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Abstract: From the Constitution of 1988, Brazil began to build more solid and extensive social policies. 
Many of them rely on the presence of psychologists in their implementation. As public policies are geared to 
large populations, it moved to demand the Brazilian psychologist another scope in professional intervention 
to be adopted, since the individual care would not be far-reaching. With this article we want to call attention 
to the importance of ethical, political and methodological twist in individual modes and despolitilizados regis-
tration of psychologist practices in dealing with collective processes, constituents of life and living. When we 
think the professional practices under in a technical bias, understanding the technique as mere application 
of knowledge in which competence becomes an individual attribute linked to the domain of knowledge and 
skills, destituímos of his character of social production. It is, then, a clinical make it back to the intervention 
process it says on the inseparability of thought and life, between invention of self and world. And it brings 
to the debate on the making of the psychologist, the theoretical and methodological challenge of building 
professional practices that include the daily lives of users and health services, their challenges and their 
relationship with the ways of life, to make the care and management.

Keywords: Political psychology – Psychological intervention – Individual and collective – Public health – 
Public Policy

INTERÉS PÚBLICO | PUBLIC INTEREST

Resumo: A partir da constituição de 1988, o Brasil passou a construir políticas sociais mais sólidas e ex-
tensivas. Muitas delas contam com a presença do psicólogo na sua execução. Como políticas públicas são 
voltadas para grandes populações, passou-se a demandar do psicólogo brasileiro outra abrangência na 
intervenção profissional a ser adotada, uma vez que o atendimento individual não seria de largo alcance. 
Com este artigo queremos chamar atenção para a importância de uma torção ético-político-metodológica 
nos modos individualizados e despolitilizados de inscrição das práticas do psicólogo no trato com os pro-
cessos coletivos, constituintes da vida e do viver. Quando pensamos as práticas profissionais sob um viés 
tecnicista, entendendo a técnica como mera aplicação do conhecimento, no qual a competência torna-se 
um atributo individual vinculado ao domínio de conhecimentos e habilidades, as destituímos de seu caráter 
de produção social. Trata-se, então, de um fazer clínico que se volte ao processo de intervenção que se 
afirma na indissociabilidade entre pensamento e vida, entre invenção de si e de mundo. E traz, para o de-
bate sobre o fazer do psicólogo, o desafio teórico-metodológico de construção de práticas profissionais que 
incluam o cotidiano dos usuários e dos serviços de saúde, seus desafios e suas relações com os modos de 
viver, de fazer o cuidado e a gestão. 

Palavras-Chave: Psicologia política – Intervenção psicológica – Individual e coletivo – Saúde pública – Po-
lítica pública
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INTRODUÇÃO 

A partir da constituição de 1988, o Brasil passou 
a construir políticas sociais mais sólidas e extensi-
vas. Muitas delas contam com a presença do psi-
cólogo na sua execução. Como políticas públicas 
são voltadas para grandes populações, passou-se 
a demandar do psicólogo brasileiro outra abran-
gência na intervenção profissional a ser adotada, 
uma vez que o atendimento individual não seria 
de largo alcance. As ações que exigem trabalho 
em equipe e com grupos passaram a estar na or-
dem do dia. Como responder a isso?

Não foi sem conflitos que estas modificações 
na atuação do psicólogo surgiram. Logo no início 
da implantação do Sistema Único de Assistência 
Social, por exemplo, houve alguns episódios de 
desconforto entre psicólogos e assistentes sociais 
quanto ao ‘papel’ de cada profissional na ação bá-
sica de assistência. 

O que se enuncia como impedimentos ao psicó-
logo de se arvorar por outros modos de atuação?  
O que produz dúvidas sobre se o que ele está fa-
zendo é psicologia?  É interessante analisarmos o 
que nos faz ter dúvidas de estarmos fazendo uso 
ou não de práticas psicológicas. Essa dúvida, mui-
tas vezes produtora de paralisias, nos impede de 
incorporar algumas práticas já desenvolvidas por 
outros campos de saber, por exemplo, da saúde 
coletiva, como importantes ferramentas tecnológi-
cas para o trabalho com as comunidades e terri-
tórios e que podem ser enriquecidas e adensadas 
com outros saberes e olhares para os processos 
de produção de subjetividade ali produzidos.

