condição do sofrer desses sujeitos e a 

forma pela qual a organização do trabalho retroalimenta o sofrimento. 

Entretanto, não apenas o sofrimento, mas também o prazer origina-se de uma 

dinâmica interna de situações e da organização do trabalho (HELOANI; CAPITÃO, 

2003). Assim, a organização não deve ser vista como uma fatalidade. Dejours 

ressalta sempre em suas publicações o renovar, as boas-novas, ao lembrar, aos 

leitores, que a organização do trabalho é constituída por pessoas, as quais atuam e 

modificam o trabalho.  

Trabalhar não é somente executar atos técnicos, é também “[...] fazer 

funcionar o tecido social e as dinâmicas intersubjetivas [...]” uma vez que o trabalho 

real também não é somente de ordem técnica, mas também relativo “[...] aos 

desejos, às crenças, às posições ideológicas e às escolhas éticas dos indivíduos 

que trabalham e intervêm no espaço de discussão” (DEJOURS, 2005a, p. 58). 

Então, partindo da Teoria Dejouriana, entendemos que “mexer” no processo 

de trabalho é também “mexer” com as pessoas e seus processos relacionais no 

ambiente de trabalho. No entanto, quando as pessoas mudam, abrem-se às 

possibilidades de transformação das suas relações; isso inclui as relações 

estabelecidas no trabalho, o que, sua vez, poderá ter implicações na mudança do 

processo de trabalho e, consequentemente, da organização. 

Quando Dejours (2005b, p. 62) aborda sobre a discrepância entre o trabalho 

prescrito e o real, afirma que essa pode ser racionalmente administrada por meio da 

composição de pontos de vista distintos sobre o trabalho. Essa “composição 

racional” passa, necessariamente, pelas discussões de opiniões, pressupondo, 

assim, que “espaços de discussão” sejam criados para compreensão mútua e 

mobilização subjetiva. 
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[...] nenhum sistema funciona por si mesmo [...] Ela releva da vontade – e 
do zelo – dos homens e das mulheres que a fazem funcionar. Se o trabalho 
pode gerar o pior, como hoje, no mundo humano, ele pode, também, gerar o 
melhor. Isto depende de nós e de nossa capacidade de pensar as relações 
entre subjetividade, trabalho e ação [...]  (DEJOURS, 2004, p. 34). 

 
É importante enfatizar ainda que o essencial da afirmação acima é que para 

se “mexer” no trabalho é necessário oportunizar espaço para as relações de 

subjetividades. Inspiradas pelo termo “espaço de discussão”, proposto por Dejours 

(2005a, p. 58), e pelas questões destacadas por esse autor, relativas à subjetivação 

da organização do trabalho, utilizamos a Terapia Comunitária como espaço propício 

para manifestação do sofrimento, por meio da partilha e troca de experiências entre 

os atores do processo de trabalho.  

 A Teoria Dejouriana aplica o “espaço de discussão” para a mobilização do 

coletivo do trabalho em busca da congruência entre as ideias e objetivos, a partir do 

debate sobre modus operandi. Assim, pelo interjogo do ouvir e falar, a equipe 

desenvolve modus faciendi mais adequado ao seu desejo, reduzindo a carga 

psíquica e, consequentemente, o sofrimento laboral. É, também, por esta mesma 

dinâmica relacional, que os trabalhadores recebem o reconhecimento de seus pares 

pelo julgamento de utilidade e beleza e, assim, passam a “[...] destinar o 

reconhecimento do registro do fazer para o registro do ser: eu sou mais inteligente, 

mais competente [...]” ou seja, utilizam o sofrimento no processo de desenvolvimento 

de sua identidade (DEJOURS, 2009, p. 53). 

Prosseguiremos  com a análise da aplicação da Terapia Comunitária, a qual 

nos propomos a utilizar como instrumento de intervenção no sofrimento dos 

trabalhadores de enfermagem da UIP HC/UFU. A análise a seguir representa o 

exercício dialético desta aplicação à luz da Teoria Dejouriana.  

 

 

4.3 Terapia Comunitária como instrumento de intervenção no sofrimento dos 
trabalhadores de enfermagem da UIP HC/UFU 

 

 

Para elucidar a forma como a TC se transveste em espaço de discussão no 

trabalho é necessário considerar os propósitos enunciados por Dejours (2005b, p. 

61-62), que se utiliza do conceito de “distorção comunicacional” para indicar distintos 
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pontos de vista sobre o funcionamento e o estado do processo de trabalho. Esse 

conceito somente pode ser empregado quando houver uma composição dos pontos 

de vista, ou seja, um consenso entre os envolvidos no trabalho a respeito das 

acentuadas diferenças entre o trabalho real e o prescrito. Desse modo, para “gerir 

racionalmente o ajustamento da organização do trabalho” é preciso chegar a um 

consenso de opiniões entre os “diferentes grupos e coletivos de trabalho envolvidos 

na organização, nos métodos, na supervisão e execução da tarefa”. 

As possibilidades de que sejam feitas composições dependem de espaços de 

debate de opiniões. Assim, como explicam Lancman e Uchida (2003), a teoria 

Dejouriana, com base na Psicanálise, propõe um espaço público para a circulação 

da palavra, para confrontamento das opiniões sobre o trabalho e posterior 

deliberação sobre sua organização. Por meio da escuta atenta às falas dos 

trabalhadores, há possibilidade do sofrimento emergir e da solução ser, enfim, 

pensada por todos. “[...] para a Psicodinâmica do Trabalho, se o sofrimento é da 

ordem do singular, sua solução é coletiva”(p.84). 

Segundo Mendes (2007a, p.31), o espaço público permite a “(re)construção 

dos processos de subjetivação do coletivo, uma vez que falar do sofrimento leva o 

trabalhador a mobilizar, pensar, agir e a criar estratégias para transformar a 

organização pelo trabalho”. De acordo com Dejours (1996), é apenas por meio do 

espaço público, da conversação e da transparência que podemos alcançar a 

inteligibilidade dos comportamentos e a sublimação do sofrimento. 

Embora a TC, neste estudo, não tenha sido aplicada como espaço de 

discussão do trabalho, verificamos que à medida em que o trabalhador buscava 

alívio do sofrimento, direcionava sua fala para questões interligadas, direta ou 

indiretamente, ao trabalho. Durante as rodas de TC, tabulamos 65 temas colocados 

pelos participantes, dentre os quais predominaram os relacionados ao trabalho, 

somando aproximadamente 50% (32 temas). Os outros temas diziam respeito à  

identidade (autoestima; impotência; saúde; autoimagem; resiliência) e às questões 

familiares. 

O fato da metodologia ter sido aplicada no ambiente de trabalho pode ter 

influenciado a predominância dos temas a esse respeito, uma vez que os sujeitos 

utilizaram esse espaço, em muitos momentos, para discutir  dificuldades relacionais 
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com os pares e também para a busca de reconhecimento dos mesmos. Isso pôde 

ser observado durante as rodas de TC e nos relatos transcritos abaixo: 
 
[...] eu me senti mais assim com mais coragem pra falar as coisas. Porque 
antes eu guardava mais, pra não me expor... (Marta)   
Porque a Terapia me deixou mais comunicativa, entendeu? Parece que me 
abriu mais pra eu poder falar o que eu sinto. Depois da Terapia eu vi que 
talvez as coisas que eu não falava, não estava me prejudicando, mas 
prejudicando o próximo, o paciente. Eu não falava. Eu preferia ir lá, fazer 
sozinha do que ficar comentando. Foi a vida toda. Aí depois disso aí não, eu 
já, quando eu vejo que não tá certo, chego e falo: “você acha que isso 
assim tá certo? Tá acontecendo isso e isso [...] vamos ver o que nós vamos 
mudar, né?” E pra mim foi bom nesse ponto [...] Ai, no meu trabalho ajudou 
porque a gente, porque eu vi que o problema que tiver você pode chegar na 
pessoa e comentar sem medo. Somente se apegou mais a amizade. Tinha 
muita coisa que você via e você não podia nem comentar. é... tipo assim, de 
colegas fazer coisa com paciente, de você ver e não poder falar. Entendeu? 
Você ficava calada. Agora já não se faz mais isso. Então já é uma benção 
que nós conseguimos (Beatriz).  

 

No espaço da TC, os interlocutores pareciam  ter rompido o silêncio e deixado 

vir à tona as estratégias defensivas da racionalização, negação, individualismo, de 

situações de uma “vida toda”, conforme expresso no relato acima. Segundo Barros e 

Mendes (2003), as estratégias são úteis para proteger o trabalhador do sofrimento 

gerado a partir das artimanhas da organização, diminuindo sua carga psíquica, mas, 

também, podem ser demasiadamente perigosas à medida em que levam o indivíduo 

à alienação. 

A Terapia Comunitária funcionou como um espaço de convivência, 

proporcionando a  aproximação do grupo e a criação de vínculos de amizade. De 

acordo com Mendes, (2007b), o espaço público de discussão reafirma as referências 

internas e a convivência com a diversidade, de forma a produzir ações com maior 

poder de transformação do que as aquelas de âmbito estritamente individual. A 

análise do sofrimento no trabalho nos revelou, como uma de suas causas, as 

relações mal sucedidas. Traesel e Merlo (2009) afirmam que a restrição de tempo e 

espaço para discussão, convivência e relacionamento entre os trabalhadores de 

enfermagem com outros profissionais dificulta a expressão do reconhecimento e a 

visibilidade das contribuições da enfermagem à organizacão. Sendo assim, a TC, 

quando atua no campo de convivência entre os trabalhadores, pode favorecer a 

abertura dos canais de comunicação, o que influencia, diretamente, nas relações no 



Apresentação e Discussão dos Dados 130 

trabalho  e, indiretamente, na diminuição da carga psíquica e consequente 

sofrimento dos trabalhadores.  

