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RESUMO 

 

 

Esta dissertação teve como objeto a dinâmica da supervisão clínico –institucional (SCI) como 

espaço de educação permanente e produtor de saberes e de mudança das práticas em saúde 

mental. Entendendo-se que esta se constitui como um dos dispositivos de mudanças na gestão 

do trabalho em Saúde Mental, com a função de fortalecer a Reforma Psiquiátrica Brasileira no 

que tange uma proposta de novas formas no cuidado ao portador de sofrimento psíquico. 

Contudo, através do meu percurso em alguns serviços de saúde mental, pude perceber que a 

mesma pode apresentar um viés de improdutividade, aniquilamento e constrangimentos que 

provocam um distanciamento dos saberes que sustentam o espaço. Seus objetivos foram: 

mapear os saberes que sustentam a supervisão clínico-institucional e cartografar como esses 

saberes operam na construção da Supervisão Clínico-Institucional. Metodologia: O presente 

estudo teve uma abordagem cartográfica, se constituindo uma pesquisa-intervenção, com 

abordagem qualitativa. Os participantes foram os profissionais de saúde e a supervisora de um 

Centro de Atenção Psicossocial III, do município do Rio de Janeiro. Os dados foram 

produzidos em cinco encontros.  A produção de dados teve como base as narrativas e o 

instrumento de coleta foi o diário de campo. Discussão: As narrativas foram transcritas e 

delas chegamos a dois marcadores: supervisão e implicações da supervisora. Os resultados 

apontaram que vários saberes sustentam a supervisão clínico-institucional, sendo eles: a 

Psicologia, Enfermagem, Medicina, Serviço Social, Musicoterapia, Artes, Dança (expressão 

corporal), Gestão, Política, A concepção e funcionamento do território. Esses saberes na 

maioria das vezes dialogam e possibilitam a produção do cuidado no serviço e no território, a 

articulação de serviços de saúde, o compartilhamento do cuidado, o trabalho intersetorial, o 

acolhimento à crise e ao sofrimento psíquico. Considerações finais: a pesquisa concluiu que 

a supervisão, neste serviço operava comtemplando os seus pressupostos, onde a educação 

permanente e a produção do cuidado em saúde mental eram fomentados e realizados.  

 

 

Palavras-chaves: Supervisão Clínico-institucional, Apoio Paidéia, 

Educação Permanente. 
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1- INTRODUÇÃO  

 

 A rede de atenção à saúde mental brasileira é parte integrante do Sistema 

Único de Saúde (SUS), uma rede organizada de ações e serviços públicos de saúde, instituída 

no Brasil, pela Constituição Federal de 1988, com o objetivo de atender as necessidades das 

pessoas em sofrimento psíquico.  

 Esta rede tem como alicerce legal, a Lei Federal 10.216 que redireciona a 

assistência em saúde mental, privilegiando o oferecimento de tratamento em serviços de base 

comunitária, dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas com transtornos mentais, e 

impõe novo impulso e novo ritmo para o processo de Reforma Psiquiátrica no Brasil. 

A partir da proposta da Reforma Psiquiátrica, importantes mudanças vêm 

acontecendo no campo da saúde mental. Práticas e saberes são repensados e novos 

dispositivos foram criados para substituir o atendimento no modelo manicomial. Os CAPS 

(Centro de Atenção Psicossocial), surgem com o objetivo de oferecer atenção integral a 

sujeitos com sofrimento psíquico, fora dos hospitais. Tendo estes várias modalidades como: 

CAPS I, CAPS II, CAPS III, CAPS AD E CAPSI. 

A Portaria nº 3.088, de 23 de dezembro de 2011, republicada em 21 de 

maio de 2013 sobre os Centros de Atenção Psicossocial, os organiza da seguinte forma: 

 CAPS I - atende pessoas de todas as faixas etárias que apresentam prioritariamente intenso 

sofrimento psíquico decorrente de transtornos mentais graves e persistentes, incluindo aqueles 

relacionados ao uso de substâncias psicoativas, e outras situações clínicas que impossibilitem 

estabelecer laços sociais e realizar projetos de vida. Indicado para municípios ou regiões de 

saúde com população acima de quinze mil habitantes; 

 CAPS II - atende prioritariamente pessoas em intenso sofrimento psíquico decorrente de 

transtornos mentais graves e persistentes, incluindo aqueles relacionados ao uso de 

substâncias psicoativas, e outras situações clínicas que impossibilitem estabelecer laços 

sociais e realizar projetos de vida. Indicado para municípios ou regiões de saúde com 

população acima de setenta mil habitantes. 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt3088_23_12_2011_rep.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt3088_23_12_2011_rep.html
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 CAPS III - atende prioritariamente pessoas em intenso sofrimento psíquico decorrente de 

transtornos mentais graves e persistentes, incluindo aqueles relacionados ao uso de 

substâncias psicoativas, e outras situações clínicas que impossibilitem estabelecer laços 

sociais e realizar projetos de vida. Proporciona serviços de atenção contínua, com 

funcionamento vinte e quatro horas, incluindo feriados e finais de semana, ofertando 

retaguarda clínica e acolhimento noturno a outros serviços de saúde mental, inclusive CAPS 

AD. Indicado para municípios ou regiões de saúde com população acima de cento e cinquenta 

mil habitantes. 

 CAPS AD - atende pessoas de todas as faixas etárias que apresentam intenso sofrimento 

psíquico decorrente do uso de crack, álcool e outras drogas. Indicado para municípios ou 

regiões de saúde com população acima de setenta mil habitantes. 

 CAPS AD III - atende pessoas de todas as faixas etárias que apresentam intenso sofrimento 

psíquico decorrente do uso de crack, álcool e outras drogas. Proporciona serviços de atenção 

contínua, com funcionamento vinte e quatro horas, incluindo feriados e finais de semana, 

ofertando retaguarda clínica e acolhimento noturno. Indicado para municípios ou regiões com 

população acima de cento e cinquenta mil habitantes. 

 CAPSi.- atende crianças e adolescentes que apresentam prioritariamente intenso sofrimento 

psíquico decorrente de transtornos mentais graves e persistentes, incluindo aqueles 

relacionados ao uso de substâncias psicoativas, e outras situações clínicas que impossibilitem 

estabelecer laços sociais e realizar projetos de vida. Indicado para municípios ou regiões com 

população acima de setenta mil habitantes. 

                            Já os Serviços Residenciais Terapêuticos ou Residências Terapêuticas, são 

casas, locais de moradia, destinadas a pessoas com transtornos mentais que permaneceram em 

longas internações psiquiátricas e impossibilitadas de retornar às suas famílias de origem. 

 

Esta proposta de oferta de serviços que passa por uma alternativa ao modelo 

asilar, incorpora em sua essência a supervisão, como elemento do processo de trabalho das 

equipes de saúde mental, nos diferentes dispositivos da rede. O objetivo principal da 

supervisão  recai na responsabilidade de promover reflexões considerando as dimensões que 

compõem o contexto institucional, ou seja, o serviço, a rede, a gestão, a política pública. Cabe 

ao supervisor focar seu trabalho na tarefa de contextualizar permanentemente a situação 

clínica, levando em conta as tensões e a dinâmica da rede e do território. Significa que deve 
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priorizar e sustentar ativamente as situações dialógicas entre as dimensões política da clínica e 

clínica da política (BRASIL, 2007). 

Ao pensar na supervisão clínico-institucional, como um espaço fundamental 

para construção do trabalho dentro ou fora do hospital psiquiátrico, a mesma apresenta-se 

com diversas facetas e diferentes propostas, junto às equipes de saúde mental. 

Designada como dispositivo estratégico que visa contribuir para 

implantação de um novo modelo de clínica, a Supervisão em Saúde Mental se constitui como 

espaço de produção de saber, porém diante do meu percurso por diversos serviços de saúde 

mental extra-hospitalares, como trabalhadora da saúde mental, constatei que a supervisão 

também pode ter um viés de improdutividade, aniquilamento e gerar constrangimentos em 

todos os participantes. 

Diante das questões que tenho em relação a este dispositivo que considero 

de extrema riqueza e importância na oferta do cuidado em saúde mental, tomo a Supervisão 

em Saúde Mental como espaço de problematização nesta dissertação, a partir das questões:  

1- Como a Supervisão Clínico-Institucional pode se constituir como espaço criativo para 

o processo de trabalho em Saúde Mental? 

2- Quais os saberes que operam na construção da SCI. 

 

Estas questões que nortearam este estudo estão associadas ao impacto da 

Reforma Psiquiátrica, na prática profissional, no caso deste trabalho, das equipes dos Caps, e 

a importância da educação permanente como dispositivo para o cuidado em saúde mental. 

Estudar modos de contribuir com a melhora da formação dos profissionais e da assistência 

prestada aos usuários com transtornos mentais dentro do Sistema Único de Saúde (SUS) é, 

sem dúvida, participar da Reforma Psiquiátrica. 

Outro elemento que destaca a importância da pesquisa diz respeito à lacuna 

de conhecimento nesta área. O levantamento bibliográfico, realizado neste período, demonstra 

a escassez de publicações sobre os temas Educação Permanente e Supervisão Clínico 

Institucional. O critério para seleção das publicações, foram os artigos  publicados entre os 

anos1990  e  2015. 1990 por haver, neste ano, o fortalecimento da Reforma Psiquiátrica 

Brasileira, com a expansão dos Caps, e finalizando com, 2015, por ser o início da construção 
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do presente estudo. Utilizamos como descritores a Educação Continuada (EC) e Educação em 

Serviço, para identificar o material na base de dados.  

Buscou-se num primeiro momento na base de dados Ciências de Saúde em 

Geral, da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), a qual abrange diversas bases de dados, como 

Medline e Lilacs, estudos que constavam em seu título o termo “educação permanente”. 

Posteriormente, buscaram-se publicações cujos títulos constassem os termos “supervisão 

clínico- institucional” e “ educação permanente”. Vale ressaltar que os referidos termos não 

constam como descritores, por este motivo alteramos para Educação Continuada e Educação 

em Serviço, fazendo, então o cruzamento simples destes descritores. 

Após a identificação do material – artigos, dissertação e teses - deste 

cruzamento, em que foram suprimidos material duplicado, e que não estivessem no idioma 

português, passamos para a leitura dos resumos, buscando material que apresentasse indícios 

de atividade de supervisão em saúde mental. 

 O quadro abaixo fornece informações dos trabalhos encontrados no 

levantamento bibliográfico que atenderam aos objetivos deste primeiro passo. No total foram 

10 artigos que atendiam aos objetivos deste levantamento. 

Após a leitura deste material, é possível constatar que este tema proporciona 

diversos debates importantes sobre a prática e o cuidado na saúde mental, com abordagens e 

atravessamentos diversificados, visto que dentro dele há um imenso repertório como: política, 

processo de trabalho, papel do supervisor, psicanálise e o cuidado na saúde mental.  

Artigo  Ano Revista Resumo 

O Processo de 

trabalho da 

Supervisão Clínico-

Institucional nos 

Caps.  

2012 Latino americana 

de psicopatologia 

fundamental. 

Relata a função da supervisão, a 

importância da mesma atuar de forma 

a sustentar a proposta de uma gestão 

partilhada da clínica. Além disso, 

esclarece que os supervisores podem 

ter formações teóricas e práticas 

diversas.  

O trabalho em 

serviços de saúde 

2011 Ciências e Saúde 

Coletiva. 

Relata a importância da supervisão 

clínico-institucional como dispositivo 
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mental no contexto 

da Reforma 

Psiquiátrica: um 

desafio técnico, 

político e ético. 

potente para qualificar o cuidado na 

atenção psicossocial, a organização 

dos processos de trabalho e a 

promoção da reflexão sobre os 

processos de gestão.  