Durante a nossa formação como psicólogos, 
comumente aprendemos a diferenciar o individual 
do coletivo e a considerar que tratamos do indiví-
duo e que caberia aos assistentes sociais e soció-
logos o trato com os aspectos relativos ao ‘social’, 
cujo sentido atribuído é, muitas vezes, identificado 
com aspectos do coletivo. Essa dicotomia (re) pro-
duz uma crença de que há aspectos meramente 
sociais e outros meramente psicológicos, e é sus-
tentada numa ‘falsa’ questão, qual seja: a sepa-
ração entre clínica e política quando trabalhamos 
com as questões da subjetividade.

No caso da formação de psicólogos, o rompi-
mento com essas dicotomias e fronteiras técni-
co- disciplinares implica pôr em análise as práti-
cas tradicionalmente instituídas de atuação do 
psicólogo-especialista fechado nos seus campos 
de atuação. Ainda hoje vemos predominar práti-

cas privadas/individualizantes, restritas a atendi-
mentos psicoterápicos ambulatoriais, individuais 
ou grupais, a usuários e trabalhadores da saúde. 
Estas práticas incorrem, em grande parte, numa 
atuação descompromissada em estabelecer re-
des de cooperação com outros saberes neces-
sários para a integralidade do cuidado em saúde 
(Dimenstein, 1998, 2007).

Até hoje, muitos psicólogos que atuam nos 
NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família - re-
gulamentado em 2008 através da portaria núme-
ro GM/MS 154) são confrontados com demandas 
de atendimento individualizado às pessoas da 
comunidade, muitas delas vindas da própria equi-
pe, da comunidade, e/ou produzidas pelo próprio 
psicólogo. O desafio colocado para o psicólogo é 
o de construir um tipo de intervenção porosa aos 
processos coletivos que poderia potencializar sua 
ação e permitir o acesso à heterogeneidade dos 
processos que compõem a vida no território e os 
modos de expressão da comunidade. 

O que podemos perceber é que não se trata de 
uma mera substituição técnica, de um atendimen-
to individual para um atendimento grupal, e/ou ‘so-
lução de compromisso’ que identifica o cuidado ao 
indivíduo como a face conservadora da prática psi 
e o atendimento grupal ou as comunidades como 
a face engajada da mesma (Benevides, 2005). Di-
ferente disto, o que queremos chamar atenção é 
para a importância de uma torção ético-político-
metodológica nos modos individualizados e des-
politilizados de inscrição das práticas do psicólogo 
no trato com os processos coletivos, constituintes 
da vida e do viver.  

Quando pensamos as práticas profissionais 
sob um viés tecnicista, entendendo a técnica 
como mera aplicação do conhecimento, no qual a 
competência torna-se um atributo individual vincu-
lado ao domínio de conhecimentos e habilidades, 
as destituímos de seu caráter de produção social. 
Um de seus efeitos é a (re)produção  de estilos 
de cuidado e gestão que, na prática, consideram 
como objeto tanto os usuários e sua experiência/
inserção comunitária, quanto os trabalhadores 
dos serviços de saúde. Estes modos de funcio-
namento atualizam uma intervenção em saúde 
que reforça a fragmentação do cuidado, entre as 
equipes e do processo de trabalho, na medida em 
que se centram no desempenho de cada catego-
ria profissional e em suas funções determinadas 
social e tecnicamente pela divisão do trabalho. 

François Ewald (1999) nos ajuda nesta proble-
matização quando faz a seguinte afirmação:
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bilidade, entre outras coisas, a um pensamento 
hegemônico na psicologia que tem “sistematica-
mente colocado o desejo como algo da ordem do 
individual, ou como questão do sujeito e a política 
como da ordem do social, ou como questão do co-
letivo” (Benevides, 2005, p.22). Essa dicotomia é 
extremamente danosa e produtora de práticas psi 
direcionadas a sujeitos abstratos, descontextua-
lizados, “e tomam suas expressões existenciais 
como produtos/dados a serem reconhecidos em 
universais apriorísticos” (idem, p.23).