    
[...] os funcionários tinham atritos com ele ( estava comentando sobre um 
colega da enfermagem). Já teve atritos. Sérios. Depois da Terapia eles tem 
uma conversa e não discussão. Foi uma mudança assim radical. [...] Que 
antes tinha uma barreira pra chegar até ele e hoje nós somos bons amigos 
e o relacionamento ficou muito bom. [...] Acho que mudou em tudo. Foi tudo. 
Em relação a minha convivência com ele mesmo no dia a dia. Porque tinha 
uma barreira. Hoje não existe mais. [...] antes de pedir qualquer coisa eu 
pensava se realmente eu podia pedir. Agora eu tenho liberdade de 
conversar com ele o que precisar no trabalho. [...] além de profissional a 
gente se tornou amigo. (Regina) 
 
Muda eu acho que o entrosamento, às vezes tem pessoa mais fechada que na 
terapia se entrosa mais e começa a se dar melhor com o colega (Sabrina) 

 

Diferentemente de outras práticas terapêuticas, que geram co-dependência, a 

Terapia Comunitária estimula o empoderamento, a postura emancipatória e 

autônoma. É um espaço de educação para a vida. Para tanto, a TC não pode 

prestar-se somente a assistir. É necessário que seja uma prática educativa, que 

possa colaborar para que seus participantes aprimorem a forma de se relacionarem 

com o mundo e não apenas durante as sessões de TC. Assim, logo em sua primeira 

etapa, as regras apresentadas para o grupo já trazem, em seu bojo, a educação 

para a relação interpessoal efetiva, pautada no respeito, consideração, saber ouvir e 

falar e não julgar. 

Assim, o participante, ao vivenciar o processo saudável de comunicação, 

passa a utilizá-lo em suas relações fora das rodas de TC. Por meio do exercício do 

diálogo, a Terapia pode colaborar para o resgate das relações familiares e sociais. 

Uma vez que terá, segundo Arvati e Lima (2007a,p. 318), “linguagem como centro, 

um meio para argumentar, para se expôr, para contra-argumentar, para exercitar a 

competência de comunicar e se auto-organizar, na conquista pelo resgate da auto-

estima, da autonomia e da cidadania”. Contribui ainda para minimizar os possíveis 

sofrimentos enfrentados pelos participantes em decorrência de problemas cotidianos 

(TS; ALMEIDA; BORGES, 2007). Assim, ao participarem da TC, os sujeitos também 

expressaram melhora no relacionamento e na convivência fora do local de trabalho. 
 
Você aprende com a Terapia Comunitária a ver mais de longe. Não a entrar, 
vamos supor, se for uma discussão você não vai entrar discutindo, você vai 
entrar amenizando. A partir do momento que você participa dessas terapias 
você não quer estar ali no meio do problema, você quer tá analisando, 
entendeu? Eu acho que a Terapia Comunitária te dá armas pra isso. Pra 
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você aprender a analisar pra não aumentar o problema, mas sim pra, pra 
ganhar outras visões, pra tentar é... resolver esse problema. Entendeu? 
Você tem uma visão mais geral, uma visão mais ampla, eu acho (Frederico)  
 
Então ajudou. Convivência melhor com a família também, relacionamento. 
Acho que me ensinou a ter mais paciência, lidar melhor com a... com o 
estresse do dia a dia, porque a gente estressa demais nesse serviço. Acho 
que foi isso (Igor) 
 
Mesmo fora do trabalho. Ficava guardando, guardando, não falava nada, 
né? E eu ficava assim com o peso todinho só pra cima de mim, aí, depois 
disso eu já comecei a cobrar (Beatriz)  
 
[...] algumas coisas [...] eu passei a ver com outros olhos. Como se eu 
tivesse ficado mais tranquila. [...]eu acho que assim tornou mais leve, sabe? 
(Margarida) 

 

A TC trabalha com o propósito de clarificar o diálogo e a relação com o outro. 

Com base nos pilares da TC, principalmente a Teoria da Comunicação e a 

Pedagogia de Paulo Freire, a metodologia da Terapia Comunitária ajuda o terapeuta 

a conduzir o processo conversacional, qualificando e valorizando cada um em seu 

saber e experiência, a partir da problematização e co-participação. De acordo com 

Freire (1996, p. 35), o respeito à autonomia de cada um advém da consciência de 

que somos inacabados, ou seja, estamos sempre em processo de construção.  

Os trabalhadores expressaram também que a TC funcionou como “válvula de 

escape”, espaço de alívio das tensões do trabalho, à medida em que gerou 

momentos de desabafo dos  problemas do cotidiano, em um espaço de convivência 

com os colegas. Também teve efeito relaxante e de “quebrar a rotina de trabalho” 

que, muitas vezes, é frenética e tensa.  
 
É isso mesmo. Assim, eu acho que ajudou bastante o pessoal da 
psiquiatria, porque é um campo de estresse muito alto. Eu acho que todo 
mundo, às vezes todos tavam muito estressado [...] cansado [...] e a Terapia 
fazia passar,  ajudava bastante, saía mais leve, com mais força. No dia 
quando ficava esperando e não tinha, ficava um pouco frustrado. Às vezes a 
gente não fazia quando tinha porque não tinha tempo, tinha muita coisa pra 
fazer. Mas no geral ajudou muito. Eu acredito que seria ideal implantar no 
hospital todo. Não só aqui, mas no hospital todo (Igor) 
 
[...] eu acho assim que a vida da gente é muito estressante, e eu acho que é 
uma coisa que ajuda até no estresse da gente, do dia-a-dia, a gente 
descontrai é... diverte um pouco, distrai. Eu acho que ajuda muito. Hoje em 
dia é tão... a vida é tão estressante, o serviço da gente aqui também é tão 
difícil. Eu acho que ajuda bastante (Sabrina) 

 

As falas acima mostram a TC como forma de alívio das tensões do dia a dia, 

o que torna importante salientar que ela não alivia somente pela fala ou expressão 
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do seu problema. Logo na primeira etapa da terapia, o acolhimento é estimulado em 

um clima alegre, com músicas, brincadeiras e dinâmicas que colaboram para a 

criação dos vínculos, aproximação das pessoas, relaxamento, descontração e 

promoção de alegria; também ajuda a minimizar os problemas externos (ARVATI; 

LIMA, 2007b). 
 
Pra mim foi mais relaxante. Eu pude falar, teve gente que pode me ouvir, 
entender o que eu to passando. Embora a gente nem sempre tenha solução 
pra tudo, mas eu acho que foi bom. (Ana).  
 
Você joga o que você tem guardado pra fora, você vê que você tá na sua 
turma ali, não vai comentar, não vai sair pra lugar nenhum. E talvez tem 
hora que você não tem com quem conversar, e nessa Terapia você joga pra 
fora o que você tá guardado. Eu achei ótimo. Pra mim foi... agora toda vez 
que tiver eu vou participar (Beatriz). 
 
A gente se sente mais leve, consegue mais resolver os problemas que a 
gente acha que não tem nem solução e que às vezes conversando fica mais 
fácil resolver, é bem mais fácil resolver falando e expondo [...] É difícil a 
gente tá falando, mas depois que fala eu acho que fica o alívio, [...] a gente 
vê que fica uma sensação boa. A gente ter falado, a gente ter exposto 
aquilo [...] (Sabrina).  
Tinha dias que eu tava meio assim indisposta, meio... sabe? não tava 
querendo participar, mas foi justamente nesses dias que Deus me mostrou 
que eu tinha que jogar o desânimo fora, porque era o dia que realmente eu 
não tava legal e que depois da Terapia eu saía bem mais leve, bem mais 
tranquila (Margarida).  

 

A TC  se revelou como espaço de expressão e alívio das tensões do 

dia a dia. Assim, após a TC, os trabalhadores referiram sentir-se mais leves para 

prosseguir no trabalho e, portanto, ela pode ter se configurado enquanto uma prática 

que diminui a carga psiquica acumulada durante aquele dia. Segundo Malheiros 

(2007), verbalizar nossos sofrimentos é importante para que o adoecimento 

psicossomático não sobrevenha. A palavra é um “remédio” para a cura da alma. 

“Quando conseguimos verbalizar o que sentimos, compartilhar a nossa dor, ocorre 

uma diminuição da tensão gerada pela perda e pela angústia” (MALHEIROS, 

2007,p.145). 

A TC se constituiu também em espaço de apoio, pois, ao partilharem seus 

sofrimentos e suas dificuldades, puderam se identificar não somente como um grupo 

de trabalho, mas, também, como um grupo de apoio.  

O apoio leva a pessoa ao sentimento de pertencimento e de grupo e, 

consequentemente, a atitudes solidárias. Dessa forma, as relações socioprofissionais 



Apresentação e Discussão dos Dados 133 

não se pautam pelo individualismo, isto é, pela falta de apoio, solidariedade e 

cooperação. As estratégias coletivas de solidariedade são muito importantes para a 

preservação psíquica do trabalhador, pois, quando este se percebe abandonado pelos 

demais, sente mais dificuldade para enfrentar as injustiças do trabalho do que quando 

se sente apoiado pelos colegas (REGO, et al., 2007).  

A última etapa da TC - rituais de agregação e conotação positiva  - procurou 

criar espaço para expressão de admiração e  de aprendizado.  

Criava-se sempre um clima de amorosidade, compreensão, solidariedade e 

interdependência. Os participantes  expressavam, um ao outro, o reconhecimento e 

o respeito diante das histórias contadas, oferecendo apoio, orando e se abraçando:  
 
Ah, ajudou a saber que você não tá sozinha, que tem alguém que te escuta, 
que tem muitos colega que te apóia. Sabe que você tá passando por um 
momento difícil. Não é isso que você quer, mas é o que tá acontecendo, né 
(Ana). 
 
Parece que a gente ficou mais, mais amigo um do outro. Um colega tá 
passando dificuldade em alguma coisa... talvez você nem chama, nem pede 
ajuda, mas é bom quando você vê que tem um, dois ali te auxiliando né? 
Parece que a gente ficou mais unido (Afonso). 
 
Ah, a pessoa parece que fica mais, né? mais assim, à vontade. Eu penso 
que se uma pessoa chegar em mim, eu penso assim que tem alguém 
preocupando comigo, né? Então eu trabalho mais animado entendeu? A 
pessoa tá preocupando com meu problema, vai me ajudar de uma forma ou 
outra né? Então você já... já fica mais animado (Ciro). 

 

A TC fortalece a rede de apoio solidário por meio da partilha das experiências 

de vida. Ao ouvir história de sofrimento e superação, mobiliza-se a valorização das 

competências. Dessa maneira, a Terapia Comunitária favorece os relacionamentos 

e apoio mútuo entre os membros. “As pessoas começam a olhar para si mesmas e 

para os demais, podendo ser ajudadas através das rodas [...]” (SILVA, 2010, p.24). 

A Terapia Comunitária possibilitou formar redes solidárias a partir do 

fortalecimento de vínculos saudáveis entre os participantes, traduzidos em maior 

cooperação e, consequentemente, no sentimento de união e de ser acolhido pelos 

colegas.  
 