A supervisão 

clínico-institucional: 

dos riscos e das 

possibilidades. 

2010 Caderno de Saúde 

Mental 3: Os 

desafios da 

formação. 

Relata que o supervisor muito mais do 

que produzir saber, pode contribuir na 

retificação do lugar lógico do clínico, a 

partir do seu ato de escuta. Além de 

falar sobre a dinâmica da supervisão. 

A supervisão 

clínico-institucional 

como dispositivo de 

mudanças na gestão 

do trabalho em 

saúde mental 

2014 Interface – Saúde, 

Educação e 

Comunicação 

Relata a função do supervisor e a 

importância de estimular o diálogo de 

todos os saberes da equipe. 

Supervisão Clínico-

Institucional: 

refletindo os 

princípios da 

Reforma 

Psiquiátrica. 

2014 Convibra – Gestão, 

Educação e 

Promoção da 

Saúde. 

Destaca a Reforma Psiquiátrica 

Brasileira, a função do supervisor, o 

serviço de saúde mental, a rede, a 

gestão e a política pública. 

Efeitos transversais 

da Supervisão 

Clínico-Institucional 

na Rede de Atenção 

Psicossocial. 

2012 Polis e psique. Relata sobre a dinâmica da supervisão 

e a sua função de operar uma 

transversal ativadora de conectividade 

e de efeitos de coletivização na rede de 

saúde do território. 

Acesso, acolhimento 

e acompanhamento: 

três desafios para o 

cotidiano da clínica 

em saúde mental.  

2009 Latinoamericana de 

psicopatologia 

fundamental. 

Relata a função da supervisão e afirma  

a importância da mesma funcionar 

como um avaliador permanente do 

cotidiano do Centros de Atenção 

Psicossocial. 

Processo de trabalho 2010 Dissertação Relata o lugar da supervisão como um 
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do supervisor 

clínico-institucional 

nos Caps na 

percepção dos 

supervisores. 

dispositivo de educação permanente  e 

sua função. 

Análise de uma 

experiência de 

supervisão no 

contexto das 

políticas sociais. 

2012 Revista de 

psicopatologia 

clínica 

Relata o papel do supervisor, a 

importância de este seja um 

profissional externo ao cotidiano do 

serviço. 

Supervisão em 

Caps: uma 

abordagem 

psicanalista. 

2012 Revista psicologia: 

ciência e profissão 

Relata que os supervisores que 

exercem a sua função a partir da 

psicanálise não buscam a prática de 

uma clínica analítica stricto sensu. 

 

O levantamento inicial nos mostra as várias possibilidades de um estudo no 

campo da saúde mental, centrado na Supervisão Clinico , justifica-se um estudo no campo da 

saúde mental, com foco na educação permanente, por ser um território ainda pouco explorado 

e ao mesmo tempo com capacidade de identificação de diferentes formas e arranjos para o 

cuidado. Nesta perspectiva, produzir conhecimento, neste território, é operar saberes que se 

articulam com a Política Nacional do SUS, dialogando com ensino e assistência. 

Vale ressaltar  que a Supervisão Clínico- Institucional não é um dispositivo 

novo para a saúde mental , contudo, ainda existem poucos trabalhos publicados. Assim 

espera-se que este estudo possa apresentar alguns dados que subsidiem estas práticas, 

contribuindo para revisão, reorganização e fortalecimento deste dispositivo. Tendo como 

objetivos: 

 

1- Mapear os saberes que sustentam Supervisão Clínico- Institucional. 

2- Cartografar como esses saberes que operam na prática dos profissionais de saúde. 
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Minha Implicação com o Estudo 

Posso afirmar que a motivação para este estudo se originou durante a minha 

trajetória profissional com a conclusão da graduação em Enfermagem. Logo após o término 

da faculdade, ingressei no curso de especialização nos moldes de residência em saúde mental 

e psiquiatria cursada na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) em 

parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. Durante a pós-graduação pude constatar que a 

Supervisão Clínico-Institucional (SCI) era fundamental para construção e sustentação do 

trabalho no Centro de Atenção Psicossocial (Caps), em que estava vinculada além de 

contribuir de forma contundente para a minha aprendizagem e formação. 

Ao término da residência atuei sempre no campo saúde mental e psiquiatria, 

passando por diversos serviços tanto hospitalares como extra hospitalares. Trabalhei no 

Centro de Atenção Psicossocial Infanto- Juvenil (Capsi) por quatro anos desde a sua 

inauguração. Lá tínhamos uma supervisão clínico-institucional semanal com duração de cinco 

horas, onde decisões clínicas e institucionais eram determinadas pela supervisora. Não posso 

deixar de mencionar que as discussões eram sempre embasadas na psicanálise, marcadas de 

extrema rigidez. Lembro-me que durante a supervisão não podíamos mexer no celular, comer, 

nem tecer comentários com os colegas que estavam próximos. E qualquer necessidade básica 

como ir ao banheiro, tomar café entre outras, só podiam ser realizadas no curto intervalo de 

dez minutos previamente determinado e em caso de atraso havia recriminações através do 

olhar de reprovação por parte da supervisora.   

Importante ressaltar que no referido serviço, a maior parte da equipe tinha 

experiência na área da saúde mental e psiquiatria, inclusive a seleção foi realizada através de 

entrevistas e análise do currículo, ou seja, o percurso profissional era considerado 

fundamental. Apesar de toda a sua potência, a supervisão clínico-institucional, neste caso 

invalidava os recursos da equipe, com uma postura verticalizada por parte da supervisora, sem 

permitir interações e partilhas fundamentais ao aprendizado. 

Além do Capsi, atuei também no Centro de Atenção Psicossocial III 

localizado em uma comunidade do Rio de Janeiro, por três anos e meio, onde o trabalho era 

pensado, construído e repensado no espaço da supervisão clínico-institucional. Esta 

comparada ao serviço anterior, apresentava-se de forma mais leve e interativa. Apesar de toda 
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tensão inerente deste espaço, a equipe como um todo mostrava-se à vontade. Importante 

salientar que apesar da abordagem psicanalista, outras contribuições eram consideradas de 

extrema relevância para o trabalho, principalmente considerando o espaço como 

multidisciplinar onde nem todos possuem tal formação, e a riqueza encontra-se na diversidade 

de saberes que ampliam recursos na prática.  A equipe também foi selecionada com os 

mesmos critérios do Capsi, constituindo-se desta forma em sua totalidade de profissionais 

com trajetórias no campo da atenção psicossocial e psiquiatria. 

Hoje sou servidora do Instituto de Psiquiatria da Universidade do Brasil 

(IPUB). Iniciei o meu trabalho na enfermaria feminina onde permaneci por oito meses, sendo 

em seguida convidada para atuar no Capsi que pertence ao IPUB.  

Logo após minha inserção no serviço, a supervisora anuncia a sua saída. A 

partir de então, o referido serviço ficou sem supervisão clínico-institucional por um ano. 

Acredito que este fato contribuiu para tensões e adoecimento na equipe, dificuldade de 

manejos com os casos graves e uma maior desorganização do processo de trabalho. 

A falta da supervisão clínico-institucional do Capsi me fez repensar este 

espaço de Educação Permanente, tão indispensável para sustentação dos serviços da atenção 

psicossocial. 

Reconheço que a dinâmica da supervisão clínico-institucional constitui um 

rico espaço para pensar a educação permanente como produtor de saberes na mudança das 

práticas em saúde mental. 

2- REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 – A SUPERVISÃO CLÍNICO-INSTITUCIONAL (SCI) 

 

Inicialmente, antes tratarmos do tema supervisão clínico-institucional, 

acredito que seja importante conceituar supervisão, que de forma geral  o qual é definido e 

praticado como vigilância, controle, inspeção, realizada por um a pessoa em uma posição 

hierarquicamente superior ao supervisionado. 

Deste modo, a supervisão possui um aspecto administrativo, no qual é 

considerado não apenas o serviço, mas os recursos humanos que irão viabilizar a atividade, 
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passando a oferecer boas condições de trabalho. É essencial que o supervisor possua saberes 

técnicos, que facilitem o relacionamento interpessoal da equipe, podendo estabelecer uma 

ferramenta de identificação de necessidades e prioridades para executar as ações propostas . 

Assim, a supervisão deve ser primordialmente utilizada como instrumento para o controle e 

organização daquilo que denominamos processo de trabalho, possuindo um caráter 

multiprofissional, no qual propicie a realização de ações mais completas. Consoante o 

exposto, é essencial que todas as áreas façam usufruto ou estejam atentos à possibilidade de 

utilização desta estratégia administrativa a fim de aperfeiçoar o modelo de trabalho a ser 

adotada no serviço. (Santos & Andrade, 2012) 

A ideia de supervisão como acompanhamento e controle de processo com 

caráter regulatório, é empregado em diferentes áreas e setores da sociedade e na área de 

saúde, os serviços restritos de enfermagem, fazem uso deste processo com vistas a melhorar a 

qualidade da assistência  estimulando o desenvolvimento do trabalho além de permitir a 

satisfação pessoal e profissional de quem realiza estas atividades. É preciso compreender a 

supervisão como um processo administrativo essencial para o enfermeiro gestor, sendo 

imprescindível para melhorar a qualidade da assistência, estimulando o desenvolvimento do 

trabalho e o bem-estar do pessoal. A supervisão em enfermagem compreende a capacidade 

que estes profissionais devem ter em avaliar o desempenho da equipe e coordenar os trabalhos 

advindos da assistência de saúde, que mediante a elaboração de etapas e instrumentos 

adequados são primordiais para realização destas atividades. (Santos & Andrade, 2012) 

Entretanto, quando adentramos no campo da saúde mental, temos uma 

supervisão que se apresenta de uma outra forma e com uma outra trajetória, mas que também 

mantém algumas características do exposto acima. 

Com a implantação gradual, ao longo das últimas décadas, de diferentes 

serviços de assistência à saúde mental, como os Centros de Atenção Psicossocial (CAPSs), os 

Serviços Residenciais Terapêuticos (SRTs), os Centros de Convivência, Oficinas de Trabalho,  

decorrentes do processo da Reforma Psiquiátrica, a Supervisão Clínico-Institucional , torna-se 

mais evidente no interior dos serviços que reconhece no espaço da supervisão parte do 

processo de trabalho em saúde mental. 

Inicialmente, podem-se tirar algumas conclusões ao se pensar no título 

supervisão clínico- institucional. Primeiramente a palavra supervisão remete a figura de um 
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supervisor, sendo que este deve supervisionar um trabalho clínico, ou seja, um trabalho que 

envolve pessoas, e por isso relações. Para que um trabalho clínico aconteça é necessário uma 

orientação e direção. Já a palavra institucional refere-se a um local ou serviço, onde o seu 

funcionamento está instituído. Mais adiante, estas denominações estarão mais desmembradas 

para um melhor entendimento. 

Financiada pelo Ministério da Saúde, a partir da portaria GM 1.174 de 

7/7/2005, a supervisão clínico-institucional é um dispositivo de formação permanente, que 

deve sustentar a responsabilidade compartilhada da equipe, facilitar o diálogo para que as 

questões possam ser expostas, os casos e as situações sejam manejados com seus desafios e 

surpresas inerentes ao trabalho. 

A Reforma Psiquiátrica Brasileira reafirma o lugar da supervisão clínico-

institucional, entendida como um dispositivo também político para um cuidado de base  

territorial. Visto que anteriormente existia um modelo de supervisão tradicional, que ocorria 

em consultórios particulares, e por isso se dirigia a uma prática fora do território e para 

poucos (DELGADO, 2013). 