Desviar, e transvalorar , da circunscrição de 
nossas práticas a partir destas dicotomias - entre 
indivíduo e sociedade, clínica e política, individual 
e coletivo- nos possibilita a experimentação da cri-
se em sua positividade, ou seja, como um ‘lugar’ 
de (des)conforto em meio ao qual somos convo-
cados a criação de modos coletivos ultrapassando 
e reinventando nossas práticas. 

Neste texto utilizamos o conceito de coletivo 
desenvolvido por Liliana Escóssia e Virgínia Kas-
trup (2005) quando afirmam que o conceito de 
coletivo não se reduz ao social ou à coletividade, 
tampouco ao jogo de interações sociais. O concei-
to de coletivo surge aqui ressignificado, entendido 
como plano de co-engendramento e de criação, 
indicando um caminho peculiar e fecundo para a 
superação das referidas dicotomias. 

Não há, portanto, supremacia de um aspecto 
sobre o outro; nem dos fatores históricos, cultu-
rais e políticos como condicionantes de processos 
psicossociais, ou mesmo a suposição de leis in-
variantes que regem o comportamento de cada 
indivíduo. Não tomaremos nem o indivíduo nem 
a sociedade como polos preexistentes, não há 
subordinação de um ao outro. Trabalhamos com 
a noção de relação como práticas, em meio as 
quais se engendram modos sujeitos e objetos. 
Nesta compreeensão Escóssia e Kastrup (2005) 
sinalizam que: 

Indivíduo e sociedade não podem ser analisa-
dos como objetos naturais que preexistem às re-
lações ou às práticas de uma época, de um povo, 
de uma cultura. São antes as práticas datadas 
que objetivam o indivíduo e a sociedade, de ma-
neira igualmente datada. O que significa dizer que 
indivíduos e sociedades são objetos históricos e, 
portanto, múltiplos, uma vez que dependem das 
múltiplas práticas e relações que podem ser es-
tabelecidas em cada época, cultura, país, cidade, 
família, etc. (p. 302)

A relação ou a prática é que dão sentido aos 

Você quer fazer psicologia? Deleuze e Guattari di-
zem: aprenda a história, percorra as grandes for-
mações da história universal -«selvagens, bárbaros, 
civilizados» -, espolie a biblioteca do arqueólogo, do 
etnólogo, do economista, empanturre-se de literatu-
ra e de arte, estão aí às disciplinas do desejo, as 
disciplinas que relatam no seu conjunto e na diversi-
dade as produções do desejo (p.90).
Trata-se, então, de um fazer clínico que se vol-

te ao processo de intervenção que se afirma na 
indissociabilidade entre pensamento e vida, entre 
invenção de si e de mundo. E traz, para o deba-
te sobre o fazer do psicólogo, o desafio teórico-
metodológico de construção de práticas profissio-
nais que incluam o cotidiano dos usuários e dos 
serviços de saúde, seus desafios e suas relações 
com os modos de viver, de fazer o cuidado e a 
gestão. 

Contudo, não queremos aqui negar e/ou de-
monizar a técnica, pois: 

 Se acompanhamos a etimologia da palavra 
técnica, que provêm de techné, significando o fa-
zer, não é possível conceber a clínica sem esta 
dimensão pragmática. No entanto, esta dimen-
são apresenta-se aqui, menos como método ou 
inventário de procedimentos e formas de ação e 
mais como um processo constante de invenção 
de estratégias de intervenção em sintonia com os 
novos problemas constituídos. (Passos e Benevi-
des, 2003, p.85).

O que nos interessa sinalizar é que os objetos 
(tecnologias), as práticas (programas, propostas) 
e as intenções (discursos, leis) não são ‘bons ou 
maus’ ‘em si’, fora das relações e do campo pro-
blemático que os engendram e podem produzir 
(Neves & Massaro, 2009). Ou seja, os objetos, os 
dispositivos e as instituições inventadas para suas 
efetuações ganham consistência em ato, em seus 
exercícios de produção de sentidos e efeitos nos 
processos de intervenção. Desse modo reque-
rem, ao mesmo tempo, um acompanhamento e 
a experimentação de suas produções, avaliando 
ético-politicamente seus índices de abertura às 
multiplicidades sociais, naquilo que promovem e 
atualizam  como produção de realidade.