[...] melhorou o vínculo de amizade. Alguns já tinha vínculo, assim, já tinha 
um vínculo bom, e com outros que não tinha aproximou muito mais. O 
relacionamento ao meu ver melhorou muito (Regina). 
 
Ajudou para que a gente ficasse até mais amigo, né? Mais próximo ... da 
gente dividir tarefa... Isso aí foi bom. Foi muito bom (Marta). 
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É... parece que a gente ficou assim, mais... mais unido, trabalhando mais 
junto, mais em equipe, né? Porque na medida que a gente vai participando 
do grupo, parece que a gente vai ficando mais amigo dos amigos (Afonso).  
 
[...] quando você conhece a pessoa, um pouco da pessoa, você sabe como 
lidar melhor com ela e até que ponto você pode. Igual ele eu tenho 
liberdade de conversar, de convidar pra lanchar junto. Coisa que eu não 
fazia antes. Eu não chamava. E isso ele se sentia excluído da equipe 
[...](Regina). 

  

Pelos depoimentos acima é possível observar que a TC proporcionou espaço 

de construção de vínculos saudáveis41 e espaço de resgate da 

cooperação entre a relação dos sujeitos, considerando que, na análise da primeira 

fase, percebemos haver um clima de insegurança, desarmonia e desconfiança nos 

discursos. De acordo com Mendes (2007a), somente existe cooperação quando há 

coesão e confiança. Assim, se estão mais cooperativos é porque se consideram 

mais confiáveis.  

Segundo Mendes (2007a), a ação de cooperação é o esforço de um grupo 

para garantir a produção coordenada de um serviço, produto ou ideia comum, com 

base na confiança e na solidariedade. Os trabalhadores convergem suas 

contribuições para um objetivo comum e interdependente: 
 
Passou mais, a ter mais confiança no seu trabalho, na equipe que a gente 
tá junto, entendeu. (Beatriz).  

 

 Na TC não se faz análise, não se aconselha, nem se faz julgamento; acolhe-

se a dor da alma, promove-se identificações, o respeito às diferenças e são 

construídas redes de apoio social. (BARRETO, 2007; 2008b; 2010). 

Em um trabalho cooperativo e de confiança, os erros e falhas individuais 

podem ser contornados por ações coletivas e de solidariedade. O trabalho articulado 

configura-se num todo indissociável, articulado pela integração dos diversos talentos 

individuais (MENDES, 2007a). 

 
Com a Terapia a gente aprende a lidar com a diferença dos outros, a 
entender os outros, a escutar e não julgar as pessoas. É... eu acho que 
ensina a pessoa a ter uma inteligência emocional um pouco mais aguçada 
assim... sabe? Na Terapia Comunitária uma das coisas lá é “não julgar”,                                                         

41 Segundo Barreto (2008a, p. 306-307), os vínculos saudáveis são caracterizados pelas relações que ligam as 
pessoas de maneira positiva e benéfica, deixando os envolvidos felizes e confiantes. Com isso, “reforçam nossa 
identidade pessoal, cultural e consolidam nossa inclusão e pertença ao grupo”. Esses vínculos tornam-se 
armaduras que nos protegem dos choques próprios com a família e a sociedade e nos dão forças para resolução 
dos problemas do cotidiano. 
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então às vezes isso no trabalho é muito interessante. Você não julgar o que 
o outro fez né? Porque quem julga não acolhe. E no trabalho eu acho que 
da mesma forma. Já que é trabalho em equipe, então se eu to trabalhando 
e a pessoa comete às vezes algum deslize, alguma coisa assim, se eu 
julgar eu não vou tá acrescentando em nada. Então eu tenho que agir de 
forma diferente. Ao invés de julgar, posso mostrar outras formas, ao invés 
de ficar julgando a pessoa porque eu não vou tá acolhendo... ajudando... 
(Frederico). 

 

Podemos perceber que a regra da TC “não julgar” foi incluída no cotidiano de 

trabalho desse participante. Isso reafirma que a metodologia da TC, pelo seu caráter 

emancipativo e gerador de autonomia, concede a co-participação ativa, responsável 

e consciente. Para explicar a regra “não julgar”42, utilizávamos o seguinte texto: “É 

importante não julgar porque quem julga, não acolhe”43. Percebemos que essa 

mensagem ficou marcada para os participantes quando um deles a repetiu em sua 

entrevista. Isso pode ter ocorrido porque, dentre as regras, foi a que mais fez sentido 

para os trabalhadores, principalmente porque, no mundo do trabalho, é comum o 

relacionamento pautado em desconfiança e acusação ou, nos dizeres de Bouyer 

(2010, p.257), porque “Inseguranca, incerteza, desconfiança predominam no cenário 

do trabalho [...]”. Além disso, a dinâmica da TC pode proporcionar a transformação 

das relações dialógicas deficitárias em práticas relacionais saudáveis no trabalho. 

Afirmamos, então, que a TC também se configurou como espaço de educação 

nas relações de trabalho. 

Ao participar da roda, busca-se o alívio dos sofrimentos e estratégias para 

melhor com eles lidar. Entretanto, se o participante sentir-se submetido a 

julgamentos do grupo ou de qualquer participante, automaticamente não se sentirá à 

vontade para falar sobre o que lhe aflige, ou seja, não se sentirá acolhido. O fato das 

pessoas compartilharem suas próprias experiências já ajuda o outro em sua 

reflexão, construção da opinião e na escolha do caminho mais adequado para cada 

um (BARRETO, 2005). 

A Terapia Comunitária constitui-se em um grupo de acolhimento, espaço de 

escuta, reflexão, troca de experiências, partilha de sofrimento e de sabedoria de 

vida. (BARRETO, 2008a; CAMAROTTI, 2008; ANDRADE, 2009). De acordo com 

Fukui e Marchetti (2004), é uma forma de atuação em espaço público, ou seja, em                                                         
42 Ts, Almeida e Borges (2007) afirmam que, diante da acusação, a pessoa pode ficar intimidada em externar 
seus problemas. 
43 As regras da Terapia Comunitária foram formuladas com base nos pilares da TC e devem ser ditas com 
cuidado para que não se tornem um discurso ditador e opressor da expressão e criatividade dos participantes, 
explicando, com carinho e clareza, cada regra e sua função para a interação acolhedora do grupo. 
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lugar comum, aberto a outras pessoas, porque é de caráter manifesto e 

transparente, reconhecido como verdadeiro e isento de sentidos ocultos. 

A TC foi criada para contextos comunitários de exclusão social44, com vistas à 

promoção e atenção primária à saúde mental para fortalecer os vínculos e redes 

sociais de apoio ou, utilizando-nos de outro termo, para o fortalecimento do capital 

social45. A partir de uma relação horizontal e da valorização do saber popular e da 

cultura, os participantes reapropiam-se de suas identidades, nutrem suas 

autonomias e tornam-se co-responsáveis pela busca por soluções e qualidade de 

vida. Diferentemente de outros grupos terapêuticos, na TC não há um tema 

específico; ela não foi criada para discussões pré-concebidas e sua metodologia não 

possibilita que os temas sejam previamente determinados; o foco é sempre na re-

significação do sofrimento em competência.  

Entretanto, partimos da possibilidade de utilizar a Terapia Comunitária 

enquanto instrumento de intervenção no sofrimento no ambiente de trabalho, ou 

seja, espaço de acolhimento e partilha das experiências de vida, horizontalização de 

saberes e promoção de vínculos. Assim, se o espaço de discussão pode ser 

utilizado para que o trabalho seja reconhecido e, por fim, o homem re-significado,  a 

TC  abre, portanto, espaço para expressão do sofrimento em qualquer aspecto.  

A afirmativa acima contrapõe-se às ideias de Dejours (1999) apud Lancman e 

Uchida (2003), quando este autor menciona que, somente após  ter reconhecida  a 

qualidade do seu trabalho, é que o trabalhador pode, em um outro momento, ter 

reafirmada sua identidade. Entretanto, ao aplicarmos a TC, sua dinâmica permitiu o 

contrário: a valorização do ser antes do fazer, por meio das identificações com as 

histórias relatadas, admiração e re-significação do outro por meio da partilha do 

sofrimento e das competências adquiridas.  

O espaço da TC possibilitou, aos trabalhadores de enfermagem, melhor 

conhecer as histórias e o sofrimento de cada participante. Transformou-se em 

espaço de re-significações, favorecendo no sentido de que as atitudes e a 

“maneira de ser” dos pares fossem compreendidas segundo o contexto de suas                                                         
44O termo exclusão social tem sentido temporal e espacial: um grupo social está excluído quando em relação a 
um espaço geográfico ou em relação à estrutura e conjuntura econômica e social do país às quais pertence 
(GOMES; PEREIRA, 2005).   
45 Conceito de Capital Social ganha importância ao colocar em foco o poder das redes locais. Redes estas que 
são muito mais do que parcerias entre instituições, mas se constituem pelo estabelecimento de vínculos afetivos 
e laços de solidariedade e cooperação entre indivíduos. A geração de Capital Social proporciona o resgate dos 
valores locais e permite a criação de relacionamentos mais consistentes entre as pessoas; estimula a 
criatividade e a articulação, além elevar a autoestima das comunidades (CARDIA; SCHIFFER, 2002). 
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vidas, levando, por sua vez, à complacência, ao sentimento de estima e de 

solidariedade.  
 
Quando a gente ouvia a história de vida de cada um, ajudava você a 
trabalhar melhor com as pessoas... ter mais paciência, às vezes, relevar 
mais as coisas, né? Porque às vezes a gente fica com raiva da pessoa que 
trabalha com a gente, por motivo assim, banal ... ajudou a controlar o 
sentimento de raiva [...] ter mais paciência tanto com o paciente quanto com 
os colegas de trabalho(Igor).  
 
[…] minha visão era de uma pessoa bruta, de uma pessoa mal educada, duma 
pessoa estúpida, porque ele dá a transparecer isso pras pessoas que não 
conhece ele [...] Tinha uma barreira. [...] no fundo eu tinha uma certa mágoa [...] 
com a Terapia você conhece melhor a pessoa, você vê o jeito. […]ficava com 
medo mesmo. Sabe aquela coisa? Medo do imprevisto. Você não sabia qual o 
tipo de resposta que ele ia te dar, de que forma chegar na pessoa. [...] não era 
satisfatório, né? Não ficava feliz de tá junto com a pessoa, de trabalhar ... Hoje 
eu sei que ele, ele é uma pessoa boníssima. Eu vi o lado bom dele. Eu aprendi 
a conviver com ele, através da terapia (Regina). 
 
