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Descrição: 

O Grupo de Trabalho vinculado ao Laboratório PRISMAL Cidades do Programa de 

Mestrado em Psicologia – Práticas e Inovação em Saúde Mental, da Linha da Intervenção 

tem como objeto problematizar as referências conceituais e as práticas institucionalizadas 

do fazer em Saúde Mental. A pretensão é também transversalizar os diálogos entre os 

conceitos de lugar e não-lugar no Movimento da Reforma Psiquiátrica na 

Contemporaneidade, promovendo o debate para além dos conceitos de território, 

tomando como base a discussão dos contextos urbanos e o direito à cidade. Vale 

ressaltar que a discussão está amparada pela Antropologia e pela Psicanálise, além de 

outras contribuições teóricas.  

A sistematização do Grupo propõe a discussão das temáticas que versam sobre as  

articulações teórico-práticas trabalhadas por cada expositor. A seguir:  

- Parentalidades e medidas socioeducativas: lugares, não-lugares e a busca por sentidos 

nos protocolos a jovens institucionalizados – Artur Almeida Júnior – Psicólogo. 

- Os gritos de socorro dos usuários dos serviços de Saúde Mental e os processos de 

acolhimento em situações inomináveis: Quem acolhe a crise? – Daniela Romeiro Azevedo 

Souto – Psicóloga. 

- Lugares-vitrine escondidos na cidade: corpos andantes, fortes e expostos em espaços 

de sociabilidade urbana – Gilberto Miranda Barbosa – Professor de Educação Física.  
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- O CAPS como referência de lugar e a autonomia do usuário para encontrar novos 

(a)lugares nos espaços da cidade – Maria Helena Santos Almeida – Psicóloga.  

- Entre a vontade de cuidar e os perigos do deixar: inquietações estabelecidas entre o 

acolhimento e a necessidade de acompanhamento – Talita de Lemos Araujo – Assistente 

Social.  

Duração da Atividade: 15 minutos para cada expositor, 40 minutos para problematização 

e cinco minutos para considerações finais. 

Anexo 1: 

Parentalidades e Medidas Socioeducativas: Lugares, Não lugares e a busca por 

sentidos nos protocolos a jovens institucionalizados. 

 Artur Almeida Junior  
arturufrb@hotmail.com 

Universidade de Pernambuco 

Resumo 

Por meio da Lei Federal 12.594/2012 o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo- 

SINASE surge para articular, em todo território nacional, o sistema de justiça; a politica 

setorial de base e promover alinhamentos conceituais, estratégicos e operacionais, 

estruturados em bases éticas e pedagógicas. Bem como consubstanciar o fazer 

socioeducativo dentro dos princípios dos direitos humanos. Neste contexto está inserido 

na Lei do SINASE o PIA - Plano Individual de Atendimento. Tal instrumento versa uma 

prática interdisciplinar com o intuito de contribuir com a singularização do atendimento e 

qualificação da Socioeducação. Assim, o PIA pode ser compreendido como um plano de 

estratégias e ações a serem desenvolvidas, segundo diretrizes fixadas por eixos de 

garantia de direitos fundamentais. Um destes eixos refere-se ao contexto familiar. 

Contudo, como garantir a participação dos familiares destes adolescentes no PIA? E 

ainda, qual a concepção de família implicada neste instrumental? Tais problematizações 

são fundamentais para evidenciar que a família não é estática e que suas funções de 

proteção e socialização podem ser exercidas nos mais diversos arranjos familiares e 

contextos socioculturais, refutando-se, assim, qualquer ideia preconcebida de modelo 
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familiar “normal”. No que diz a respeito à instituição FUNASE, será que não há nítida 

dificuldade de se promover inclusão efetiva destas famílias, ou seja, de potencializar 

encontros capazes de respeitar à singularização existente nas múltiplas configurações 

familiares e assim não figurem apenas como objeto da ação institucional para alimentar 

instrumentais? O que ocorre usualmente é uma culpabilização para com as famílias. 

dentre alguns discursos usuais, estão: (estas famílias são “desestruturadas” não 

cumpriram seu “papel” e por isso os filhos se envolveram no mundo do crime). Porém, o 

que está velado neste discurso não seria muitas vezes o fato que muitos não percebem 

que na maioria das circunstâncias tais sujeitos são vitimas do arrefecimento, e por que 

não dizer, ausência de direitos básicos e fortalecimento dos sujeitos? Apresentar os 

lugares e não-lugares da família numa instituição socioeducativa e suas fissuras no que 

tange ao instrumental PIA é o objetivo deste trabalho.  

Palavras Chaves: Medidas Socioeducativas; Lugares e Não Lugares; Parentalidade. 

Anexo 2:  

Os gritos de socorro dos usuários dos Serviços de Saúde Mental e os processos de 

acolhimento em situações inomináveis: quem acolhe a crise? 