A proposta da supervisão clinico-institucional em implantação nos CAPS, 

desde 2005, tem o objetivo de fortalecer e concretizar a política de atenção em saúde mental, 

a partir dos eixos norteadores da Reforma Psiquiátrica Brasileira e do Sistema Único de Saúde 

(SUS). Ou seja, a Supervisão Clínico-Institucional se impõe como exigência para a clínica da 

reforma psiquiátrica em curso (FIGUEIREDO, 2005). 

Contudo, faz-se necessário evidenciar, que antes de 2005, a supervisão 

clínico-institucional, já era uma realidade nestes serviços, nos quais era imperativo um 

esforço cotidiano de negociação e mediação de conflitos, interesses, linguagens, desejos que 

precisavam de um esteio que pudessem garantir a permanente produção de regras 

institucionais flexíveis, voltadas para a produção de laços sociais. 

Para Mafacioli (2012) a supervisão atua de forma a sustentar a proposta de 

uma gestão partilhada da clínica, que auxilie os profissionais a enfrentarem os impasses 

institucionais no cotidiano do trabalho coletivo. 

Delgado (2013) relata como um marco importante na consolidação da 

supervisão clínico institucional nos CAPS, a criação da Escola de Supervisores, que foi 
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formulada coletivamente durante o primeiro Encontro Brasileiro de CAPS em 2004. Já em 

2005 o Ministério da Saúde passa a financiar este dispositivo estratégico de ampliação e 

institucionalização da SCI. 

 O campo da atenção psicossocial, como um modelo adotado pela reforma 

psiquiátrica, se distingue da psiquiatria, psicanálise, da psicologia e da assistência social, 

justamente por incorporar todos os saberes em um modo de operar a clínica radicalmente 

novos, apoiada na desinstitucionalização como direcionamento ético e programático, e no 

território como cenário de cuidado. Uma prática que leva em consideração o entorno, o laço 

social, o pertencimento, a cidadania e autonomia. Sobre isto, Delgado (2013, p.25) diz: “Não 

há supervisão clínico-institucional sem território”. 

Desta forma, evidencia-se que um trabalho em saúde mental, seja este 

desempenhado em Caps, ambulatórios ou hospitais psiquiátricos é constituído de várias 

categorias profissionais. Aposta-se que uma equipe interdisciplinar possua mais ferramentas 

para sustentar um trabalho tão complexo e árduo que é imposto por um portador de transtorno 

mental. Delgado (2013, p. 22) afirma: 

 

O trabalho sob esta perspectiva proporciona aos profissionais procedimentos mais 

afinados de intervenção e de abordagens terapêuticas, facilitando uma escuta que 

permita uma melhor compreensão dos problemas e enfrentamento das dificuldades. 

Compartilhar democraticamente os níveis de conhecimento teórico e de manejo 

técnico faz com que se desenvolva uma maior capacidade de tolerar a desigualdade 

de saberes. 

É notório que a SCI, não é um processo estático e acabado, cuja direção já 

está dada, mas estando em intensa mudança, busca reinventar um saber, que requer constante 

debate e escuta por parte do supervisor. Desta forma, constitui-se como um dispositivo 

delicado que exige cuidados e uma escuta atenta de todos os integrantes. Se constituindo desta 

maneira um espaço de construção e aprendizado constantes. Segundo PASSOS (2012): 

 

Pensar o exercício clínico-político da supervisão nos convoca considerar tantos 

elementos heterogênios de que esse dispositivo é composto, quanto aos seus efeitos 

em termos de processos de produção de subjetividade e de produção de saúde.  
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Os supervisores podem ter formações e práticas diversas. Desempenham um 

papel fundamental e central na SCI, ao dar o ritmo e o tom da supervisão.  Além, de produzir 

saber, deve contribuir na retificação da clínica e política como soberanas, a partir do ato da 

escuta. (DELGADO, 2013) 

Para Figueiredo (2008, p.63), a supervisão com sua força transformadora e 

impulsionadora vai contra a inércia e o automatismo que podem se instalar a qualquer 

momento, e a regularidade da presença do supervisor opera efeitos importantes no trabalho 

cotidiano. As tendências e aportes teóricos variam entre os diferentes supervisores, mas um 

ponto comum deve ser extraído a partir de sua função central, a saber: a garantia do trabalho e 

a direção clínica construída em equipe. 

 É de extrema relevância o fato da clínica e a política andarem juntas, visto 

que elas podem aparecer com pesos bem diferenciados dependendo da prática e da formação 

profissional do supervisor e da equipe. Por isso, uma equipe com formações  diversificadas 

possa contribuir de forma mais criativa para a construção do trabalho e inclusive para a 

clínica. 

Segundo Figueiredo (2008), o supervisor opera como facilitador do 

trabalho, ou mesmo como garantia do trabalho e produção em equipe. Neste sentido, entende-

se a necessidade de capacitação do mesmo para potencializar um dispositivo como a 

supervisão clínico-institucional. 

Além disso, é necessário que o supervisor seja uma pessoa de fora da 

equipe, que esteja disposto a escutar e acolher as demandas da equipe e fazê-la avançar sobres 

suas questões. 

A partir do caso de um usuário, discutem-se os componentes do território, a 

rede, o trabalho em equipe, o trabalho intersetorial, o acolhimento e o encaminhamento para 

outros serviços de saúde da rede de atenção. Por isso, pode-se falar em educação permanente, 

pois um fragmento clínico possibilita repensar posturas, posicionamentos, manejos e assim 

capacita todos os profissionais da equipe envolvidos no cuidado. Existe uma produção 

permanente de conhecimento a partir da própria prática clínica, que é ampliada com a 

incorporação do território. 
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A denominação institucional refere-se às questões mais específicas do dia a 

dia do serviço como horários e funcionamento em geral que acabam atravessando a clínica 

visto que, a todo o momento, o cuidado é singular. Questões simples como a dificuldade de 

um paciente psicótico em cumprir seu horário de chegada ao serviço, como o horário da 

medicação e atendimentos. É neste ponto que ocorre o atravessamento do que é organizado 

para que o serviço funcione, e o que é da clínica do caso e como a equipe vai manejar, pensar 

o projeto terapêutico singular. Questões como essa aparecem e são encaminhadas na SCI. 

No trabalho em saúde mental, percebe-se que são muitos os atravessamentos 

e desafios que surgem no cotidiano, sejam eles pela grande demanda, pelas “urgências” reais 

e subjetivas dos sujeitos implicados, quer seja pelas limitações do trabalho em equipe, e o 

desconhecimento e fragilidade da rede de saúde e das relações com os gestores, dentre outros. 

Como dispositivos estratégicos na atenção psicossocial, os Centros de 

Atenção Psicossocial (CAPS) têm revelado estas realidades e demonstrado que as teorias e 

modelos prescritos de atendimento são insuficientes frente às demandas das relações diárias 

dos trabalhadores com o sofrimento, e a singularidade deste tipo de atenção. Práticas e 

conceitos que pareciam sustentar o trabalho em saúde mental, a partir da formação acadêmica 

e de experiências no cotidiano do trabalho, exigem ser revistas antes de se tornarem estratégia 

terapêutica. 

Assim, o trabalho nos CAPS pode ser um espaço de formação profissional 

que se constrói na prática e que se qualificará, caso os impasses presentes sejam revisados e 

superados no dispositivo da Supervisão clínico- institucional. 

 

2.2 – O PROCESSO DE TRABALHO EM EQUIPE 

 

 

             O conceito de trabalho em saúde poderia ser sintetizado em uma 

única palavra que lhe confere singularidade e grandeza: cuidar. ‘O trabalho em saúde produz 

o cuidado que as pessoas necessitam em algum momento da vida’. Neste sentido, cuidar, 

diminuir sofrimento, salvar vidas, contribuir na construção de uma vida produtiva e feliz 

funciona como pilares para construção do trabalho em saúde. (Cecilio, 2012). 
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    A escuta das necessidades de saúde é a chave do trabalho em saúde. E 

esta tecnologia da escuta, da produção de formas singulares de cuidado, aquela que se dá no 

encontro do profissional com cada usuário, a partir das necessidades que apresenta naquele 

momento singular de sua vida. Tecnologia de saúde que contém um elemento de 

improvisação ou de criação, que é construída na experiência com o outro.  

 

 Sobre a arte da escuta, do encontro, da troca.  Merhy (2002) constrói uma 

classificação para as tecnologias empregadas no processo de trabalho em saúde. Tecnologias 

duras de saúde são àquelas ligadas aos equipamentos; tecnologias leve-duras àquelas ligadas 

aos saberes profissionais estruturados como os protocolos; tecnologias leves são àquelas 

tecnologias produzidas durante o encontro entre profissional e usuário. Para o autor, o ideal 

para o bom funcionamento dos serviços de saúde seria que as tecnologias leves comandassem 

todas as demais. Na prática, sabemos que as coisas são mais complicadas por várias razões. 

Os usuários são produtores ativos de sentidos para o cuidado que recebem, de modo que a 

mais dura tecnologia pode ser sentida como cuidadora a depender do momento que está 

vivendo.  Por outro lado, não há uma separação nítida entre as várias formas de tecnologia, de 

modo que elas, na prática podem se apresentar de modo simultâneo. O grande problema é 

quando há um ‘esmagamento’, das tecnologias relacionais, tecnologias leves, pelas 

tecnologias duras ou mesmo leve-duras. . Este quadro, de redução do emprego das tecnologias 

leves, podemos denominar de modelo de atendimento ‘queixa-conduta’ que prevalece em 

determinados serviços: não há escuta, não há singularização de necessidades, mas a 

reprodução mecânica e serializada de procedimentos. (Cecilio, 2012)   

              O trabalho em saúde não é completamente controlável, pois sempre 

está sujeito aos desígnios do trabalhador em seu espaço autônomo, privado, de concretização 

da prática.  Cada trabalhador tem ideias, valores e concepções acerca de saúde, do trabalho 

em saúde e de como ele deveria ser realizado. E todos os trabalhadores fazem uso de seus 

pequenos espaços de autonomia para agir como lhes parece correto, de acordo com seus 

valores e/ou interesses (FEUERWERKER, 2005). 

E esta autonomia de cada trabalhador, reflete diretamente no processo de 

trabalho, e nas pactuações realizadas pela própria equipe no cotidiano do serviço.  
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                      Os serviços de saúde, são palcos da ação de um time de atores, 

que têm intencionalidade em suas ações e que disputam o sentido geral do trabalho, fazendo 

uma mistura, nem sempre evidente, entre seus territórios privados de ação e o processo 

público de trabalho. O cotidiano, portanto, tem duas faces: a das normas e papéis 

institucionais e a das práticas privadas de cada trabalhador (MERHY, 2002). 

                    O processo de trabalho muitas vezes nos serviços de saúde já 

instituídos, se apresentam de forma muito engessada e, devem ser repensados, questionados e 

talvez superados. Neste cenário, a supervisão clínico-institucional, conserva a potência de se 

constituir como local de produção de saber, de repensar o processo de trabalho, onde o 

supervisor e a equipe podem contribuir de forma significativa no cuidado através de 

mudanças no processo de trabalho. Ou seja, pensar a clínica nos convoca a pensar o processo 

de trabalho.   