[...] vamos supor: a pessoa chega, tá um pouco mal humorada, ou tá 
calada, né? [...] Já ficava meio ressabiado, porque eu não sei o que 
acontece né? Eu não sabia nada dele, né? de algum problema... fica difícil, 
né? E com a roda de Terapia eu já raciocinava assim: “será que deu certo 
aquela coisa, será que não deu certo?” (Ciro). 
 
Então, eu acho que a Terapia Comunitária ela te ajuda a... a lidar melhor com o 
próximo. Né? Então no trabalho da mesma forma [...] É... Pessoa que às vezes 
você [...] acha muito fechada que na hora da terapia ela começa a falar, e você vê 
que a pessoa chora e expõe, e que às vezes ela tá precisando muito mais de 
compartilhar do que você imagina. Você imagina que a pessoa é um pedra, é 
uma rocha que tá totalmente fechada, mas não (Frederico). 

 

Dessa forma, percebemos que, re-significando a si mesmo e aos pares, a 

relação no trabalho começa a se configurar em um plano diferente, com maior 

aceitação e compreensão. O julgamento do trabalho começa a “passar pela peneira” 

do ser antes do fazer. A pessoa tem seu valor perante o trabalho mas, sobretudo, 

perante si mesma. É como se antes de julgar o trabalho, o trabalhador se 

questionasse a respeito de quem o produziu e, dependendo da resposta, julga não 

mais de forma prejudicial, mas, sim, humanizada. A Teoria Dejouriana afirma que “o 

espaço de palavra não é necessário apenas para as arbitragens, ele é o lugar onde 

se desenrola o processo de reconhecimento e de filiação” (DEJOURS, 1996, P.169). 

Da mesma forma, aquele que expõe suas histórias sente-se aceito enquanto 

pessoa, antes de ser aceito pelo seu trabalho. “Quando a comunidade acolhe de 

forma respeitosa as histórias partilhadas, reconhece cada participante como um 

legítimo outro [...]” (Grandesso, 2007, p.185) e, assim, o trabalhador sente-se 

acolhido, valorizado, seguro de si e do seu trabalho:  
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Teve um dia que assim, eu coloquei sabe? da minha vida pessoal. Eu pude 
assim me expôr um pouco mais, sabe? eu me senti à vontade pra tá falando. E 
olha que eu ainda ficou muita coisa pra falar. Mas, aquele dia foi muito bom. 
Muito bom. E eu notei assim que houve até aproximação maior, sabe? de 
colegas que eu achava que estavam distantes e que às vezes não entendia 
algumas coisas que eu fazia, algumas posições minhas. ... passou a respeitar, 
sabe? não vejo mais falando... aprenderam a me respeitar mais (Margarida). 
 
[...] os amigos sentiram mais que a gente tem dificuldades. Todos nós 
temos nossos problemas, nossas dificuldades (Marta).  
 
Porque a equipe começa a te enxergar com outros olhos, né? Às vezes as 
pessoas criam né? uma imagem, enfim.... a hora que você fala de alguma 
fragilidade, de alguma fraqueza ou de algum problema que foi superado, 
alguma coisa nesse sentido, a pessoa passa a te admirar, passa a conhecer 
uma pessoa que até então era desconhecida, né? [...] Numa situação que eu 
expus, é... a, assim, uma funcionária chegou em mim e falou assim “nossa, 
mas tá acontecendo isso, isso e isso com você? Nossa, eu imagino...” o que eu 
entendi é que ela viu em mim uma pessoa forte apesar de tudo o que eu tava 
passando, entendeu? Porque eu não deixava transparecer. Ela chegou e falou 
“ué, mas você não falou nada, né?”. Então assim, acontece de a pessoa 
chegar, perguntar, questionar. [...] E eu acho que a grande questão é que a 
pessoa muda aquela visão que ela tem de você. Tipo assim ... a pessoa pensa 
assim: “essa pessoa é totalmente rígida, né? ou essa pessoa é totalmente 
critica”. Não. A partir do momento que a pessoa começa a se abrir, você 
percebe que esse pré-julgamento que a gente tem ele nem sempre é verídico, 
ele nem sempre é verdadeiro, né? Às vezes, você só não conhece a pessoa 
melhor porque não tem essa abertura, não tem essa comunicação. E na 
Terapia é... eu acho que esse momento é dado, é permitido com que você 
conheça o outro melhor, com que o outro te conheça melhor. Então... é muito 
benéfico, eu acho (Frederico) 

 

Mesmo mediante o julgamento negativo da beleza e utilidade do trabalho, o 

sujeito não será invalidado enquanto pessoa, o que reforça o sentimento de 

pertencimento.  

 
Na Terapia não tem aquele outro lado que você vai conversar e a pessoa só 
te acusa, fala assim “ai, a culpa é sua, você tá desse jeito a culpa é sua” tá 
sempre te reprimindo. Aqui eu não tive nada disso (Ana).  
 
A pessoa passa a confiar mais, a contar mais com você. Porque se eu, se 
eu sou uma pessoa que sempre julgo o erro do outro, essa pessoa nunca 
vai contar comigo... sempre que ela precisar ou se eu precisar dela...porque 
eu acho que é uma via de mão dupla, e assim, não vai fluir esse contato. 
Então acaba que se eu começo a julgar, julgar, eu me restrinjo a trabalhar 
mais de forma individual. Agora se eu, se por outro lado eu, eu ajo de uma 
forma mais tranqüila, não fico julgando e sim tentando compartilhar isso 
com a pessoa, eu acho que ai sim a gente, a gente faz uma equipe e a 
pessoa passa a contar comigo. Então o que ela precisar ela vai conseguir 
chegar em mim, porque ela sabe que eu também não vou julgar, vou 
escutar, vou entender... (Frederico)  

 

Ao saber que “faz parte” daquele grupo, simplesmente por ser quem é, 

ocorrem a sublimação e a reafirmação de sua identidade. É por meio da escuta das 
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histórias de vida que os participantes se tornam co-responsáveis e solidários 

(BARRETO, 2005). Seria contraditório à teoria Dejouriana se não disséssemos que, 

ao final, o que está em jogo é ainda a mesma coisa, ou seja, “repatriar” a própria 

identidade.  

Além do indivíduo ser re-significado e re-significar o outro, também re-significa 

a si mesmo. As suas dores são minimizadas perante a dor do outro; começa a ter 

consigo a complacência e tolerância que aprendeu a dispensar ao colega; diante do 

próprio sofrimento, reafirma suas competências; ao se deparar com o sofrimento e a 

superação do outro, percebe o quanto também pode ser forte, o quanto pode resistir 

às adversidades e retoma a esperança da vida que pode, por sua vez, significar 

também esperança no trabalho.  
 
[...] me marcou o dia que (uma colega) contou a história de vida dela. Foi 
uma história muito triste, né? ai marcou bastante.[...] Modifica, né? Você... 
pelo menos você olha pra pessoa com um modo diferente. E me ensinou a 
ter mais garra. Porque a história de vida dela é uma história de luta, né? [...] 
porque ela é uma pessoa que tem muita paciência com todo mundo e no 
entanto,  não teve uma vida assim, boa.[...] dá aquilo que nunca recebeu de 
ninguém (Igor). 
 
[...] é... às vezes a gente pensa que a vida é difícil só pra gente. A gente vê 
que todos tem problemas, tanto a gente quanto os colegas. Que às vezes 
os problemas dos outros ainda é maior que o da gente e a pessoa supera 
melhor. Então, ajuda a gente a ser mais forte (Sabrina).  
 
[...] algumas coisas eu tava sentindo como se não tivesse solução. Como se 
eu fosse assim a única que tava um pouco infeliz com determinadas coisas 
no trabalho. E aí através das reuniões, da Terapia deu pra observar que o 
problema não era só meu, não estava comigo, que tinha outros colegas 
também, sabe? que estavam insatisfeitos e que já tinham passado até por 
coisa pior. (Margarida).  
 
Porque eu sempre reclamava da vida. E depois da Terapia a gente vê os 
problema dos outros também. Né? Então a gente tem que pensar que a 
gente não tá tão ruim. Entendeu? Tem problemas pior que os da gente. Né? 
(Ciro). 
 
[...] o que a pessoa fala às vezes te agrega, às vezes você não tava 
pensando daquele modo e a partir de um pensamento de uma pessoa você 
começa a enxergar de outra forma. Eu acho que, que ajuda muito esse 
momento de compartilhar e tudo... Eu acho interessante por isso 
(Frederico). 

 

Tanto as narrativas de sofrimento quanto as de competências adquiridas após 

a superação e experiência acumulada nos contextos de adversidade levam o 

participante a refletir sobre seus próprios questionamentos, o que permite a re-

significação de si mesmo e  de suas perspectivas (GRANDESSO, 2007). 
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Portanto, é no interjogo da pergunta e resposta, do falar e do ouvir, que vão 

se transformando os significados a respeito do outro e de si, obedecendo sempre a 

um processo reflexivo e ressonante, relacionando o que se ouve à própria história.  

Assim, o sujeito identifica em suas experiências o aprendizado, a sabedoria, a 

força que utilizou para sua superação e destaca, para si, o seu processo resiliente, 

que, embora já houvesse utilizado, ainda não havia sido reconhecido. Esse processo 

conversacional pode ser observado nas falas a seguir: 
 
Ah, sei lá! Acho que o que foi mais pra me ajudar é que eu tinha que gostar 
mais de mim pra resolver as coisa que me cerca. (Ana)  
 
Eu já valorizava a minha história de vida. Mas eu acho que naquele dia 
serviu como um reforço. Eu acho que assim mesmo que algumas coisas 
mexam muito comigo, ainda que me doa muito, foi muito bom. Eu acho que 
eu cresci muito como pessoa. Sabe? E assim... ai como é que eu vou te 
falar? Às vezes contando a minha história de vida, serve... não é como um 
incentivo... mas assim, ajuda outras pessoas. Sabe? Que às vezes acha 
que as coisas tá tudo tão difícil, que é a última pessoa da face da terra e 
nada tem volta. Mas através da experiência de vida que eu já tive eu 
consigo mostrar que assim, que não é assim, que nem tudo tá perdido. [...] 
Hoje é o seguinte. Eu dou graças pelas coisas que eu tenho, pelas coisas 
que eu consegui, sabe? que foi através de muito esforço. Mas por outro 
lado eu paro e penso assim eu acho que às vezes se eu não tivesse 
passado por tanta coisa que eu passei, hoje não sei o que ia virar de mim 
(Nice) 

 

Para os sujeitos deste estudo, o despertar consciente das próprias 

características resilientes possibilita seu empoderamento (Empowerment), levando, 
tanto à aquisição da emancipação individual, quanto à consciência coletiva 

necessária para a superação da “dependência social e dominação política” 

(PEREIRA (2009) apud COSTA; HERMANY, 2009, p. 86). É por meio da  Resiliência 

e do Empowerment que a TC ajuda as comunidades a mobilizarem todo o seu 

potencial, transformando-o em força motriz capaz de promover as transformações 

necessárias para resgate da cidadania e da dignidade humana (COSTA; 

HERMANY, 2009). 
 