Daniela Romeiro Azevedo Souto 
danielaromeiroas@gmail.com 
Universidade de Pernambuco 

Resumo 

A reformulação da atenção psicossocial caracteriza-se pela mudança do paradigma 

psiquiátrico, fomentando transformações do modelo epistêmico, assistencial e relações 

com sujeito em sofrimento e transtorno psíquico. Nesse cenário, acolher usuários em 

sofrimento e transtorno psíquico que transitam pelos Serviços de Saúde Mental permite 

possíveis encontros e escutas que favorecem as falas, elaboração de vivências, 

produções de significados, implicações de responsabilidades ético-políticas e construções 

de laços sociais. Tendo em vista este percurso, lança-se a proposta de fomentar 

discussões sobre o processo de acolhimento junto aos usuários em sofrimento e em 
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situações de crise psíquica que chegam aos Serviços de Saúde Mental, problematizando 

os lugares e não-lugares desses usuários no trânsito nesses serviços da Rede de 

Atenção Psicossocial (RAPS), de um município do Agreste de Pernambuco. O usuário em 

sofrimento e em situação de crise psíquica pode se desorganizar e desestabilizar, porém, 

mais do que isso, traz à tona significados e sentidos inomináveis em sua experiência de 

sofrimento. Nessas situações, quem acolhe esses sujeitos em sofrimento psíquico? Como 

se vem realizando o acolhimento aos usuários em sofrimento e em crise psíquica nos 

Serviços de Saúde Mental? Possibilidades para acolher os usuários emergem diante das 

práticas profissionais nos serviços. Entretanto, o aproximar, “a- colher” e se vincular com 

estes são um dos desafios dos profissionais, emergindo o esvaziamento dessas relações 

e a violência do silêncio, falhando a aposta no sujeito. Será que o grito do usuário e a 

desrazão da loucura tem assustado aos profissionais e suscitado afastamento nessas 

relações? Nesse cenário, o usuário gritando por socorro é encaminhado a vários serviços 

que compõe a RAPS, é enquadrado a lugares institucionais, inclusive, sendo direcionado 

ao espaço do hospital psiquiátrico e submetido a condutas farmacológicas, a contenção 

física, o vazio da acolhida, do silêncio e a desresponsabilização no cuidado. Será que 

esse acolhimento é burocratizado e/ou inexistente, impedindo o encontro com o sujeito e 

a produção de subjetividades? Quais os avanços diante da mudança do paradigma 

psiquiátrico quando visualiza-se o processo de acolhimento a esses usuários? O desafio 

é repensar as posturas engessadas, as prisões e as correntes invisíveis que impedem 

esse acolhimento ao sujeito, suscitando aproximações, a quebra do lugar institucional e a 

superação quanto ao afastamento dessa relação usuário-profissional. Desse modo, é 

importante refletir os lugares e os não-lugares que os profissionais no processo de 

acolhimento assumem diante dos usuários, que gritam por socorro, para lançar-se 

aberturas e possibilidades de encontros movidos pela ética da emergência do sujeito.  

Palavras-chaves: Sofrimento Psíquico; Acolhimento; Lugar e Não-Lugar; Laço Social; 

Serviços de Saúde Mental. 
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Anexo 3:  

Lugares-vitrine escondidos na cidade: corpos andantes, fortes e expostos em 

espaços de sociabilidade urbana 

 Gilberto Miranda Barbosa 
g.miranda.barbosa@hotmail.com 

Universidade de Pernambuco  
  

Resumo 

A incessante busca pela beleza corporal leva pessoas a construir para si uma rotina de 

disciplina na realização de exercícios e de controle sobre a dieta, além de fazerem uso de 

adições, aparentemente em busca de uma imagem idealizada que supostamente lhe 

alçaria ao patamar do belo e do saudável, garantindo um bem estar por estar apto a caber 

ou se encaixar numa sociedade que preconiza um modelo e vende as possibilidades de 

se alcançar esse modelo inalcançável. Espaços públicos e privados são o lugar 

privilegiado para tal busca, geralmente espaços associados a práticas corporais com fins 

de modificações do esquema corporal pelos exercícios e pela dietética, expondo a quem 

puder ver as formas consideradas boas (a ideia de “boa forma”) e escondendo para quem 

não queira ver os sacrifícios e adições necessários para atingir a performance ideal 

daqueles que sofrem por não representar o modelo das suas expectativas. Esse 

constante expor e esconder acabam por revelar muito do que se esconde e a embutir o 

que se identifica na aparência, pois no momento em que a beleza aparente revela 

disciplina e controle em busca de resultados esconde sofrimentos e transtornos de quem 

se distancia da sua imagem corporal em busca da imagem midiática de consumo. A 

identidade exposta nas formas do corpo aparece como uma capsula para o sujeito que 

produz em si o lugar da identidade massificada, dispensando a singularidade do indivíduo 

para saciar uma necessidade de parecer e aparecer o mais milimétrico, simétrico e 

protocolar possível. 