Os sujeitos que trabalham na saúde o fazem a partir de uma intervenção que 

tem por base registros da sua singularidade, que diz respeito ao modo específico de estar no 

mundo, que o movimenta para produzir o cuidado de certa forma e não de outra. Daí a 

importância de produzir subjetivações, essas capazes de promover uma reflexão sobre si e sua 

atuação como agente produtor do cuidado.  Segundo Merhy (2002), processos de 

subjetivação, também, podem determinar uma certa reestruturação produtiva, desde que 

impactam o modo de se produzir o cuidado. 

É nesse sentido que o processo de trabalho mostra sua importância, uma vez 

que pode representar uma potência transformadora na organização do trabalho, a partir da 

reestruturação dos processos de trabalho e potencializando o “trabalho vivo em ato”, isto é, o 

trabalho humano no exato momento em que é executado e que determina a produção do 

cuidado.  

Fazendo um paralelo com a realidade que cerca os trabalhadores de saúde 

mental no cotidiano do trabalho tem-se como ofício de uma equipe de saúde, o cuidado dos 

outros e de si. E para isso, se torna necessário esse trabalhador se permitir a reflexão do seu 

próprio processo de trabalho, realizar a autoanálise, de modo que seja possível repensar à 

práxis de produção do cuidado.  

É nesse contexto que este trabalho se articula, uma vez que no interior dos 

serviços de saúde mental vários grupos são formados e aquilo que é instituído convive num 
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movimento permanente com o instituinte, trazendo à tona períodos conflitantes que alternam 

com breves períodos de equilíbrio, por meio de uma linha tênue num movimento de ir e vir. 

                           A produção de atos de saúde mental é um terreno do trabalho vivo (isto é, 

um terreno no qual predominam as tecnologias leves – relacionais – em detrimento das 

tecnologias duras – equipamentos e saberes estruturados). Isso acontece porque a produção de 

atos de saúde opera sempre com altos graus de incerteza e com grau não desprezível de 

autonomia dos trabalhadores. É exatamente essa característica que abre grandes possibilidades 

para estratégias que possibilitem a construção de novos valores, compreensões e relações, 

pois há espaço para a invenção. (MERHY, 2002) 

                              O terreno das organizações de saúde, por ser um espaço de intervenção de 

diferentes atores a partir de suas capacidades de autogoverno, disputam a orientação do dia a 

dia com as normas e regras instituídas, está sempre tensionado pela polaridade entre 

autonomia e controle. Este também é um espaço de possibilidades para a construção de 

estratégias que levem os trabalhadores a utilizar seu espaço privado de ação em favor do 

interesse público (dos usuários). (MERHY, 2006) 

Neste processo também, há espaço para atos estratégicos que dispararam 

novos processos de produção da saúde, novos desafios às práticas e conceitos dominantes e 

novas relações de poder.  (MERHY, 2002). 

 Há uma aposta que a supervisão clínico-institucional, pode desempenhar 

esta função de disparar novos processos de produção, onde a participação da equipe mostra-se 

fundamental neste sentido, visto que um supervisor não opera só.  

Neste processo é que entram estratégias de gestão como a educação 

permanente em saúde e o apoio institucional, utilizadas como dispositivo para fabricar 

coletivos, propiciar a reflexão sobre o cotidiano, produzir alteridade para analisar as práticas, 

enfim criar espaços para que novos pactos de organização do trabalho possam ser produzidos 

(MERHY, FEUERWERKER, CECCIM, 2006). 

Essas oportunidades se dão quando se propicia a constituição de espaços co-

letivos para reflexão sobre o processo de trabalho, de modo que os diferentes atores possam 

conhecer o conjunto do trabalho que é desenvolvido e estabelecer um acordo acerca do para 

que serve o trabalho desse coletivo. Essa é uma oportunidade para conhecer e reconhecer o 
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valor de cada trabalhador na produção de ações de saúde e para construir novos significados 

para o trabalho de cada profissional. Um espaço com tantos atores, com tanta diversidade de 

pontos de vista, suscita debates, inquietações, mobilização de afetos e desconfortos. 

A condição indispensável para uma pessoa ou uma organização decidir 

mudar ou incorporar novos elementos à sua prática e novos conceitos é a percepção de que a 

maneira vigente de fazer ou de pensar é insuficiente ou insatisfatória para dar conta dos 

desafios do trabalho. O olhar do outro muitas vezes funciona como dispositivo para que cada 

um ponha em análise, em questão, seu modo de operar, por isso é que o coletivo é 

fundamental. Conceitos e problemas que pareciam imutáveis, inerentes à contingência das 

organizações, passam a ser transformáveis, revelando a potência de cada um dos atores na 

medida de sua participação no coletivo. (MERHY, 2006) 

 A partir do reconhecimento dos diferentes valores, saberes, crenças e 

desejos existentes em um coletivo, pode-se identificar as suas repercussões e construir novos 

pactos e novos arranjos acordados entre os atores envolvidos na produção do trabalho em 

saúde.  

Neste sentido, o trabalho em saúde mental, valoriza o espaço de discussão, 

para a produção do cuidado, visto que o dispositivo da supervisão clínico-institucional, se 

coloca como uma das prioridades dos Caps. Contudo para que este opere, faz-se  necessário 

descentralizar sem perder o norte, e para isso precisamos envolver todos (equipe  e 

supervisor) na construção deste coletivo, debatendo desde a definição de objetivos até os 

métodos de trabalho. Somente assim é possível construir novos pactos, que coloquem a favor 

do interesse do público (dos usuários) a relativa autonomia / liberdade de que os trabalhadores 

de saúde dispõem na concretização do cuidado em saúde. 

 No campo da saúde mental, há fortemente o uso de tecnologias-leves, 

favorecendo a disputa pelos sentidos e significações do encontro. E não há saber tecnológico 

em si – nem a poderosa clínica ampliada – que dê conta do que flui nesse processo. As 

sabedorias e as conexões sem saberes específicos operam de modo tão intenso quanto, 

realizando processos, inclusive terapêuticos, para além de outras tecnologias. 

No encontro entre trabalhador de saúde e usuário, por ser um processo de 

interseção, território do trabalho vivo em ato, existe sempre uma disputa pelo cuidado que 

está sendo construído. (MERHY, 2016) 
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Engessado pelas normas ou orientado à produção de procedimentos, o traba-

lhador pode dirigir-se ao usuário como objeto, e com isso negar todo saber do usuário, assim 

sendo, inviabilizando toda a construção necessária para reabilitação psicossocial e autonomia 

deste sujeito. O que aparece é só o suposto saber do técnico. 

   Mas o trabalhador também pode reconhecer o usuário como gestor 

legítimo de sua própria vida, portador de necessidades, mas também de desejos, valores, 

saberes e potências, que precisam ser levadas em consideração, tanto para compreender a sin-

gularidade da situação vivida, como para construir o melhor plano de cuidado. O trabalhador 

afeta e deixa-se afetar pelo outro, sua vida e seu contexto e coloca seu saber a serviço do 

melhor arranjo para aquele usuário conduzir sua vida na nova condição. Projeto terapêutico 

produzido em conjunto possibilita singularização do cuidado, de acordo com necessidades 

identificadas e recursos disponibilizados. 

         Ou seja, produzir cuidado por meio do trabalho em saúde depende da 

construção de processos relacionais – entre gestores e trabalhadores, trabalhadores e usuários 

– que possam suportar a exposição das implicações que a produção de cuidado opera. De um 

lado, a implicação. De outro emerge o platô das tecnologias leves dentro da tensão saber / 

sabedoria em torno do mundo singular de cada usuário.(MERHY, 2016) 
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2.3- REDE DE SAÚDE 

Segundo Campos (2001), o Apoio Paidéia é uma postura metodológica que 

busca reformular os tradicionais mecanismos de gestão. Não se trata de uma proposta 

supressiva de outras funções gerenciais, mas de um modo complementar para realizar 

coordenação, planejamento, supervisão e avaliação do trabalho em equipe. Em geral, estas 

funções são exercidas com importante grau de externalidade entre os executores das funções 

de gestão e os operadores de atividades finalísticas. 

A ideia é intervir de forma interativa com os trabalhadores e não sobre eles. 

Este método que Campos denominou de Roda ou Paidéia lida com impasses procurando 

sempre incluir o Sujeito no trabalho em saúde. Segundo Campos (2013,p.25), Paidéia é um 

conceito antigo, oriundo da Grécia clássica, que significa desenvolvimento integral das 

pessoas, que implica em preocupar-se com a construção de novos padrões de relação entre as 

pessoas, sendo assim fazer Saúde Coletiva, no nosso caso, Saúde Mental com as pessoas e 

não sobre elas é fundamental produzir um aumento da capacidade de análise e de intervenção 

dos agrupamentos humanos em geral, e não apenas dos grupos técnicos. 

A ideia de Apoio parte, por um lado, do pressuposto de que as funções de 

gestão se exercem entre sujeitos, ainda que com distintos graus de saber e de poder. 

Por outro lado, assume que todo trabalho tem uma tríplice finalidade e produz efeitos em três 

sentidos distintos: 

Primeiro, objetiva e interfere com a produção de bens ou serviços para 

pessoas externas à organização – trabalha-se para um outro por referência à equipe de 

operadores –, 

Segundo, procura sempre assegurar a reprodução ampliada da própria 

organização, e, 

Terceiro, acaba interferindo com a produção social e subjetiva dos próprios 

trabalhadores e dos usuários. A gestão tradicional, ao lidar com os trabalhadores e com os 

usuários como objeto, centra esforço nas duas primeiras finalidades, descuidando-se da 

terceira. Na realidade, ao não reconhecer que toda gestão é produto de uma interação entre 

pessoas, verifica-se, com frequência, uma tendência a se reproduzirem formas burocratizadas 
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de trabalho, com empobrecimento subjetivo e social dos trabalhadores e dos usuários. O 

Apoio Paidéia procura compatibilizar estas três finalidades, reconhecendo que a gestão 

produz efeitos sobre os modos de ser e de proceder de trabalhadores e de usuários das 

organizações. 

Neste sentido, o Apoio Paidéia reúne uma série de recursos voltados para 

lidar com estas relações entre sujeitos de um outro modo. Um modo interativo, um modo que 

reconhece a diferença de papéis, de poder e de conhecimento, mas que procura estabelecer 

relações construtivas entre os distintos atores sociais. Assim, a supervisão e avaliação 

deveriam envolver os próprios avaliados tanto na construção dos diagnósticos como na 

elaboração de novas formas de agir; ou seja, formas democráticas para coordenar e planejar o 

trabalho. Formas que aproveitem e considerem a experiência, o desejo e o interesse de 

sujeitos que não exercem funções típicas de gestão. O Apoio Paidéia depende da instalação de 

alguma forma de co-gestão. 

 O termo Apoio procura capturar todo este significado: não se trataria de 

comandar objetos sem experiência ou sem interesses, mas de articular os objetivos 

institucionais aos saberes e interesses dos trabalhadores e usuários. Tampouco se aposta 

apenas nos recursos internos de cada equipe. O termo Apoio indica uma pressão de fora, 

implica em trazer algo externo ao grupo que opera os processos de trabalho ou que recebem 

bens ou serviços. Quem apóia, sustenta e empurra ao outro. Tudo misturado, ao mesmo 

tempo. 

 

                         EFEITO PAIDÉIA: 

Como provocar o efeito Paidéia em pessoas e agrupamentos? 

Antes, o que é o efeito Paidéia? É um processo social e subjetivo em que 

pessoas ampliam a capacidade de compreender-se a si mesmas, aos outros e ao contexto, 

ampliando, em consequência, a possibilidade de agir sobre estas relações. 