Não buscamos identificar as fraquezas e as carências. Não tentamos 
diagnosticar os problemas, nem os meios de compensá-los, pelo contrário, 
a meta fundamental da Terapia Comunitária é identificar e suscitar as forças 
e as capacidades dos indivíduos, das famílias e das comunidades para que, 
através desses recursos, possam encontrar as suas próprias soluções e 
superar as dificuldades impostas pelo meio e pela sociedade (Barreto, 
2008a, p. 32).  
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Grandesso (2007) corrobora com a afirmação acima e afirma ser necessário 

reconhecer o problema para buscar mudanças; acredita ser imprescindível a 

identificação das competências para que essas possam ser usadas como 

ferramenta para futuras necessidades.  

 

 

4.4 A TC como forma de intervenção no sofrimento dos trabalhadores: 
dificuldades e limitações  

 

 

Neste estudo, as rodas de TC foram realizadas na segunda fase da coleta de 

dados – desenvolvimento das rodas de Terapia. De forma geral, seu início foi difícil. 

Várias sessões foram canceladas porque os sujeitos se recusavam a participar, 

alegando sempre não ter tempo ou que, naquele dia, não estavam com vontade de 

participar, “estavam sem cabeça”, “não tinham clima”, “tinham muita demanda de 

serviço”, “o quadro de funcionários estava deficiente”, sempre prometendo, contudo, 

ir à próxima sessão. Embora previamente agendadas em relação a dia e horário, 

muitas sessões foram canceladas, adiadas ou iniciadas com atraso de, em média, 

uma hora.  

Para que participassem, era necessário convencê-los. Dizíamos que era um 

momento para desabafar, conversar sobre os problemas da vida e que, na TC, 

ninguém era obrigado a se manifestar; poderiam fazê-lo apenas quando sentissem 

vontade para tanto. Aos poucos, dia a dia, os participantes foram perdendo o receio 

de estar na roda, entretanto, até o fim da TC, alguns ainda se negavam a participar, 

embora em número bastante inferior em relação ao início. 

Ao indagarmos, na terceira fase do trabalho, sobre como se sentiram 

participando da TC, alguns reconheceram ter sentido dificuldade, medo e receio, 

como mostram os relatos a seguir: 
 
Bom, assim, a princípio, a gente ficou muito... eu fiquei um pouco assim 
receoso, né? de participar. Mas depois foi tranquilo. Eu gostei bastante 
(Igor). 
 
Olha, pra mim foi assim... No começo acho que uma coisa é... 
desconhecida. Mas assim que a gente começa a participar a gente vai 
entrosado e gostando (Afonso). 
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Analisamos esse comportamento à luz da linha teórica de Watzlawick (2007)  

- Pragmática da Comunicação Humana –  segundo a qual foi  definido, como um dos 

seus axiomas básicos, que “não se pode não comunicar” (p.44), ou seja, todo 

comportamento é um sinal de comunicação (BARRETO, 2008a). Entendemos que 

todo não dito quer dizer alguma coisa e que alguns ditos, por sua vez, podem querer 

dizer algo diferente do que realmente está sendo dito. Essa comunicação está 

presente nos comportamentos, nos simples gestos. Por isso, não julgamos o 

comportamento do grupo como simples “má vontade” em participar, mas, sim, como 

resistências para enfrentar algo que seria novo e desconhecido.  

Nos relatos abaixo, os participantes se percebem como aqueles que  temiam 

a condição de “falar dos problemas na frente dos colegas” e, por isso, usavam 

justificativas como, por exemplo, indisposição, sempre afirmando que participariam 

da próxima sessão:  
 
[...] uma das limitações, é você conseguir expor um problema seu. Quando 
seu problema, quando sua questão levantada ela é, ela é, ela é votada pra 
que você conte... contar isso que tá acontecendo, é... abrir pras pessoas o 
que passa, né? com você, com pessoas do seu trabalho, acho que é um 
pouco... é uma das limitações, assim... é um pouco inovador essa história 
de eu compartilhar algo meu com colega de trabalho, né? Por mais que seja 
uma equipe, que as pessoas trabalham já há tempo é, é... tem uma certa 
limitação, eu acho (Frederico).  
 
Eu acho que é expor alguma coisa, é... a gente assim fica às vezes mais 
reservado de expor as coisas perante todos os colegas de trabalho. É. Eu 
acho que às vezes isso é mais difícil assim, a gente às vezes limita aquilo 
pra gente, às vezes família, às vezes nem fala e de repente você expõe na 
frente de todo mundo. Mas depois a gente vê que fica uma sensação boa. A 
gente ter falado, a gente ter exposto aquilo (Sabrina). 
 
[...] eu sou muito embotada né? esse negócio de ficar quieta num canto, 
conversando ... eu não dava conta. Você viu que... no inicio você chamou, 
ai eu falei que iria no outro dia que eu tava trabalhando, mas na verdade eu  
tava de folga! Ai depois eu pequei e pensei: “que besteira, né? Vou entrar 
pra ver, como que é [risos] (Beatriz) 

 

Outras teorias da psicologia, como por exemplo a Gestalt Terapia46, 

entendem a resistência como forma de expressão, como sintoma de busca de 

equilíbrio e autorregulação. Sendo assim, independe da “[...] vontade da pessoa ou 

de provocações do terapeuta. O organismo resiste naturalmente sempre que está 

diante de um objeto possivelmente ameaçador”(RIBEIRO, 2007, p. 74).                                                         
46 Desenvolvida por Perls; Hefferline; Goodman (1951), propõe que a terapia seja realizada por meio do contato, 
do encontro e, portanto, a partir da postura relacional; considera o "aqui-agora", segundo uma relação dialógica 
que se estabelece entre o terapeuta e o cliente (RIBEIRO, 1994).  



Apresentação e Discussão dos Dados 143 

Ribeiro (2007) esclarece que resistência envolve o medo de mudança que, 

por sua vez, depende de um tempo necessário para que o grupo, gradativamente, 

possa esvair-se dos seus medos e assuma a busca pela própria identidade. 

O número de participação nas rodas também foi percebido pelos 

participantes enquanto uma limitação desta pesquisa: 
 
Eu achei que foi muito válido. Só que eu achei que foi pouca. Porque 
deveria ter mais, ter tido mais oportunidade [...] ai parece que... Eu acho que 
deveria ter mais isso, pra ter mais sequência (Marta). 
 
[...] parece que é... tava fluindo muito bem, e ai a gente começa assim, a se 
soltar, é... a hora que vai ficando melhor [...] A hora que tava ficando bom, 
acabou (Marta) 
 
Ué, foi uma novidade, né? Que eu nunca tinha participado, nem fora do 
serviço. Então, assim, gostei e... Só lamento que assim, que foi muito 
pouco. Que a gente não tem tempo... Então, assim, seria uma ótima idéia 
(Ciro) 

 

Para avaliação do impacto da TC nos vínculos e na autoestima dos seus 

participantes, Barreto (2008a) preconiza que essa seja realizada após 60 dias de 

terapia (subtendendo uma roda por semana, totalizando oito rodas), pois afirma que 

esse tempo é ideal para que a TC seja efetiva do ponto de vista da construção de 

vínculos e autoestima. 

Entretanto, para este estudo, não foi possível selecionar os sujeitos dessa 

forma. Executamos as sessões em dias e horários fixos, tanto para os trabalhadores 

do turno do dia, quanto para os da noite. Não houve, porém, participação assídua e 

nem homogênea entre os sujeitos porque muitos, no dia em que aplicávamos a TC, 

estavam de folga, de licença médica, em férias ou haviam trocado o plantão com um  

colega. 

Em média, cada um participou de seis rodas, sendo duas por mês, havendo 

variação entre as participações (mínima de três e máxima de dez, com valor 

mediano de cinco rodas).  

A participação frequente e contínua do indivíduo na Terapia Comunitária é 

sine qua non para o processo terapêutico, uma vez que concede o tempo necessário 

para que cada um possa refletir, elaborar estratégias e fortalecer os vínculos; este 

tempo possibilita também que aqueles que têm dificuldades para falar no grupo, 

possam, paulatinamente, se desinibir. A vivência desigual em número de rodas por 

participante foi determinante para exclusão de quase 28% dos sujeitos, de forma a 



Apresentação e Discussão dos Dados 144 

haver observância no que se refere aos critérios de seleção: participação em, pelo 

menos, três rodas consecutivas na TC.   

Apesar dos trabalhadores queixarem-se da pesquisa haver terminado quando 

o clima entre o grupo estava ficando mais agradável, quando perceberam que 

estavam se “soltando” um pouco mais, “quando estava ficando bom”, evidenciamos, 

pelos resultados, que a participação em três rodas sucessivas possibilitou que a TC 

se mostrasse efetiva enquanto espaço de discussão do trabalho, de convivência, de 

educação para a vida, de alívio das tensões do trabalho, de expressão, de apoio, de 

construção de vínculos saudáveis, de resgate da cooperação, de educação nas 

relações de trabalho e, sobretudo, de re-significação das próprias experências e das 

relações com os pares. 

Outra questão que entendemos como limitação foi o fato do número de 

participante por sessão ter sido menor do que se previa inicialmente, quando 

planejamos unir dois turnos de trabalho, o que totalizaria o mínimo de 12 sujeitos por 

roda de TC. Projetamos que a TC seria realizada na “virada do plantão”, 

contemplando os dois turnos, mas isso tornou-se inviável porque os sujeitos não 

tinham disponibilidade nem para chegar mais cedo e nem para sair mais tarde. 

Diante disso, trabalhamos com número reduzido de participantes, ou seja, 

aproximadamente cinco a seis.  