O INDIVIDUAL, O COLETIVO E A PRODUÇÃO 
DE SUBJETIVIDADES

A experiência de ‘crise’, advinda da dúvida sobre 
que práticas são psicológicas quando ingressa-
mos numa política pública faz emergir e dá visi-
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Benevides (2005) nos indica alguns caminhos 
a percorrer na intervenção do psicólogo nas políti-
cas públicas: “a construção das redes, das grupa-
lidades, de dispositivos de co-gestão, de aumento 
do índice de transversalidade, de investimento em 
projetos que aumentem o grau de democracia e 
participação institucional” (p.24). 

É nesta direção que entendemos que as prá-
ticas dos psicólogos na construção das políticas 
públicas têm muito a contribuir e aprender, não 
havendo qualquer contradição de natureza com o 
que comumente se coloca como sua ação. Dife-
rente, disto, estamos potencializando nossa ação 
e alargando nosso campo para a invenção de pos-
síveis.

O PSICÓLOGO NA POLÍTICA PÚBLICA: NASF

O que nos convoca, como profissionais de psi-
cologia, uma política pública? Para não falarmos 
genericamente acerca das políticas públicas, ele-
gemos neste texto utilizar como exemplo a política 
pública da saúde, mais especificamente, nossa 
inserção na atenção primária. Na descrição dos 
processos de trabalho que cabe aos profissionais 
nos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) 
aparece a seguinte recomendação, pelo Ministé-
rio da Saúde: 

(a) Atendimento compartilhado para uma inter-
venção interdisciplinar, com troca de saberes, ca-
pacitação e responsabilidades mútuas, gerando 
experiência para ambos os profissionais envolvidos. 
Com ênfase em estudo e discussão de casos e si-
tuações, realização de projeto terapêutico, orien-
tações, bem como atendimento conjunto; (criando 
espaços de reuniões, atendimento, apoio por tele-
fone, e-mail, etc)
(b) Intervenções especificas do NASF com usuários 
e famílias encaminhados pela equipe de SF, com 
discussões e negociação a priori entre os profissio-
nais responsáveis pelo caso, de forma que o atendi-
mento individualizado pelo NASF se dê apenas em 
situações extremamente necessária;
(c) Ações comuns nos territórios de sua responsa-
bilidade, desenvolvidas de forma articulada com as 
equipes de SF e outros setores. Como por exemplo 
o desenvolvimento do projeto de saúde no território, 
planejamentos, apoio aos grupos, trabalhos educati-
vos, de inclusão social, enfrentamento da violência, 
ações junto aos equipamentos públicos (escolas, 
creches, igrejas, pastorais, etc).

objetos e são produtoras de mundo, portanto in-
divíduo e sociedade deixam de serem entendidos 
como unidades constituídas, parâmetros opostos 
ou subordinados de análise. As entidades que 
compõem os coletivos são redes, são efeitos de 
processos de composições e decomposições que 
lhes conferem formas sempre provisórias, resulta-
dos de conexões em curso, que se transformam 
com estas.  

O funcionamento das redes visibilizam e fazem 
dizer dos agenciamentos  que se dão no entre, 
nas linhas heterogêneas de encontro entre pro-
cessos materiais (formas e modos) e imateriais 
(forças informes e impessoais). 

“Agenciar-se com alguém, com um animal, com uma 
coisa - uma máquina, por exemplo - não é substituí-
lo, imitá-lo ou identificar-se com ele: é criar algo que 
não está nem em você nem no outro, mas entre os 
dois, neste espaço-tempo comum, impessoal e par-
tilhável que todo agenciamento coletivo revela”. (Es-
cóssia e Kastrup, 2005,p.303).