Compreender-se implica analisar a dinâmica do desejo e do interesse 

próprio; enxergando, ao mesmo tempo, o desejo e interesse dos outros, tudo isto inserido em 

uma dinâmica histórica e social: a materialidade das necessidades e das instituições. Ora, isto 

é nada mais do que uma descrição sofisticada do simples exercício da vida humana; ou seja, 
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viver é realizar estas operações, de forma mais ou menos consciente. Estamos sempre imersos 

nesta dinâmica, estamos sempre aprendendo com a vida. (Campos, 2001)  

O método Paidéia é um reconhecimento deste fato, mas é também uma 

tentativa de sistematizar modos de intervir de forma deliberada nessa dinâmica. Pensar e agir 

com deliberação é atuar segundo finalidades, buscando algum sentido para a vida. O efeito 

Paidéia ocorre sem que tomemos conhecimento disto, aprendemos vivendo. No entanto, pode-

se buscar este efeito segundo valores e intenções prévias. Reconhecendo que o controle sobre 

este processo será sempre parcial, já que há, ao mesmo tempo, inúmeros fatores produzindo 

efeitos sobre pessoas e instituições. 

Este método sugere valer-se do vínculo para estimular os grupos e as 

organizações a participarem da resolução dos próprios problemas. (Campos 2013,p.29). 

O Efeito Paidéia sobre as pessoas é resultado da contínua produção 

interativa de afetos, de conhecimentos e de poder. A política enfatiza modos de operar com o 

poder; a pedagogia, com o conhecimento; as terapias da subjetividade, com o afeto. Estes 

campos disciplinares, contudo, separam estas três dimensões, quando na realidade elas atuam 

de forma conjugada, simultânea. A constituição de sujeitos, das necessidades sociais e das 

instituições é um produto de relações de poder, do uso de conhecimentos e de modos de 

circulação de afetos. 

Segundo Gastão (2013) o Método Paidéia é uma tentativa de pensar e de 

agir considerando estas três dimensões. E mais, ele acrescenta uma finalidade adicional a todo 

agrupamento humano: o do desenvolvimento dos seus integrantes segundo estas três 

perspectivas; ou seja, é um esforço para construir uma nova capacidade de pensar e de agir 

seja de coletivos ou de cada uma das pessoas envolvidas. A novidade estaria por conta de 

integrarem-se estas três dimensões: a liberdade, ou a cidadania, ou a saúde, tudo depende da 

capacidade de lidar com afetos, com saberes e com o poder. 

Em toda instituição ocorrem múltiplas sínteses dos efeitos desses três 

fatores; no entanto, a racionalidade gerencial hegemônica pensa a gestão de organizações 

como uma continuidade do poder político, e como um espaço em que os padrões de 

conhecimento e de circulação de afetos considerados adequados estariam fixos. Os gestores 

tentam articulá-los para aumentar o controle sobre os sujeitos. Na realidade, construiu-se o 

imaginário de que a gestão não interferiria com estas dimensões, ela apenas administraria o já 
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dado à priori: a gerência seria um desdobramento “natural” do poder constituído, um poder 

delegado ou pela propriedade privada ou pelo Estado; o conhecimento seria levado de fora às 

organizações, injetado por meio de cursos de formação regular ou outras formas de 

capacitação e de assessoria; e quanto ao afeto caberia aos sujeitos “adaptarem-se” à lógica de 

cada organização, acomodando-se às relações de poder e protegendo-se da concorrência, dos 

conflitos, etc. 

O Método Paidéia imagina contaminar a política, a gestão, a pedagogia, a 

clínica e a saúde pública com a lógica desta tríplice determinação: em todas estas maneiras de 

agir sobre o mundo se misturam poder, saber e afetos. Vale assinalar que essa mescla ocorre 

de distintos modos, ora uma dimensão predominando sobre a outra. Em geral, pode-se afirmar 

que o agir político tem como núcleo específico o tema do poder, em seu campo de forças é 

que circulam saberes e afetos; a pedagogia tem como núcleo o cognitivo, e no campo, poder e 

afetos; as terapias da subjetividade, no núcleo têm os afetos e no campo, o poder e o 

cognitivo. (Campos 2013, p.15) 

É interessante notar que em várias práticas sociais, particularmente naquelas 

constituídas a partir de uma pretensão exagerada de objetividade, sequer se admite que 

haveria influência de fatores políticos, cognitivos ou afetivos. A Gestão, a Saúde Pública e a 

Clínica, por exemplo, operam como se houvesse uma diluição da influência destes fatores; o 

saber dos técnicos atuaria melhor desde que “livre” da política, de conhecimento não 

científico ou de afetos “inconvenientes”. Este é o núcleo do pensamento tecnocrático: a 

tentativa de reduzir pessoas à condição de objeto, rejeitando-se com isto a circulação de afetos 

e a “contaminação” das práticas pelo poder ou pelo saber dos “leigos”, todos atingidos pelas 

medidas geradas em apenas um dos polos da relação de poder. 

 

3- METODOLOGIA 

  

O presente estudo teve uma abordagem cartográfica, se tratando de uma 

pesquisa, com abordagem qualitativa. 

Para Passos, Kastrup e Escóssia (2009), a pesquisa qualitativa enfrenta 

alguns impasses metodológicos atribuídos à natureza subjetiva de grande parte de suas 

investigações, especialmente quando essa prática se faz a partir do encontro de sujeitos e pelo 
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que se expressa neste encontro, como são a práticas em saúde. Por isso, investigações dessa 

natureza pedem ser estratégias metodológicas e procedimentos investigativos mais abertos e 

inventivos. 

Por dar ênfase aos processos de produção de subjetividade como eixo de 

destaque nas ações em saúde e, também, na produção de saber, aproximei da cartografia.  

De acordo com Deleuze e Guattari (1995), a cartografia é útil para descrever 

processos mais do que estados de coisa. Saliente-se o termo processo e a possibilidade de a 

cartografia contribuir para as pesquisas qualitativas que se propõem ao acompanhamento de 

processualidades, visto que o método qualitativo pode ser caracterizado como “aquele que 

quer entender como o objeto de estudo acontece ou se manifesta; e não aquele que almeja o 

produto, isto é, os resultados finais matematicamente trabalhados” (Turato, 2005, p.509). 

Isso indica um procedimento de análise a partir do qual a realidade a ser 

estudada está em constante transformação e movimento, uma realidade composta por 

diferentes narrativas, contextos e linhas de força a serem consideradas em sua complexidade e 

singularidade. A transformação da realidade, aqui referida, também ocorre a partir do próprio 

observador e das interferências da pesquisa no universo real, o que implica o pesquisador com 

o campo problemático na transformação de si, do objeto e de seu contexto, conferindo ao 

trabalho da pesquisa seu caráter intrínseco de intervenção, já indicava Lourau (2004). 

Segundo Kastrup (2008), a noção de pesquisa-intervenção oriunda do 

movimento da Análise Institucional afirma o ato político de toda investigação e se embasa em 

uma crítica direta à política de pesquisa ortodoxa, que defende a eliminação da participação 

do pesquisador na produção de conhecimento objetivo e a suposta neutralidade da pesquisa.  

Tomando em conta o caráter de processualidade relevante a esse método e 

sua dimensão interventiva, para Kastrup e Barros (2009), a cartografia produz efeitos de 

transformação da realidade, que também devem ser analisados, como já mencionado 

anteriormente. 

Deste modo, refere-se a um modo de pesquisar que se propõe a pesquisar 

processos, que serão produzidos e, ao mesmo tempo, transformados pelo próprio ato de 

pesquisar em agenciamento com as linhas de força e de subjetivação do campo problemático. 
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Esta pesquisa  compõe com o projeto “Observatório Nacional da Produção 

de Cuidado em diferentes modalidades à luz do processo de implantação das Redes Temáticas 

de Atenção à Saúde no Sistema Único de Saúde: Avalia quem pede, quem faz e quem usa”  

(RAC), financiado pelo Ministério da Saúde, tendo como cenário de investigação os 

Municípios do Rio de Janeiro e Volta Redonda, no ano de 2013 a 2016 e com a aprovação da 

proposta pelo Comitê de Ética nº 876.385 (RACinRIO) 

O objetivo deste projeto, consistia em: Avaliar a produção do cuidado em 

diversas áreas do Sistema Único de Saúde, envolvendo os gestores, trabalhadores e usuários, 

através de uma Rede de Avaliação Compartilhada – RAC, Universidade-SUS, com foco nas 

Redes Temáticas de Atenção à Saúde e os Objetivos Específicos: Descrever as experiências 

em diversas áreas do SUS, com foco para as que indiquem inovações no modo de produção 

do cuidado.    

Estando vinculado a RAC, tomamos como cenário de estudo, a Rede de 

Atenção Psicossocial, especificamente a supervisão clínico-institucional do Caps. Um serviço 

de saúde mental destinado  a pessoas portadoras de transtornos mentais graves e persistentes, 

de base territorial, situado na comunidade do Rio de Janeiro, por ser de modalidade III 

funciona 24h. 

 Neste Caps funciona cinco leitos de acolhimento noturno para os pacientes 

em crise, os leitos estão distribuídos em cinco suítes individualizadas. O serviço conta 

também com amplo espaço físico para convivência com sofás, mesas, cadeiras, pufs, 

televisão, mesa de ping-pong e três banheiros (um para equipe e dois para os usuários), quatro 

salas para atendimentos, duas salas para oficinas e grupos terapêuticos, uma sala para 

administração e outra para direção, auditório, refeitório, cinco computadores, sendo um 

destinado aos usuários, com ar condicionado em todos os espaços. 

Os participantes da pesquisa foram a equipe de saúde do CAPS III, e a 

supervisora, no espaço da supervisão clinica-institucional que ocorria no serviço. 

A produção dos dados teve como base a narrativa da pesquisadora articulada 

ao o diário de campo. O que faz desta uma pesquisa implicada, pois sujeito e objeto estão 

imbrincados no mesmo processo. 
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 De acordo com MERHY (2004: 08) neste tipo de situação o sujeito está 

“tão implicado com a situação, que ao interrogar o sentido das situações em foco, interroga 

a si mesmo e a sua própria significação enquanto sujeito de todo este processo”. 

                            O conceito de implicação consiste na produção de 

questionamentos sobre a própria prática do pesquisador. Análise que se amplia no movimento 

de produção do sujeito em ato e de suas afecções, pertença, referências, motivações, 

investimentos libidinais, bem como das relações de saber-poder sempre produzidas nos 

encontros entre o pesquisador e seus objetos. Aqui se abre espaço para a experiência, para o 

exercício de produzir um conhecimento interessado, implicado na transformação de práticas e 

saberes que, por exemplo, prescrevem formas universais de se andar a vida. (Lourau, 2004) 

                      Nesta perspectiva, tomamos como referência para este estudo, 

além da abordagem cartográfica, a proposta do pesquisador in-mundo, aquele que emaranha, 

mistura-se, afeta-se com o processo de pesquisa, diluindo o próprio objeto, uma vez que se 

deixa contaminar com esse processo, e se sujando de mundo, é atravessado. (Abrahão, 2014) 

  A transversalidade, segundo Guattari (1992), é um operador que pretende 

romper com a dicotomia de uma dimensão verticalizada nas instituições, que se refere a uma 

hierarquização tanto organizacional como das relações de saberes e poderes; tanto numa 

dimensão horizontalizada, de possibilidades de conexões entre saberes e territórios 

identitários, homogêneos. A transversalidade produz uma articulação entre os diferentes 

níveis e, sobretudo, dos diversos sentidos experimentados, engendrando outros, 

desacomodando as relações de saber-poder instituídas, indutora de novos territórios 

existenciais. (Abrahão, 2014) 

                       

 

- ANÁLISE DE DADOS 

 

Para a análise do material, tomamos a abordagem hermenêutica 

como base, pois nos auxilia na busca por diferenças e semelhanças entre o contexto 

dos autores e o contexto pelo qual realizamos a investigação, neste caso o pesquisador; 

explora as definições de situação, supõe o compartilhamento entre o vivido, com o 

mundo da vida do investigador; busca entender os fatos, os relatos e as observações e 
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apoia essa reflexão sobre o contexto histórico; julga e toma decisão sobre o que ouve, 

observa e compartilha; e produz um relato dos fatos em que a investigação ocorreu. 