Essa situação pode limitar a eficácia da TC visto que ela considera essencial 

a partilha de saberes e experiências de vida como fontes de enriquecimento. Assim, 

um menor número de participantes implica na redução da multiplicidade de 

experiências partilhadas e estratégias a serem postas na roda para reflexão do 

grupo, sobretudo daquele que colocou o problema. Um dos participante se 

expressou nesse sentido: 
 
Então, a outra dificuldade que eu vejo é com o número de pessoas. Eu acho 
muito pouco. Eu acho que deveria, se tivesse condições, de ser feito num 
outro horário, com a mesclagem do outro plantão, do plantão durante o dia 
também (Marta). 

 

Em uma intervenção no ambulatório de Saúde Mental da Universidade 

Federal do Paraná (UFPR), verificou-se que um número de três participantes não 

atribuiu à Terapia Comunitária a eficiência e satisfação para o alívio do sofrimento. 

Isto devido à vergonha dos participantes em expor seus problemas na frente de 

pessoas consideradas estranhas; acreditavam que o meio de terapia individual seria 
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mais adequado (DALLALANA, 2004). Entrentato, em nossa investigação, 

observamos que, a cada roda, os participantes se sentiam mais à vontade para falar 

e se colocar no grupo. 

Outro aspecto que consideramos como limitação desta pesquisa é o não 

envolvimento da equipe multidisciplinar. Durante a análise do sofrimento 

dos trabalhadores, percebemos que enfrentam conflitos relacionais junto aos pares 

mas, principalmente, com à equipe médica. Assim, a intervenção da TC poderia ser 

reverberada consideravelmente nas relações enfermagem-equipe médica se tivesse 

sido aplicada com todos.  

Quando decidimos estudar somente os membros da equipe de enfermagem 

foi em razão, exclusivamente, da inviabilidade da participação dos outros técnicos do 

serviço, uma vez que os mesmos não permanecem por muito tempo no setor; 

geralmente estão presentes nos horários de atendimento diário. O mesmo ocorre 

com psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais e enfermeiros. 

As questões pertinentes à de recursos humanos implicaram, 

sobremaneira,  na realização das rodas, visto que, quando os sujeitos se 

ausentavam para delas participar, a equipe na enfermaria ficava ainda mais 

reduzida, o que gerava preocupação e dificuldade para relaxar durante a TC. 
 
[...] geralmente no dia de a gente fazer terapia, deixava uma pessoa, né? 
olhando, e a gente ficava meio que ligado ali, qualquer barulho... né? 
Entendeu? Então a dificuldade é essa (Ciro). 
 
Mas o serviço tá meio puxado, por exemplo hoje nós estamos só de três na 
enfermagem, né? Eu acho que precisaria assim, ter um número suficiente 
de trabalhadores pra gente possa disponibilizar de um tempo [...]  (Afonso).  
 
Eu acho que é mesmo por que por mais que você tenta relaxar, você fica 
preocupada. Você tá no horário de trabalho... tem que cumprir sua escala, 
entendeu? os colegas... Alguma hora dependendo do assunto que a gente 
tava, se envolvia, aí eu até conseguia esquecer, mas no geral eu ficava 
pensando sim.(Regina). 
 
É... horário, né? A gente não tinha horário, não tinha tempo. Maioria das 
vezes fazia muito corrido. Quando tava fazendo ficava preocupado com o 
que tava acontecendo lá fora. Mais é tempo mesmo que ninguém tem (Igor).  

 

Nesse sentido, é necessário criar estratégias de forma que a organização do 

trabalho possa contemplar tanto alternativas do prazer laboral como, também, de 

prevenção ao sofrimento, seja este por carga física ou com sobreposta carga 

psíquica. Esta experiência nos mostrou que viabilizar ambiente terapêutico para os 
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trabalhadores de enfermagem não é uma tarefa fácil, uma vez que o trabalho desta 

categoria é ininterrupto, o que dificulta a ausência da equipe para participarem das 

rodas de TC.  

Entretanto, os próprios trabalhadores sugeriram alternativas para que as 

rodas de TC pudessem ser operacionalizadas como estratégia de cuidado ao 

sofrimento psíquico dos trabalhadores:  
 
[...] o ideal seria antes do horário, eu acho, porque no final do plantão o 
pessoal já tá cansado (Regina). 
 
Eu acho que deveria ser feito assim... os setores, no geral, do hospital todo, 
gera um estresse muito grande. Dividir os funcionários, cada dia uma turma 
fazer. Eu acho que se tiver uma força de vontade consegue sim.[...] Do 
setor, né? Dividir o funcionário do setor. Um dia faz um, outro dia faz outra 
turma (Igor). 

 

Assim, percebemos o quanto foi árdua executar a tarefa de aplicar as rodas 

de TC, mas sabemos que mais difícil ainda será a tarefa de implantá-la como ações 

de intervenção de promoção da saúde mental e cuidado do trabalhador de saúde. 

Principalmente, pela certeza que o hospital não pára de funcionar para que seus 

trabalhadores possam repensar e analisar como realizam suas tarefas e nem tão 

pouco como se sentem em relação a elas.  

Quanto mais o trabalhador é tratado como máquina mais tratatrá seu paciente 

como uma peça. Porque ninguém pode humanizar suas relações unilateralmente. É 

preciso que alguém me veja como ser humano para que eu possa me exergar pelo 

espelho do seu olhar. Então, realmente é preciso tentar, mesmo que seja difícil, ou 

nos pareça quase impossível. Toda transformação deve começar por dentro. Dessa 

forma, é preciso que se cuide do trabalhador de saúde para somente depois 

qualificar o seu trabalho.  

A Terapia Comunitária se revelou como um instrumento potencializador, 

humanizador das relações interpessoais dos trabalhadores de saúde, ainda 

operacionalizá-la tenha sido difícil, mostrou-se capaz de minimizar o sofrimento dos 

trabalhadores de enfermagem por meio das re-siginificações que transformaram as 

relações de trabalho.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Para essas considerações finais, buscaremos avançar na discussão, 

abordando os questionamentos apontados e fazendo uma reflexão crítica do que foi 

apreendido durante o processo de análise dos resultados. Trata-se de um exercício 

possível quando a realidade é vista não mais de maneira ingênua, mas, sim, por 

meio de uma postura reflexiva.  

Iniciamos pelo cenário de nossa investigação. Algumas vezes fomos 

questionadas sobre os motivos de termos elegido, tanto na dissertação de mestrado, 

quanto na tese de doutorado, a UIPHG e não o CAPS, uma vez que este último 

atenderia, de forma mais explícita, às propostas subjacentes à Reforma Psiquiátrica. 

No primeiro estudo, objetivamos caracterizar as atividades de enfermagem em uma 

UIPHG e, no doutorado, a partir dos resultados do mestrado, fomos instigadas a nos 

direcionar  para o sofrimento dos trabalhadores e propor uma intervenção sobre ele.  

Durante a construção deste estudo, nossas reflexões perpassaram, em 

alguns momentos, pela percepção de que esse sofrimento intercecciona-se às 

dificuldades advindas do fato de uma UIPHG ser dirigida, contemplada e configurada 

enquanto um equipamento também substitutivo ao manicômio e integrado à política 

de saúde mental.  

Algumas publicações por nós mencionadas, revelam que a saúde mental vem 

se construindo na contramão do sistema de organização do trabalho hospitalar uma 

vez que os hospitais são geridos segundo a lógica da divisão técnica e social do 

trabalho, a qual objetiva a cura da doença; assim, de maneira coerente a essa 

lógica, a saúde mental tem sido construída por meio de atividades fragmentadas, 

relações hierarquizadas e cuidado biologicista. Entretanto, é importante ressaltar 

que, para se atingir minimamente os preceitos da saúde mental, o hospital geral, 

ainda que tenha a função de manejar a crise, deve ser centrado na pessoa e não 

somente na doença; tem, como responsabilidade, articular-se com o serviço de base 

comunitária; é necessário ainda que prime pela autonomia e reinserção social do 

paciente, por meio da integração da família, atividades de lazer, dentre outras ações. 

Além disso, o hospital geral deve dispor de requisitos para manter uma UIP, 

uma vez que as especificidades do cuidado em saúde mental requerem, além da 
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terapêutica comumente dispensada por meio da administração de medicamentos e 

cuidados diretos ao corpo doente, o cuidado psicoterapêutico, muitas vezes invisível 

a um corpo aparentemente sadio.  

Pensamos que a incongruência entre as finalidades de um hospital geral e as 

necessidades do paciente psiquiátrico predispõem a um distanciamento ainda maior 

entre o trabalho real e o prescrito, visto que a UIPHG recebe pacientes com 

necessidades que requerem um trabalho bem diferente daquele para o qual o 

hospital está, de fato, preparado. Acreditamos ser nesse ponto que se localiza a 

diferença entre o sofrimento da equipe de enfermagem da UIP e o de trabalhadores 

de outras especialidades, uma vez que, conforme já citado neste estudo, pesquisas 

realizadas sobre o sofrimento do trabalhador de outras áreas também revelam que 

este advém dos conflitos relacionais e do trabalho fragmentado e mecanizado, 

decorrentes de uma organização hospitalar que tem, como base, a divisão do 

trabalho e a manutenção de relações hierarquizadas.  

Diante do exposto, nota-se que a problemática relacionada à organização do 

trabalho, em si, não é um “privilégio” da saúde mental; da mesma forma, o 

sofrimento gerado nos trabalhadores sob essa situação não é uma desvantagem 

daqueles que atuam em  UIP.   

Entretanto, acreditamos que a organização esteja de tal forma desajustada às 

necessidades demandadas pelos pacientes da saúde mental que faz  com que o 

trabalhador necessite despender um esforço ainda maior para assistí-lo, na intenção 

de realizar o melhor possível em seu cotidiano. Assim, em sua rotina de trabalho, 

tem que realizar o manejo do paciente agressivo, evitar fugas e brigas entre os 

internos, ainda que para isso conte com número mínimo de funcionários.  

Nesse contexto, evidencia-se sua tentativa de suprir a ausência de outros 

profissionais, cuja presença seria essencial durante 24 horas na rotina de trabalho, 

ou seja, fazem o possível para que, ainda assim, diante desta escala reduzida, 

consigam ser reconhecidos por seu esforço, criatividade e perspicácia. Buscam, com 

pouco, atender a quase tudo.  