Palavras-Chave: Imagem corporal; Esquema corporal; Sofrimento psíquico; Cidade; 

Sociabilidade urbana. 
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Anexo 4: 

O CAPS como referência de lugar e autonomia do usuário para encontrar novos (a) 

lugares nos espaços da cidade 

Maria Helena Santos Almeida 
mariahelena_lenninha@hotmail.com 

Universidade de Pernambuco 

Resumo 

A partir da Reforma Psiquiátrica, movimento que criticou o tratamento às pessoas em 

situação de transtorno mental nos manicômios, excluídas da sociedade, vítimas de maus 

tratos, expostas a um “tratamento” cruel e degradante. E que teve como um de seus 

objetivos propor um novo modelo de cuidados à esses sujeitos: não excludente, mais 

humano, territorializado. Buscando assim a reinserção da pessoa em situação de 

transtorno mental na família, na comunidade e a quebra do estigma em relação à doença 

mental. Propondo com isso a criação de uma rede de dispositivos de cuidados como por 

exemplo: as Residências Terapêuticas, os Centros de Convivência, o cuidado à saúde 

mental na Atenção Básica, o CAPS. Tendo esse ultimo tornado-se referencia no cuidado à 

pessoa em situação de transtorno mental, de maneira que no contexto atual pessoas com 

transtorno mental são encaminhadas ao CAPS, que fica com a missão de junto com a 

rede de cuidados cuidarem desses sujeitos, buscando seu bem-estar, sua 

ressocialização. Nesse trabalho busca-se refletir a importância do CAPS como um lugar 

de referência para a pessoa em situação de transtorno mental. Acreditando que ter uma 

referencia é essencial para todo e qualquer sujeito. Enfatiza-se também a importância da 

autonomia dos usuários do CAPS para encontrar novos lugares ou (a)lugares nos 

espaços da cidade. Entendendo-se os espaços da cidade, como imprescindíveis na 

construção da subjetividade dos sujeitos. Busca-se ainda refletir as práticas do CAPS e 

sua contribuição para a emergência do sujeito, na busca pelo seu lugar no mundo.  

Palavras-chave: CAPS; Autonomia; Cidades. 

Anexo 5:  
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Entre a vontade de cuidar e os perigos do deixar: inquietações estabelecidas entre 
o acolhimento e a necessidade de acompanhamento 

Talita de Lemos Araujo 
Talitadelemos1606@gmail.com 

Universidade de Pernambuco 

Resumo 

A dimensão do cuidado perpassa a lógica do sujeito em algumas instituições hospitalares 

e a utilização de protocolos e instrumentais de trabalho acabam por inviabilizar as ações 

interdisciplinares ao invés de contribuir para o fortalecimento do trabalho articulado entre 

as diversas categorias. Compreender a produção de cuidado como algo que deva contar 

com a participação ativa do usuário e trabalhar numa perspectiva pedagógica dessa 

construção, no sentido de oferecer alternativas que se situem no cotidiano desses sujeitos 

que se permitem ou não serem cuidados é respeitar a subjetividade acima de tudo, é 

acreditar e apostar no sujeito. A aproximação com o tema parte da experiência 

profissional vivenciada em um hospital de Referência em Doenças Infecciosas no Estado 

do Ceará e as demandas de Saúde Mental que aparecem nesse contexto, especialmente 

as questões que perpassam o uso de drogas. No cenário das doenças infecciosas, em 

especial o HIV/AIDS, muitos elementos se apresentam e a questão do cuidado muitas 

vezes aparece como uma imposição dos profissionais de saúde que, amparados pela 

lógica do controle das epidemias, acaba por exercer controle sobre os indivíduos. Como o 

sujeito se apropria dos conteúdos que perpassam a produção de cuidado se isso se 

ampara por manuais e protocolos determinados pelas instituições representativas das 

políticas públicas? Onde ficam as demandas e realidades de cada sujeito? É preciso sim, 

compreender esse usuário e se articular verdadeiramente com suas possibilidades e 

limites de tratamento, construindo com ele ações de cuidado e o colocando no lugar de 

protagonista de seu tratamento. A Saúde Mental no contexto hospitalar remete à 

necessidade de tornar possível e concreto o aspecto da transversalidade da Saúde 

Mental, possibilitando ao sujeito que demande intervenções psicossociais, tenha acesso 

em todo e qualquer ponto de atenção, em todo e qualquer ponto da cidade. É o não lugar 

da Saúde Mental que se faz urgente. É o cuidado integral. É o cuidado.  
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Palavras-chave: Não- Lugar; Saúde Mental; Cidade, Cuidado; Intervenção; HIV/AIDS.  
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