Desta forma, realizamos sucessivas leituras do diário de campo e das narrativas 

produzidas durante a pesquisa, buscando identificar marcadores para realização da 

análise do material produzido, com o vivido nas supervisões. 

Marcador aqui é trazido como semelhança e ao mesmo diferença do 

processo de supervisão. Aquilo que marcou a pesquisadora no processo cartográfico 

da investigação. 

1. Supervisão: o objeto de estudo de onde emergiu os casos clínicos, as questões 

institucionais, a potência da equipe e supervisora, as dificuldades, as afetações 

da equipe, a rede de cuidado em saúde e o próprio cuidado. 

 

2. Implicações da supervisora: o posicionamento, as afecções, os atravessamentos 

da supervisora, que apareceram durante a supervisão clínico-institucional. 

 

Abaixo segue os marcadores, articulados a narrativa da pesquisadora que foi 

construída com base no diário de campo, sobre o cenário estudado e após a exploração do 

conteúdo. Importante ressaltar que os nomes apresentados a seguir são fictícios para manter o 

anonimato dos usuários, equipe de saúde e supervisora e serviços de saúde como estabelece o 

comitê de ética em pesquisa envolvendo seres humanos. 

 

  

MARCADOR SUPERVISÃO 

 

Narrativas sobre a Supervisão: 

1- “Primeiramente aconteceu a supervisão de mini equipe 1 (nome da mini 

equipe) onde foi discutido o caso de Paulo, um usuário psicótico que passa ao ato, realiza 

tentativas de suicídio e agride familiares, o mesmo estava no acolhimento noturno do serviço, 

além do psicólogo narrar o caso, os técnicos de enfermagem e enfermeiro da equipe 

contribuíram bastante para a discussão, trazendo fragmentos importantes e situações de 

manejo com o usuário.”  
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“A supervisora faz colocações sobre o Projeto Terapêutico Singular (PTS) do trabalho 

com a família que deve ser retomado, visto que a família o trata com muita violência 

verbalizando para o mesmo que ele é um peso e que por isso deve morrer.” 

 

Explorando o Conteúdo 

Importante ressaltar a circulação da palavra por todos. Há quanto tempo não 

participo de uma discussão tão rica. Todos se colocaram bem à vontade. Interessante a divisão 

por mini equipe, tendo cada mini equipe, um tempo semanal para discutir seus casos, sua 

dinâmica e seus conflitos. Ainda não tinha visto uma proposta dessas de supervisão. 

Além disso, a supervisora toca num ponto muito importante, para discussão 

deste caso , que é o lugar que o paciente ocupa para esta família. Do insuportável que é para 

este indivíduo ouvir isso tudo.  

Para amenizar a sobrecarga familiar e alcançar o cuidado em saúde mental 

como preconizado pela Reforma Psiquiátrica, é necessário que se construa uma rede de 

cuidados, não deixando o indivíduo somente como responsabilidade da família ou dos 

serviços de saúde, mas integrando todas as estratégias possíveis para atendê-lo de forma 

integral e humanizada. Para Pereira (2002), é a interação das pessoas na sociedade, a criação 

de laços de amizade, culturais, de comunidade, de trabalho ou de estudo, que se constituem 

como importantes bases de apoio ao indivíduo e à família em momentos de crise. 

Assim, outra questão coloca-se: de quem é o cuidado? Do serviço ou da 

família? O serviço cuida do usuário e da família? O cuidado é partilhado entre o serviço e a 

família? Feuerwerker e Merhy (2008) dizem que os modos de cuidar da família e do serviço 

respondem a lógicas diferentes de cuidado e que, portanto, entre essas duas instâncias se 

estabelece uma competição pelo cuidado. Uma das expressões da competição é a 

desqualificação ou o não reconhecimento do cuidado realizado pelo outro. 

Em alguns momentos Letícia (supervisora) fala de forma muito complexa 

sobre o funcionamento psíquico/ construção psíquica e corpo, e sinto que é difícil acompanhar 

este raciocínio, acredito que para os não-psi também seja. 

 

  Narrativas sobre a supervisão: 
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2- “Após a discussão do caso fomos para reunião geral, com todos os 

funcionários do serviço, que no total somam 40 integrantes. A ideia desta reunião era a equipe 

poder falar sobre a saída da diretora, que foi desligada de forma abrupta da Organização 

Social (OS) e assim do Caps. Nesta supervisão já estava presente a nova diretora determinada 

pela OS. Dava pra ver no rostos dos técnicos o mal estar.” 

“Diante disso a diretora e o coordenador técnico sugeriram que todos 

escrevessem em um papel sobre o que está difícil e também sobre as coisas boas, sendo 

assim, todos escreveram muito mais sobre o funcionamento do serviço e praticamente 

não apareceu a questão do desligamento de Joana.” 

“Alguns se sentiram incomodados pois preferiam falar, diante disso a 

direção deixou que todos que quisessem falar que se pronunciassem, sendo assim, dois 

psicólogos se pronunciaram sobre o processo de trabalho, um técnico de enfermagem fala 

de como é ruim quando algum profissional da equipe decide colocar um paciente no 

acolhimento noturno e não constrói isso com a equipe de enfermagem, simplesmente 

comunicando a decisão.” 

“A supervisora também queixa-se da dinâmica da escrita proposta pela 

direção e coordenação e diz que considera importante a fala, visto que no papel as 

pessoas vão acabar se expondo menos e controlando mais as ideias e sentimentos.  Diante 

disso, a diretora se posiciona dizendo que se fosse só falar muitos não iam se colocar, a 

ideia do papel é para deixa-los mais à vontade.” 

 

 

 

Explorando o conteúdo: 

Momento difícil e constrangedor, ninguém estava à vontade, todos 

apreensivos com a nova direção, especulações pairavam pelo serviço. Todos sentidos com a 

saída de Joana. Observei que a nova diretora queria se proteger. 

Assim que ouvi a proposta, senti que o constrangimento era muito grande, 

para pedir que as pessoas falassem. Fugiram da proposta combinada previamente com a 

supervisora que era  falar da saída abrupta da Joana. Achei uma péssima sugestão, pois 

trabalhamos com a fala.  
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A sensação que tenho em relação ao papel é o mesmo da supervisora, 

acredito que a nova diretora não queria ser exposta, visto que veio a ocupar um lugar de uma 

pessoa muito querida e excelente profissional, que foi embora devido a questões políticas da 

gestão. Mas também entendo que a equipe se sentiu mais confortável em escrever, pois assim 

eles não iriam expor seus sentimentos, todos são contratados, isso faz diferença. 90% da 

equipe estava bastante chateada, com a demissão de Joana, isto era dito no refeitório durante o 

café dos profissionais, na rampa do serviço durante a ida dos profissionais para fumar, os 

pacientes também estavam muito mexidos e falavam isso claramente na convivência. 

Muito importante os técnicos se colocarem verbalmente, várias coisas 

diferentes apareceram, inclusive sobre a saída da Joana e de como isso tem sido difícil para 

equipe e usuários. 

 

Narrativas sobre a supervisão: 

3-                   “A supervisão se iniciou na equipe 2, quando a supervisora chegou já havia 

começado a discussão dos casos João e Hugo Mesquita. 

Achei bastante importante a equipe não esperar a supervisora para iniciar 

o trabalho, isto pra mim diz da relação que a supervisora tem com a equipe. 

Fiquei muito animada com essa discussão, visto que esses casos estavam 

sendo discutidos no meu grupo de pesquisa (RAC). 

João Mesquita encontrava-se no serviço, em acolhimento noturno. Várias 

pessoas da mini equipe falam da ameaça de João pelo tráfico, visto que o mesmo fazia 

parte. Porém, em surto psicótico em seu trabalho no tráfico, o mesmo se desestabiliza e 

comete alguns erros, diante disso o seu chefe no tráfico, para repreendê-lo, o obriga a 

permanecer um mês sem sair de casa. Hugo é psicótico e faz uso de drogas.  

Seu pai o leva ao Caps, onde o mesmo é atendido e avaliaram a 

necessidade do mesmo permanecer em acolhimento noturno. Importante ressaltar que nesta 

avaliação é considerado o risco que o paciente tem no território, visto que o quadro 

psicótico dele é de longa data. 
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Flávia enfermeira da miniequipe, conta sobre a relação desses irmãos, de 

como Hugo se sente ameaçado por João chegando a dormir com uma faca debaixo do 

travesseiro há anos. Diante da discussão com o irmão, João o agride verbalmente e 

fisicamente, e Hugo tenta se defender.  

Hugo, também psicótico, faz tratamento no Caps. 

Flávia fala da visita domiciliar (VD) que fez à casa de Maria Mesquita, da 

dificuldade de chegar até a essa casa, conta que Maria está bem e tem uma excelente 

vinculação à Clínica da Família (C.F) 2. Conta também  que foi a uma reunião na C.F, sobre o 

caso da Maria e com isso,  soube de vários fragmentos sobre o caso e a circulação desta 

família  pelo território. 

“A supervisora fala que para trabalhar esta família só será possível indo até 

a casa deles, entende que Maria está bem, e que ela escolheu a C.F como lugar de cuidado, 

reforça os atendimentos em casa para entender a dinâmica deles.” 

A equipe parece concordar com a direção dada pela supervisora. 

Diferentemente de Maria, seus filhos se vinculam ao Caps, indo com 

frequência ao serviço. 

 

Explorando o conteúdo: 

Fica evidente nesta discussão a relação que o Caps e a C.F tem com esta 

família, onde quase todos os integrantes tem prontuários e são atendidos no Caps. 

Outro fato relevante, é a questão da violência no território, o risco do 

usuário em sofrer violência física, faz com que o mesmo fique recluso em casa, sem poder 

circular pelo território. 

A questão social neste sentido se faz mais relevante que a própria questão 

em relação ao seu quadro psíquico. 

Vários fatores contribuem para equipe decidir pelo acolhimento noturno. 

Neste sentido, existe uma produção de cuidado, visto que o usuário está em 

risco. Sobre isso Cecilio (2012) diz: “Cuidar, diminuir o sofrimento, salvar vidas, contribuir 
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na construção de uma vida produtiva, funciona como pilares para construção do trabalho em 

saúde”. 

Diferentemente do que aparece no grupo de pesquisa (RAC), vejo uma 

equipe atuante e reflexiva com esse grupo familiar. 

Nessas narrativas fica evidente a proximidade da equipe da C.F e do Caps, 

da parceria no trabalho, na divisão e sustentação do cuidado com esta família. 

Toda equipe do Caps expressa uma grande satisfação em relação ao 

acompanhamento que a C.F tem dos casos. 

Também observo que a equipe do Caps, não divide muito sobre o manejo 

dos casos com a C.F, para o Caps o cuidado que a C.F oferece é excelente, e para eles Maria 

elegeu a C.F, como local de tratamento, pois vai ao Caps de forma muito irregular, 

diferentemente do que acontece na C.F. 