Quando iniciamos a coleta de dados na Unidade, percebemos ser um  

momento de crise e reorganização de serviço. O hospital havia contratado uma 

consultoria para sugerir mudanças no processo de trabalho a fim de promover 

melhor qualidade à assistência. Participamos de algumas das reuniões da equipe de 

enfermagem com o consultor, o qual, em outra etapa da consultoria, já havia 
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ressaltado alguns problemas e, portanto, aquele era um momento para sugerir 

propostas de resolução em conjunto com toda a equipe.  

Nessas reuniões, começamos a perceber que a equipe  expressava angústia 

acerca da escassez de recursos humanos de enfermagem, desigualdade salarial 

entre os trabalhadores da UFU e da Fundação; revindicavam, ainda, a possibilidade 

de fazer plantão extra para completar  a escala quando nessa houvesse um número 

reduzido de profissionais. Além disso, relatavam dificuldades para permanecer na 

Unidade sem a presença constante do médico. 

Em outra reunião foi discutida a implantação dos leitos de desintoxicação de 

dependência química na Unidade e sua articulação com a rede de atenção do 

CAPS, o que gerou apreensão entre os funcionários uma vez que  tinham  certeza 

de que, anteriormente a esta decisão, deveriam ter o apoio de outros profissionais.  

De acordo com os relatos da primeira entrevista, percebemos que os sujeitos 

consideravam o novo quadro de médicos admitidos no setor como a mudança que 

mais atingia o trabalho da enfermagem; acreditavam que esse novo grupo de 

psiquiatras trazia proposta terapêutica diferente e mantinha postura arredia em 

relação à equipe. Os funcionários os comparavam com outros com os quais estavam 

acostumados a trabalhar e diziam que os novos não davam abertura para o diálogo, 

não confiavam no trabalho da equipe e não eram sensíveis ao sofrimento dos 

funcionários, uma vez que, ao manter seus pacientes  “mal medicados”, segundo o 

julgamento de alguns sujeitos, desconsideravam as possibilidades  de agressão 

contra membros da equipe.  

Notamos que na relação médico-equipe de enfermagem essas questões 

estavam permeadas por emoções, o que levou a discursos repletos de decepção, 

raiva e rancor, conforme foi mostrado neste estudo, por meio de recortes das falas 

dos sujeitos. 

Foi inequívoco que os conflitos nas relações de trabalho se constituiram na 

expressão maior de sofrimento. Mas, a quem cabe culpa? Aos profissionais? À 

organização? ou Aos pacientes?  

É certo que vários fatores devem ser revistos e otimizados para o cuidado em 

saúde mental, entre os quais estão dimensionamento de pessoal, materiais, 

estrutura física, equipe multiprofissional e o relacionamento. 

Não se pode esperar que os pacientes em crise, muitas vezes com o juízo 

crítico prejudicado, se adequem aos padrões do hospital; ao contrário, o hospital 
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deve flexibilizar sua forma de tratar e acolher diante das necessidades 

apresentadas. Do mesmo modo, não se deve esperar que os trabalhadores de 

enfermagem trabalhem com prazer em meio à insegurança. É preciso criar 

condições de trabalho para tanto. A organização deve não apenas funcionar; 

necessita, sobretudo, funcionar sem prejudicar a saúde de seus trabalhadores.   

A quem culpar pela discórdia, pelas ofensas, acusações, desconfiança e pela 

falta de reconhecimento no trabalho?  

É preciso ter em mente que é, por meio do reconhecimento, que o trabalhador 

irá sublimar seu sofrimento,  sentir que seu esforço valeu a pena, foi recompensado, 

reconhecido. Recebem o “salário afetivo” no momento em que o paciente, já de alta, 

agradece a equipe, reconhece que sua ajuda foi importante. Entretanto, desejam 

também ser reconhecidos pelos outros trabalhadores, Mas ao contrário, percebem 

que seu trabalho não é valorizado, que seu potencial  não é bem aproveitado.  

Nesse contexto, se percebem como cumpridores de ordens, diante de  um 

fazer mecanizado, para o qual não são aproveitados seu potencial e  criatividade. 

Essa constatação nos leva, novamente, a indagar: Quem é o culpado por isso? Os 

profissionais? A organização? Ou os pacientes?  

Poderíamos responder: são os médicos porque não reconhecem os 

trabalhadores da enfermagem; ou: a enfermagem, por reclamar demais; ou também: 

a organização porque sempre atua de forma impiedosa com seus trabalhadores. 

Poderíamos afirmar ainda ser a discrepância entre a ideologia dos hospitais e a 

lógica da saúde mental. Mas não se trata de encontrar culpados e, sim, discutir as 

possibilidades. Para isso, devemos retornar aos motivos que fizeram com que nossa 

atenção estivesse voltada à UIPHG e não para outro equipamento; isso também 

explica a escolha por enfatizarmos o sofrimento dos trabalhadores e não uma outra 

problemática relacionada a esse local. 

Decidimos nos voltar para uma UIPHG por considerá-la importante para a 

mediação da crise quando articulada à rede de atenção de base comunitária. A 

comunidade científica tem deixado esse tema à margem das discussões e trabalhos 

(como lembram os redatores do último relatório de gestão da saúde mental, 2007-

2010). A ênfase  direciona-se aos CAPS, residências terapêuticas e outros novos 

equipamentos. Em nossa experiência, entretanto, temos visto que a UIPHG é 

fundamental para fornecer suporte à rede quando esta se torna ineficiente para o 

atendimento da crise . Assim, não pode ser vista como um apêndice da rede de 
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atenção em saúde mental; deve estar integrada e articulada e, para tanto, é 

necessário fomentar a discussão, com base nos problemas vivenciados na prática, 

de forma a avançar na construção de novos saberes.  

Ao ensair essa discussão, ainda durante o mestrado, nos vimos 

impossibilitadas de prosseguir por uma causa justa: os trabalhadores nos deram 

indícios do próprio sofrimento. Surgiu, então, a dúvida: como discutir novas formas 

de trabalhar em saúde mental se o agente dessa ação necessita da mesma 

assistência? Assim, mergulhamos neste trabalho que, ao mesmo tempo, em que 

buscou identificar o sofrimento, também intencionou minimizá-lo e, quem sabe, 

extingui-lo. 

Nesse percurso, encontramos a teoria de Dejours sobre a psicodinâmica do 

trabalho, a qual nos trouxe importantes respostas para a compreensão do sofrimento 

dos trabalhadores. Percebemos haver um elemento comum: faltam “espaços de 

discussão” sobre a prática e o fazer para se avançar rumo a uma melhor assistência 

na UIPHG e, também, para amenizar o sofrimento  gerado pelo trabalho nesse 

cotidiano.  

A partir de então apreendemos o sentido que Dejours atribui ao trabalho e ao 

espaço de discussão. O espaço de discussão, onde o trabalhador tem a 

oportunidade de debater ideias e advogar a favor de suas opiniões a respeito do 

trabalho, onde surgem os julgamentos da beleza e da utilidade das tarefas que 

realiza.  Assim, é no trabalho propriamente dito, que o homem tem a oportunidade 

de ser reconhecido e edificar a própria identidade, ou seja, re-significa o próprio ser 

mediante do reconhecimento do seu fazer.  

Entretanto, mesmo diante das afirmativas de Dejours, e concordando com 

elas, nos propomos a um exercício contraditório mas que, ao final, buscava também 

amenizar o sofrimento do trabalhador: por meio da Terapia Comunitária abrir espaço 

de expressão da escuta do sofrimento e partilha das competências de forma que o 

trabalhador fosse reconhecido por suas histórias de sofrimento e superação antes 

de ser julgado pelo seu trabalho.  

A Terapia Comunitária, enquanto instrumento de intervenção no sofrimento 

dos trabalhadores, seguiu a via da conversação, da convivência, a partir de um 

espaço no qual os trabalhadores puderam ouvir e falar, partilhar suas histórias. Esse 

espaço proporcionou a descontaminação de um ambiente que lhes parece, por 

vezes, hostil, em decorrência das injustiças do trabalho cujo efeito deletério para 
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ação humanizadora das relações interpessoais produz uma espécie de cegueira 

relacional, levando  os trabalhadores a julgar o homem pelo fazer e não ser.    

A metodologia da TC permitiu um espaço re-significações. Os participantes 

puderam reconhecer uns aos outros como pessoas que, apesar de toda luta e 

sofrimento, conseguiram a superação, tornaram-se pessoas dignas de respeito, 

confiança e cooperação. No espaço da Terapia puderam ver além das “máscaras” 

do trabalho e isso foi possível porque dedicaram seu tempo para ouvir com respeito 

as histórias partilhadas, sem intenção de julgar, simplesmente se dispondo a  

compreender e aceitar um ao outro.  

Ao receberem o reconhecimento de sua história e de sua pessoa destinaram-

se, subjetivamente, ao registro do fazer. Isso ocorre porque, após ser elogiado, 

receber um abraço, um olhar empático, pode, enfim, sentir-se aceito. Além disso, 

ainda que seu trabalho não seja excelente, não terá que se submeter às situações 

de humilhação, de agressão à sua dignidade, simplesmente porque, antes de tudo, 

vem o homem que fez e não o feito do homem. Tal sentimento foi expresso por um 

dos entrevistados: “a gente trabalha até melhor com o colega”. 

A TC funcionou como um “labirinto de espelhos”. Quando os trabalhadores 

entraram na roda de TC puderam se espelhar nas histórias de vida contadas pelos 

participantes por meio das quais se identificaram e re-significaram as suas próprias. 

Desde a escolha do tema, quando cada um vota naquilo que lhe toca mais até a 

partilha, quando cada um conta suas dores e força para superá-las, a metodologia 

da TC segue pelo “labirinto dos espelhos”. Ao conhecer e deixar-se conhecer, os 

sujeitos foram levados ao sentimento de pertença. Ninguém quer ser rejeitado, todos 

nós queremos pertencer. Se funciona como um espelho, aceitando o outro, a 

tendência é aceitar a mim mesmo e vice-versa. A consequência de tudo isso pode 

ser renovadora, pois abre para possibilidades tornarem-se um grupo coeso , uma 

comunidade no sentido mais amplo da palavra, uma equipe de trabalho de vínculos 

saudáveis, com potencial de crescimento, autonomia e emancipação.  
Além disso, as histórias de vida nunca serão simplesmente histórias; são, de 

fato, lições que educam para um novo jeito de enfrentar as situações. Neste estudo, 

a terapia também ajudou os trabalhadores a re-significarem a vida fora do trabalho, 

as relações com a família, com o cônjuge, a falarem quando se sentiam 

sobrecarregados e a repensarem suas próprias posturas.  