Ao entendermos a relação como agenciamen-
to, estamos definindo relações como um plano de 
co-funcionamento entre os seres que é produtor 
de subjetividades, um plano de criação constante. 
Os processos de subjetivação são sempre coleti-
vos. Neste entendimento, o plano da “experiência 
clínica deve ser de devolução do sujeito ao plano 
da subjetivação, ao plano da produção, que é o 
plano coletivo” (Benevides, 2005, p.23).

Desse modo, consideramos que o trabalho 
com políticas públicas implica uma aposta na pro-
dução de coletivos como ativação de redes poten-
cializadoras de criação e exercícios de autonomia 
atentos à heterogênese que compõe os processos 
e modos de vida nos territórios, nas comunidades 
em suas redes formais e informais de existência. 

Trata-se, então, de um modo de pensar a pro-
dução de redes e coletivos não circunscritos e 
pautados por racionalidades administrativas de 
eficácia meramente quantitativa – maior agrupa-
mento de demandas e/ou pessoas a serem aten-
didas em um mesmo espaço e em menos tem-
po - ou mesmo qualitativos - produção de redes 
como trocas de informações, casos, repasses 
entre unidades e serviços. Contudo, não se nega 
a importância destes procedimentos, o que quere-
mos chamar atenção é para a insuficiência destas 
racionalidades quando voltadas para processos 
homogeneizadores, individualizantes e universais 
abstratos.
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a Psicologia, tal como qualquer outro campo de sa-
ber/poder não explica nada. É ela mesma que deve 
ser explicada e isto só se dá numa relação de in-
tercessão com outros saberes/poderes/disciplinas. 
É no entre os saberes que a invenção acontece, é 
no limite de seus poderes que os saberes têm o que 
contribuir para um outro mundo possível.  (Benevi-
des, 2005, p. 23).

Na portaria GM 154, de 14 de janeiro de 2008 que 
institui os Núcleos de Apoio à Saúde da Família, 
há uma descrição específica para as ações em 
saúde mental. A descrição das diretrizes da ação 
em saúde mental vão além da atenção aos usuá-
rios e a familiares em situação de risco psicosso-
cial ou doença mental.  Nelas há a inclusão de 
ações de combate ao sofrimento subjetivo asso-
ciado a toda e qualquer doença, a produção de 
subjetividade que se atualiza em modos de viver 
daquela comunidade, ações de enfrentamento de 
agravos vinculados ao uso abusivo de álcool e 
drogas e as ações de redução de danos e comba-
te à discriminação. Contudo, mais do que elencá-
las é preciso que indaguemos os modos como se 
atualizam nas diferentes intervenções programá-
ticas, tecnológicas e proposições políticas, seus 
efeitos nos modos cotidianos de experimentarmos 
as práticas de cuidado em saúde e seu grau de 
transversalidade com outros saberes e práticas, aí 
incluídos os da comunidade em questão. 

E há, na portaria, o detalhamento das ações:

- Realizar atividades clínicas pertinentes a sua res-
ponsabilidade profissional;
- Apoiar as ESF na abordagem e no processo de 
trabalho referente aos casos de transtornos men-
tais severos e persistentes, uso abusivo de álcool 
e outras drogas, pacientes egressos de internações 
psiquiátricas, pacientes atendidos nos CAPS, tenta-
tivas de suicídio, situações de violência intrafamiliar;
- Discutir com as ESF os casos identificados que 
necessitam de ampliação da clínica em relação a 
questões subjetivas;
- Criar, em conjunto com as ESF, estratégias para 
abordar problemas vinculados à violência e ao abu-
so de álcool, tabaco e outras drogas, visando à re-
dução de danos e à melhoria da qualidade do cuida-
do dos grupos de maior vulnerabilidade;
- Evitar práticas que levem aos procedimentos psi-
quiátricos e medicamentos à psiquiatrização e à 
medicalização de situações individuais e sociais, 
comuns à vida cotidiana;
- Fomentar ações que visem à difusão de uma cul-
tura de atenção não-manicomial, diminuindo o pre-

A política pública requer que o psicólogo este-
ja poroso ao que o próprio campo demanda e se 
desvencilhe das dicotomias disciplinares. Precisa 
construir um projeto terapêutico para essa comu-
nidade em conjunto com os demais membros, 
conhecendo o trabalho do outro, participando de 
reuniões de discussão de casos, estabelecen-
do planejamento de ações, criando critérios de 
prioridade, critérios de encaminhamento ou com-
partilhamento de casos, critérios de avaliação, 
resolução de conflitos, etc. Participando como co-
gestor desses processos. Ou seja, precisa conhe-
cer a saúde pública.