Sobre esta questão da divisão do manejo pelas equipes envolvidas no 

cuidado, trago a seguinte fala de Delgado (2013, p.22): “compartilhar democraticamente os 

níveis de conhecimento teórico e de manejo técnico faz com que se desenvolva uma maior 

capacidade de tolerar as desigualdades de saberes”. 

O fato de Maria ter “escolhido” a C.F, como local de tratamento não é 

questão para equipe do Caps, o que acho excelente, pois o usuário deve escolher onde se 

vincular, não isentando o Caps de forma nenhuma da sua responsabilidade perante o caso. 

Entendo que a equipe do Caps não deixa de trabalhar em relação à Maria, 

visto que seu PTS no Caps está sempre em discussão, e que reuniões entre as duas equipes 

(Caps e C.F) são constantes.   

 

Marcador implicação da supervisora: 

Narrativas sobre a implicação da supervisora: 

1- “Nesta mesma reunião a supervisora fala que o seu tempo ali está 

acabando, pois entende que não dá pra ficar mais de dois anos neste lugar, pois acredita que 

fica muito envolvida e não sustenta o distanciamento necessário par a sua função. Realmente 
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esse depoimento me causou estranhamento, primeira vez que ouço isso de um supervisor. 

Comento este fato com uma amiga que ainda trabalha lá e ela diz que a supervisora chegou 

falando que deveria ficar no máximo dois anos no serviço, pois entendia que tinha um tempo, 

pois acredita que ficando mais do que isso seu envolvimento e sua posição como supervisora 

será outro. Acho bastante interessante.” 

2- “Letícia me convida para conversarmos em particular e fala que o Caps 

tem trabalhado de forma medíocre, em não levar em consideração a cultura do território, fala 

que as oficinas devem fazer sentido para os usuários e pertencer ao seu contexto cultural.” 

 

Explorando o conteúdo: 

Me surpreendi com esta fala, nunca tinha ouvido isso de um supervisor, 

estranhei. No primeiro momento achei que tivesse relação com a saída da Joana, porém mais 

adiante, pude entender que era um posicionamento da supervisora anterior ao ocorrido. 

 Quando Letícia fala da importância de manter um distanciamento para 

cumprir o seu papel de supervisora, vejo que há uma implicação estrutural-profissional, que 

segundo Barbier (1985) é também, passional, pessoal e transpessoal, entendo que a 

implicação psicoafetiva não esta separada da implicação estrutural-profissional. 

Neste sentido, também está associada à busca de elementos referentes ao 

trabalho social. Aqui aparecem as relações com o poder e o saber. (Barbier,1985)   

Já em relação a visão de Letícia sobre o trabalho do Caps, fico surpresa, 

pois vejo este Caps com muita potência, uma equipe preparada, um serviço com recursos, 

com várias oficinas em funcionamento, com forte parceria com a Clínica da Família e Núcleo 

de Apoio à Saúde da Família (NASF). 

Observo, uma implicação histórico-existencial, que trata da inserção do 

sujeito no aqui e agora de sua profissão, com relação a si mesmo, ao contexto e ao seu grupo 

de trabalho. O autor, aponta para articulação da história de cada um, com a história dos 

sujeitos envolvidos. 
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Narrativas sobre a implicação da supervisora: 

3- Letícia (supervisora) me chama para conversar em particular. Se 

interessa pelo o meu trabalho, fala de questões políticas atuais, também fala sobre a 

importância do Caps se “aproximar” do tráfico, não no sentido de expor a equipe, mas na 

tentativa de fazer um trabalho para que o próprio tráfico reconheça o serviço e também para 

encaminhar pessoas quando necessário. Em relação ao encaminhamento, vale ressaltar que 

desde sempre o Caps acolheu pessoas envolvidas ou que tiveram envolvimento com o tráfico, 

inclusive abriu prontuários. 

 

Explorando o conteúdo: 

Percebo a repetição da implicação estrutural-profissional, que se refere a 

implicação do sujeito integral, se expressando como engajamento pessoal e coletivo (...) em 

função de sua história familiar e libidinal, de suas posições passada e atual nas relações de 

produção e de classe, e de seu projeto sócio-político em ato. (Barbier, 1985; p.120)  

 

Narrativas sobre a supervisão:  

4- “A supervisão se inicia com uma discussão sobre o acolhimento 

noturno, principalmente com a equipe de enfermagem solicitando participar mais sobre a 

decisão da liberação do usuário do acolhimento.” 

“Relatam também pouco registro dos atendimentos nos prontuários e que 

isso tem dificultado certos manejos, pois acabam ficando sem informações importantes.” 

 

Explorando o conteúdo: 

Acredito que a questão da comunicação é primordial, principalmente em 

serviços de saúde que utilizam tecnologias leves no cuidado. 
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Mesmo que não haja registro nos prontuários uma passagem de plantão 

minuciosa faz toda a diferença, sugestões de manejo devem ser passadas quando já 

experimentadas com êxito. 

Neste momento da supervisão fica evidente um diferencial no trabalho da 

equipe de enfermagem, pois esta é a única que permanece no cuidado durante o acolhimento 

noturno, e nada mais justo que ouvi-los sobre os casos na tomada de decisão, não somente por 

uma questão de “consideração” e sim, no sentido de que podem contribuir com fragmentos, 

manejos e recolhimentos importantes para repensar o PTS dos usuários. 

 

Narrativas sobre a supervisão: 

5- “Letícia solicita que as miniequipes marquem com o Nasf discussões 

sobre os casos mais graves.” 

6- “Cláudia fala de uma oficina que fez com Mônica de teatro e que tem 

vontade de retomar o trabalho, fala também de como foi importante para alguns usuários. 

Letícia acha importante trabalhar em cima do teatro do oprimido, pois entende que isso tem 

haver com a vivência deles, com o perfil desse território. Letícia aproveita conta como foi a 

história da migração para esta comunidade e por este motivo seria interessante trabalhar 

também com a ciranda, jongo e hip hop devido as raízes da cultura nordestina. Silvia e 

Matheus se oferecem para ajudar Cláudia nisso.” 

 

Explorando o conteúdo: 

De fato não sinto firmeza na retomada desta oficina, sinto a equipe insegura 

e querendo mostrar serviço. Quem é a Luiza (nova diretora), afinal de contas? O que ela foi 

fazer ali? Demitir? Essa tensão está no ar, todos com pé atrás. 

Narrativa sobre a implicação da supervisora: 

4- “Letícia fala do sonho que tem, em se fazer neste Caps uma oficina de 

tear. E fala que segundo Nise funciona bem tanto para pessoas mais introvertidas pois se 
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configura um trabalho mais solitário e  também para o obsessivo compulsivo devido a 

movimentos repetitivos que possibilitam a criação.” 

 

Explorando o conteúdo: 

 

Fico muito encantada com o envolvimento de Letícia, ela fala com tanta 

sinceridade e desejo, dá pra ver em seus olhos. Nunca vi um supervisor tão envolvido. É pra 

ser assim? Fico com essa questão. 

Em relação à implicação psicoafetiva, estão envolvidos aspectos mais 

profundos da personalidade do observador, que perpassam a relação entre o observador e o 

objeto observado, neste sentido, abrange os aspectos libidinais e inconscientes. Toda profissão 

baseada no desenvolvimento de uma relação humana especial supõe esse tipo de implicação. 

(Barbier, 1985) 

 

Narrativas sobre a supervisão: 

7- “Letícia pergunta sobre o funcionamento da roda de conversa. Luana 

responde que está funcionando sim, que na última foram somente cinco pessoas. Acontece na 

segunda quarta de todo mês, acha importante convocar os agentes comunitários de saúde para 

eles estarem juntos. Na última roda foi discutido a importância da medicação, o louco 

violento, os locais de cuidado, falaram do Pinel (hospital), o Caps como substitutivo ao 

Pinel.” 

 

Explorando o conteúdo: 

Fica evidente a importância que Letícia dá as rodas de conversas, realmente 

acredito ser um espaço potente pois inclui, a C.F, os agentes comunitários de saúde (ACS), os 

moradores, o tráfico e é realizado nas ruas da comunidade. Contudo é algo que está se 

iniciando, ainda em construção. 
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Letícia em todas as supervisões deixa registrado a importância do trabalho 

no território, na casa do usuário, ao compreender que só é possível fazer a diferença para 

esses usuários no seu cotidiano, que a produção do cuidado se dá também fora do serviço. 

Sempre estimula a equipe a sair do serviço. 

Sobre o lugar do supervisor, Figueiredo (2008) diz: “o supervisor opera 

como facilitador do trabalho, ou mesmo como garantia do trabalho e produção em equipe”. 

Neste sentido, percebo Letícia impulsionando a equipe a dar continuidade as 

rodas de conversas, pois acredita na potência das mesmas como lugar de empoderamento, 

autonomia e cuidado em saúde para a comunidade. 

“O supervisor com sua força transformadora, vai contra a inércia e o 

automatismo que podem se instalar a qualquer momento, e a regularidade da presença do 

supervisor opera efeitos importantes no trabalho cotidiano”. Figueiredo (2008,p.63) 

 

Narrativas sobre a supervisão: 

8- “Mauro e Nara apresentam o caso da Patrícia. Paciente de 18 anos, com 

diagnóstico de retardo mental e esquizofrenia hebefrênica, que tinha o costume de se jogar 

dentro da lata de lixo. Patrícia chegou no Caps com 17 anos e albergada (abrigo Casa do 

Catete), a genitora também tem o diagnóstico de esquizofrenia. Nara fez visita domiciliar e a 

família diz que não tem como cuidar de Patrícia, rede familiar empobrecida. Patrícia tem o 

hábito de furtar nas Lojas Americanas de Ipanema os cds do Michael Jackson. Se tratava no 

Capsi Maurício de Souza e ficava agressiva com negativas.” 

“O Capsi passou o caso para o Caps III e também para CF. Nesta reunião 

também estavam o Centro de Referência de Assistência social (CRAS) e o Centro de 

Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) que trouxeram as informações de 

vulnerabilidade.” 

“Patrícia agride as sobrinhas que moram na mesma casa e quebra os 

pertences das pessoas da comunidade. No meado de 2015 Patrícia é matriculada no Caps III.” 

“Patrícia tem cortes profundos no corpo, ela agride as irmãs e elas revidam 

fazendo os cortes, a mesma furta dentro de casa. O pai faleceu de câncer e a mãe ficou com a 



 
  40 

 

pensão. A casa, na qual residem oito pessoas tem cinco cômodos, sendo dois quartos, sala, 

cozinha e banheiro. Patrícia coleciona coisas que pega no lixo.” 

“No Caps após o almoço ela encontra um homem na Chácara do Céu. Ela 

chega ensanguentada em casa devido ao sexo anal com ele. Às vezes ela pede para voltar para 

o Capsi quando a equipe do Caps III dá limites. Nara fez um trabalho com Nasf e C.F que 

ajudou bastante no trabalho com a família e com Patrícia. Hoje a família está mais parceira e 

não se sente tão pressionada . Mauro vai se aproximando da família por um viés de cuidado 

para eles. Patrícia fazia uso da medicação de forma irregular. O manejo está melhor em casa.” 

“O Caps tem conseguido acolher Patrícia e construir com ela com vai ser o 

dia, a partir de sua demanda.” 

“Letícia fala da fragmentação devido a psicose e também da fragmentação 

da temporalidade do capsi que ficou, que era tratada como criança e que hoje é exigido mais 

responsabilidade no caps.” 

“Luana fala que trabalha muito no lúdico com ela. Nisso, Letícia fala para 

Nara e Mauro ficarem com o menos lúdico. Letícia complementa falando que é um corpo 

fragmentado devido à violência que sofreu.” 