Considerações Finais 154 

Em síntese, essa rede de re-significação trouxe uma nova forma de  

relacionamento no trabalho. Construiu novos alicerces, fundamentados no 

sentimento de grupo, de pertença, por meio de vínculos, do resgate da cooperação e 

da confiança e ajudou a formular novos conceitos a respeito do  trabalho conjunto.  

 Assim, mesmo com todas as suas limitações, esta pesquisa nos mostrou que 

re-significar o homem é também re-significar o trabalho, pois quando eu conheço a 

história de luta e sofrimento do meu colega, começo a vê-lo mais como um sujeito 

do que apenas um trabalhador. A partir desse conceito, qualquer julgamento 

perpassará antes pelo significado que atribuo  ao homem. A coerência no 

julgamento do trabalho mais se fortalece quanto conheço o trabalhador em sua 

dignidade, força e sofrimento do que somente pela execução da tarefa. Essa 

concepção implicará indiretamente na organização do trabalho porque é por meio da 

relação homem-homem, e não homem-máquina, que advém o trabalho. 
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ANEXOS 
 

 

ANEXO A - Ficha de organização das informações 

 
Esta ficha deve ser preenchida durante o desenvolvimento da T.C. pelo co-terapeuta. 

 
 
1 - Equipe de Terapeutas: Terapeuta: ___________________________________________ 
                                           Co-Terapeuta:________________________________________ 
 
2- local , data  e horário da TC:________________________________________________  
 
3 - Tipo de Grupo: __________________________________________________________ 
  
4 - Nº de participantes: _______________________________________________________ 
 5 - Listar os temas apresentados: 1 - ________________________________________________________________________________________________ 2 - ________________________________________________________________________________________________  3 - ________________________________________________________________________________________________  4 - ________________________________________________________________________________________________  5 - ________________________________________________________________________________________________   6 – Qual o Tema escolhido: ____________________________________________________________________  Mote Proposto: __________________________________________________________________________________   7 - A partir dos depoimentos dos participantes que estratégias foram sugeridas para o enfrentamento do problema escolhido:  a - _________________________________________________________________________________________________  b - _________________________________________________________________________________________________  c - _________________________________________________________________________________________________  d - _________________________________________________________________________________________________  e - _________________________________________________________________________________________________   8 - Fazer a conotação positiva, recolhendo do grupo - o que aprendeu / o que está levando / depoimento sobre os benefícios que trouxe para si a participação na T.C.: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   
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ANEXO B - Aprovação do Comitê de ética 
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APÊNDICES 
 

 

Apêndice A - Roteiro do terapeuta para condução das rodas 

de TC 

 
(Baseado na síntese proposta por Barreto (2008a, p. 94-98)). 

 
 

1. Acolhimento é composto por seis procedimentos ( + ou - 7 minutos) 
a.  Dar boas-vindas - convide o grupo a cantar uma música conhecida da 

comunidade 
b. convidar ao grupo para comemoração dos aniversariantes da semana - “tem 

alguém aqui hoje que está aniversariando esta semana? Diga seu nome e o 
dia”. “tem alguém que tem alguém, um parente, um vizinho ou amigo que está 
aniversariando esta semana? Levante o braço. Diga o nome e o dia”. Tem 
alguém que quer comemorar alguma conquista ou situação Convidar o grupo a 
se levantar e cantar parabéns ou outra música que for sugerida. 

c. Falar os objetivos da TC: o que é e para que serve. 
d. Falar e explicar as regras da terapia: fazer silêncio; falar da própria experiência 

utilizando o EU; não dar conselhos; cantar músicas conhecidas, ou piadas e 
etc; não julgar. 

e. Aquecer o grupo para trabalhar: utilizar Dinâmicas; bincadeiras. 
2. Escolha do tema: é composto por cinco procedimentos (+ ou - 10 minutos) 

a. Explicar o que falar e o porquê de falar, utilizado ditados populares; 
b. Perguntar para o grupo: “quem gostaria de falar?” (explicar que deve falar o 

nome e apenas um título de seu problema para posterior votação).; 
c. Fazer a restituição do problema e anotar o nome e problema 
d. Validar junto aos participantes a identificação dos temas “qual o tema que mais 

te tocou e por quê?” 
e. Fazer a votação dos temas (lembrar ao grupo que  vota-se uma vez).  
f. Agradecer a todos que expuseram seus problemas. 

3. Contextualização é composto por dois procedimentos (+ ou - 15 minutos) 
a. Pedir para  quem teve seu tema escolhido, contar seu problema e avisar o 

grupo que todos podem perguntar. 
b. Elaborar o mote.  

4. Problematização/ partilha é composto de apenas um procedimento (+ ou - 45 minutos) 
a.  Lançar o mote (coriga; simbólico; específico) 

5. conclusão é composto de dois procedimentos (+ ou - 10 minutos) 
a. pedir para que todos se levantem e se abracem em roda 
b. verbalizar o que mais foi tocado com as histórias ouvidas e abrir para os 

participantes dizerem o que sai levando da reunião e o que admirou nas 
histórias ouvidas. 

6. Apreciação  
 Refletir sobre a condução da roda e anotar no caderno de campo.  
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APÊNDICE B - Roteiro para observação participante 

sistemática 

 

1- Observar as atividades desenvolvidas pela população de estudo  

1.1 Quais atividades desenvolvidas 

1.2 Qual a intenção das atividades desenvolvidas?  

 

2 – Observar as relações de trabalho 

       2.3 Como se relaciona com os outros profissionais?  

2.4Como se relacionam com os pacientes e familiares?  

2.5 Como agem diante situações que fogem a rotina?  
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APENDICE C - Roteiro de entrevista  1 - Dados de caracterização: 
 Idade:_________ Sexo: (  ) F (  ) M Formação: (  ) Técnico de enfermagem (  ) Auxiliar de enfermagem (  )enfermeiro (  ) Tempo de formado: _______________________Nível de escolaridade:_____________________________ Cursos de capacitação/ especialização ou outros: Cargo que ocupa na instituição: (  ) Técnico de enfermagem (  ) Auxiliar de enfermagem  ( )enfermeiro  Tempo de trabalho na instituição:_____________ Carga horária:____________ Outros empregos atuais e carga horária:_______________  2 – Por que trabalha na área de enfermagem psiquiátrica e saúde mental? 3 -Descreva as atividades que você realiza rotineiramente em um dia comum de trabalho: 4 – Partindo da afirmativa de que todo profissional tem um modo próprio de trabalhar, em que você se diferencia dos outros colegas? 5 - Quais as barreiras que você encontra para desenvolver seu modo de trabalhar e o que você tem feito para enfrentá-la?  

6 - Quais as dificuldades que você enfrenta no seu dia a dia de trabalho? 
7 - O que mais te frustra no trabalho? 
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APÊNDICE D - Entrevista II 

 

1. Poderia me contar como foi para você participar da Terapia Comunitária? 

2. Como a Terapia Comunitária contribuiu para seu dia-a-dia 

3. Contribuiu de alguma forma no seu trabalho, como?  

4. Para você  quais  foram as limitação da aplicação da TC nessa instituição? 
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APÊNDICE E - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Você está sendo convidado para participar de uma pesquisa onde pretendo analisar as 
implicações do uso de uma roda de conversa de terapia de grupo nas relações de trabalho e 
identificar possibilidades e limites da aplicação da mesma.  

Na sua participação você será observado em suas atividades e entrevistado individualmente 
e em grupo com o objetivo saber como é o processo de trabalho de enfermagem do seu setor. As 
entrevistas individuais serão gravadas em fitas de áudio. Depois participará de 10 rodas de Terapia 
Comunitária junto com outros colegas da equipe de enfermagem do seu setor, incluindo o pessoal 
que trabalha no apoio a enfermagem. Essas rodas terão duração de uma a uma hora e meia. A 
Terapia Comunitária é um espaço de acolhimento, onde as pessoas têm oportunidade de partilhar 
experiências vividas, sabedoria prática e situações de sofrimento vivenciadas no cotidiano.  

Posteriormente participará de 22 rodas de conversa com que tem como objetivo refletir sobre 
o dia-dia do seu trabalho que terá duração de uma a uma hora e meia.  

No decorrer da pesquisa você preencherá 2 formulários que gastará um tempo de 10 minutos 
cada um para responder, responderá uma entrevista com tempo estimado de uma hora e participará 
de uma entrevista de grupo com tempo estimado de uma hora. 

O possível risco desta pesquisa pode ser ter sua identidade ser revelada, entretanto, eu me 
comprometo em manter sigilo absoluto. A pesquisa será publicada em revistas científicas, congressos 
e base de dados da internet, mas ainda assim a sua identidade será preservada. Pode ocorrer 
desconfortos por compartilhar informações pessoais com seus colegas de trabalho Espero que o 
senhor(a) seja beneficiado direta ou indiretamente, como por exemplo, maior compreensão acerca do 
seu trabalho e qualificação do mesmo, melhora da auto-estima (pois o recurso da Terapia 
Comunitária é utilizada para propiciar tal benefício) que poderá conduzir a um bom efeito na 
sociedade. 

Não haverá nenhum gasto ou ganho financeiro por participar na pesquisa. Você é livre para 
participar, ou recusar-se a participar e parar de participar a qualquer momento sem nenhum prejuízo 
para o senhor (a). Caso aceite participar, esse termo será assinado por mim e pelo senhor(a) em 
duas vias, uma ficará comigo e a outra cópia deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
ficará com o senhor(a). 

Qualquer dúvida a respeito da pesquisa o senhor poderá entrar em contato com: Karine 
Santana de Azevedo Zago Endereço da pesquisadora: rua Joaquim Vieira Sobrinho, 33, Vigilato 
Pereira. Uberlândia-MG CEP: 38 408 612 telefones: (34) 88158670 e 32142657. CEP/UFU: Av. João 
Naves de Ávila, nº 2121, bloco J, Campus Santa Mônica – Uberlândia –MG, CEP: 38408-100; fone: 
34-32394531 

 
Uberlândia, __________de ___________de 20____. 
 
________________________________ 
Karine Santana de Azevedo Zago 
Pesquisadora responsável 
 
Eu aceito participar do projeto citado acima, voluntariamente, após ter sido devidamente 

esclarecido. 
 
__________________________ 
Participante da pesquisa    

 

 