“Bianca fala da dificuldade de lidar com a impulsividade de Patrícia. Luana 

fala que é possível operar com a palavra, porém em alguns momentos é necessário 

contenção.” 

“Letícia fala que o que a retira desta fragmentação é a relação de afeto. Que 

o afeto é fundamental seja nos limites, no lúdico. O afeto deixa ela acessível.” 

“Letícia diz que o mínimo de organização a equipe está conseguindo 

construir com a Patrícia e esta família, pois a mesma não está mais tumultuando na 

comunidade.” 

“Nara relata que a família está agradecendo ao serviço a melhora de 

Patrícia.” 

“Letícia fala que Patrícia está pedindo ajuda a equipe em relação a este cara 

com quem ela se relaciona pois ela fala para a equipe que “ por trás dói”, também diz que 

gosta do cara, que a única coisa que não gosta é o anal porque machuca.” 
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“Letícia responde que se ela gosta então ok, e faz a seguinte reflexão: até 

que ponto como profissionais de saúde mental vamos interferir neste relacionamento? E, diz 

que o importante é construir com ela o que ela gosta e o que ela não gosta, e garantir espaços 

para que ela possa falar disso. Sugere para equipe o livro aquarianos e continua dizendo que 

ela está iniciando a adolescência agora, que a equipe pode dar uns toques, mas não domesticá-

la.” 

“Patrícia está em uso de anticoncepcional sob a responsabilidade da C.F., 

Mauro tem conversado com Patrícia sobre uso de preservativo.” 

“Nara vai tentar conseguir o benefício para Patrícia.” 

“Letícia fala da importância da integração com o Nasf. Também fala que 

somente uma roda de conversa não vai resolver as questões com a vizinhança.” 

 

Explorando o conteúdo: 

Como é bom ouvir as colocações de Letícia, realmente gosto muito da 

forma que ela conduz a supervisão, como também acho a equipe do Caps III muito potente. 

Penso no meu trabalho atual, sinto-me frustrada. 

Vale ressaltar que várias categorias profissionais estão envolvidas no 

cuidado com a Patrícia, por ser uma paciente que mobiliza a todos do serviço, outros 

profissionais que não são da miniequipe também participaram da discussão do caso trazendo 

contribuições e questões de manejo com a usuária. 

 “O trabalho desenvolvido no Caps, deve ocorrer em um meio terapêutico, 

obtido através da construção permanente de um ambiente facilitador, estruturado e 

acolhedor, abrangendo várias modalidades de tratamento”. Brasil (2004, p.22) 

Segundo Petry (2005), desde a desinstitucionalização dos doentes mentais 

crônicos tem-se percebido a necessidade de que haja uma rede de serviços que possa dar 

suporte ao indivíduo e à sua família para amenizar as dificuldades encontradas no dia a dia, 

devendo a intervenção no ambiente familiar fazer parte da rotina dos serviços de saúde 

mental. 
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A supervisora sempre reforça o trabalho, no território, com os familiares e 

comunidade, impulsionando a equipe para fazer visitas domiciliares e atendimento aos 

familiares.  

 

Narrativas sobre a supervisão: 

9- “Laura apresenta o caso Luciana, paciente de 53 anos, bipolar, com 

histórico de diversas internações, faz tratamento no Caps há 4nos e já permaneceu no 

acolhimento noturno por diversas vezes, geralmente maníaca, logorréica, pensamento 

acelerado, inquieta, fica andando pelas ruas da comunidade até ficar com os pés machucados. 

Quando está com este quadro tumultua na comunidade, arrumando brigas.” 

“Laura trás como questão o manejo na comunidade, que muitos entendem, 

porém boa parte ainda não aceita o movimento de Luciana chegando a agredi-la.” 

“Neste sentido Letícia fala que é necessário um trabalho bem próximo com 

a C.F, reuniões e um trabalho com essas pessoas que não compreendem a loucura de Luciana, 

sugere realização de rodas de conversas.” 

 

Explorando o conteúdo: 

Letícia volta a mencionar o trabalho para fora do Caps. 

Acredito que os profissionais atuantes no Caps precisam buscar outros 

cenários cotidianos do usuário, isto é, fora do âmbito da instituição de saúde mental. Desta 

forma, entenderão a realidade de cada caso, podendo assim facilitar produção do laço social e 

de uma rede de apoio. 

Assim, trabalhar no território significa resgatar todos os saberes e 

potencialidades dos recursos da comunidade, construindo coletivamente as soluções, a 

multiplicidade de trocas entre as pessoas e os cuidados em saúde mental.” (Brasil, 2005) 

  

Narrativas sobre a supervisão: 
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10- “O técnico de referência Davi, inicia falando que Hugo ainda não foi 

liberado do acolhimento noturno, pois ficaram receosos que nos atendimentos Hugo fala em ir 

para São Paulo e Ceará.” 

“Davi também conta que o Nasf vai entrar com um viés de cuidado para o 

pai que está com vários problemas de saúde. Este caso foi discutido em reunião de miniturno 

ontem.” 

“A fala circula bastante, Diogo e André falam que antes ele ia embora e 

voltava, mas que agora ele não consegue mais voltar.” 

“Hugo apresenta um delírio em relação a alguns desenhos animados, como 

volverine, pica-pau, neste sentido Matheus diz que ele está demandando uma identidade.” 

“Letícia orienta a miniequipe se dividir para atender a essa família que está 

toda adoecida. Maria, Hugo, João e agora Manoel (pai) que está com problemas de saúde.” 

 

Explorando o conteúdo: 

  Interessante, que neste momento, talvez pelo meu distanciamento, 

questiono esta preocupação da equipe. Este é o Hugo e seu movimento, eles precisam lidar 

com isso sem medo, penso; o medo não vai ajudar em nada. 

 

Narrativas sobre a supervisão: 

11- Caso Paulo: Nara fala que ele só vai voltar para casa depois que 

resolver a questão do benefício, devido à crise familiar. Nara entende que com o benefício a 

família pode aceitá-lo melhor. Neste momento tenho a sensação que Nara decide sozinha o 

que fazer em relação ao caso, não dividindo com a equipe o manejo. Não há nenhuma 

intervenção por parte da supervisão e coordenação. 
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Voltando ao caso Paulo, Davi fala dos ganhos desse acolhimento em relação 

a escuta do mesmo. Que foi importante não só para o Paulo mas como para ele também, pois 

funcionou para o fortalecimento de vínculo entre ele e o usuário. 

 

 Explorando o conteúdo: 

Tenho a sensação que Nara decide sozinha o que fazer em relação ao caso, 

não dividindo com a equipe o manejo. Não há nenhuma intervenção por parte da supervisão e 

coordenação. 

 

CONCLUSÃO: 

 

Mudanças expressivas aconteceram no campo da saúde mental, a partir de 

1970, no que se refere à forma de enxergar as pessoas que sofrem de algum transtorno mental 

e às direções nos tratamentos/cuidados oferecidos. Impulsionado pelo movimento da Reforma 

Psiquiátrica, intensificam-se os questionamentos com relação ao caráter excludente de cuidar 

e ocorre a consolidação de alternativas/dispositivos de cuidados para além do hospital 

psiquiátrico. 

Cartografar a Supervisão Clínico-Institucuinal em um Caps III, evidenciou 

como o cuidado no território é complexo por exigir diversas articulações necessárias que não 

se dão a priori, e sim, só é possível pensá-las a partir da dor de cada usuário e dos limites de 

cada equipe. 

Ao realizar a leitura do diário de campo, cheguei a dois marcadores: 

supervisão e implicações da supervisora, visto que neles, deslumbrei a possiblidade de falar 

das minhas afetações como pesquisadora  e do que considero mais relevante para alcançar aos 

objetivos da pesquisa. 

Sendo assim, foi possível mapear os seguintes saberes que sustentam a 

supervisão clínico-institucional: a Psicologia, Enfermagem, Medicina, Serviço Social, 
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Musicoterapia, Artes, Dança (expressão corporal), Gestão, Política, a concepção e 

funcionamento do território. 

Esses saberes na maioria das vezes dialogam e possibilitam a produção do 

cuidado no serviço e no território.  

As implicações da supervisora falam do seu posicionamento profissional, 

social-político, ético, além de tratar das suas afecções. Isso reflete diretamente na dinâmica da 

supervisão, possibilitando a produção de um espaço democrático, onde os técnicos se colocam 

de forma interativa, expressando tanto as dificuldades do trabalho como os sucessos 

alcançados, sendo estes percebidos e reiterados por Letícia (nome fictício).  

Fica marcado pela supervisora o trabalho no território, a sustentação do 

cuidado em parceria com a Clínica da Família e O Núcleo de Apoio à Saúde da Família, as 

rodas de conversas, a aproximação com o tráfico, o acolhimento à crise e à família. Além 

disso, Letícia destaca a importância de conhecer o perfil da comunidade (de onde migraram) e 

sua cultura, para trabalhar em oficinas terapêuticas com os elementos que façam sentido para 

o usuário. 

A articulação dos serviços de saúde: Caps, Nasf, C.F engendram caminhos 

possíveis de ampliar a clínica e trabalhar a dimensão do sofrimento psíquico, cada um com as 

suas perspectivas operando na logica de um território marcado pela violência. O fato do 

serviço funcionar 24 horas, e possuir acolhimento noturno, favorece o compartilhamento do 

cuidado pela equipe, pois todos os profissionais de alguma maneira ficam envolvidos no 

manejo do usuário em crise, enquanto a miniequipe responsável pelo caso,  repensa o projeto 

terapêutico singular, as dificuldades e atravessamentos do caso. 

O usuário consegue fazer-se protagonista elegendo o seu local de 

tratamento. O trabalho intersetorial aparece discretamente. O acolhimento à crise e ao 

sofrimento psíquico são constantes, inclusive nos dias de supervisão, atendimentos de 

urgência acontecem.  

Divergências aparecem nas discussões em reuniões, no cotidiano do serviço, 

porém não impedem a construção do trabalho no coletivo. 
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 A pesquisa concluiu que a supervisão operava comtemplando os seus 

pressupostos, onde a educação permanente e a produção do cuidado em saúde mental eram 

fomentados, construídos e realizados.  

  

CONTRIBUIÇÕES DO ESTUDO 

Adensar o debate de Educação Permanente na área de Saúde Mental, a partir 

da supervisão clínico-institucional nos Centros de Atenção Psicossocial. 

Ampliar a produção científica no campo da Enfermagem tendo como foco a 

Supervisão clínico-institucional, como espaço de Educação Permanente para as equipes que 

trabalham no campo da Saúde mental. 

 

O PRODUTO: 

Diante da produção de dados e entendendo a relevância da Supervisão 

Clínico-institucional no campo da saúde mental, aposto na gravação de um vídeo onde  

supervisores possam falar da importância deste dispositivo, alçando assim, profissionais, 

alunos de graduação e pós-graduação de diversas categorias e usuários. 

Acredito também que a Supervisão Clínico-Institucional possa operar 

mudanças para as equipes dentro dos hospitais psiquiátricos, onde o descuidado com os 

usuários pode facilmente ser confundido como cuidado. 

A princípio pensei em três supervisoras para realização deste vídeo: Paula 

Cerqueira, Gina Ferreira e Cristina Ventura, levantarei a possibilidade da participação com as 

mesmas. 

Pensei nas seguintes perguntas para gravação do vídeo: qual a importância 

da supervisão clínico-institucional nos serviços de saúde mental?  Vocês consideram a 

supervisão como um espaço de educação permanente? Qual é o maior desafio do supervisão e 

do supervisor? 
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