O trabalho em saúde no/com/sobre o território 
e suas redes existenciais/políticas/locais, formais 
e/ou informais, requer uma atenção inclusiva ao 
que nele, através dele e por ele, pulsa na hete-
rogeneidade de seus movimentos. Nessa com-
preensão, o território é, ao mesmo tempo, campo 
de formalizações de políticas extensivas que se 
querem universalizantes, científicas, programáti-
cas, protocolares, normativas, redutoras de danos 
e riscos para o corpo orgânico, os sujeitos e seus 
modos de vida, indissociado de um plano inten-
sivo que lhe é constituinte. (Neves, 2010, p.817)

Os princípios da universalidade, equidade e in-
tegralidade, constitutivos do SUS só se efetivam 
quando conseguimos inventar modos de fazer 
acontecer tais princípios no cotidiano das práticas 
do fazer em saúde. Pensamos que uma políti-
ca de saúde conquista sua dimensão de pública 
(res-publica) - para todos e qualquer um - quando 
conectada com os processos coletivos, quando 
se constrói porosa às multiplicidades sociais em 
seus movimentos de tensionamentos e torção no 
fazer/pensar.  “A vida não se compõe apenas de 
biologia, fisiologia, natureza e subjetividade como 
campos que se relacionam guardando suas deli-
mitações, mas num plano de proliferação, de re-
lações de forças” (Neves& Massaro, 2009,p.511). 
É neste meio de proliferação produzido nos en-
contros com processos, pessoas, movimentos, 
discursos, que os corpos expressam sua potência 
de afetar e ser afetado. É nele que o desejo flui 
e cria mundos agenciando modos de expressão 
e a conectividade da vida em suas múltiplas ex-
perimentações.   As multiplicidades sociais, que 
se atualizam e nos afetam são catalisadores de 
acontecimentos, condições de encontros e pro-
dução de realidade (Neves & Massaro, 2009). É 
na experimentação de transversalização de nossa 
prática que entendemos que: 



100TÍTULO TÍTLE

PSIENCIA. REVISTA LATINOAMERICANA DE CIENCIA PSICOLÓGICA 
PSIENCIA. LATIN AMERICAN JOURNAL OF PSYCHOLOGICAL SCIENCE

NASCIMENTO DOS SANTOS BARROS, & NEVES95

equipes de Saúde da Família e usuários envolvi-
dos, contribuindo, assim, para a potencialização 
de ações de fomento do protagonismo das pes-
soas envolvidas. Este processo não se constrói 
sem a experimentação conjunta da alteração e 
perturbação das fronteiras dos saberes instituídos 
e seus territórios de poder, e sem que as práticas 
de produção de saúde estejam indissociavelmen-
te conectadas ao campo da gestão. Ë neste plano 
de experimentação que se fomenta a construção e 
efetivação de redes, é em meio a ele que transver-
salizamos nossas  práticas, aumentando o grau 
de comunicação inter e intra grupos e ampliando 
nossa escuta aos movimentos que vitalizam o te-
rritório. 

Apreender o território implica a construção de 
uma escuta porosa às formas heterogêneas e in-
formais de organização, aos modos como cons-
troem e validam, ou não, suas lideranças, grupos 
e experiências locais. É neste exercício coletivo 
que construímos, re-inventamos e propomos 
ações concretas e comprometidas com um exer-
cício cidadão e com o desenvolvimento de prá-
ticas intersetoriais em conjunto com os diversos 
setores da comunidade. Nesta direção, o território 
é entendido como “uma marca qualitativa, uma 
qualidade expressiva da constituição do desejo, 
qualidade esta constituinte tanto do sujeito quanto 
do mundo, ao mesmo tempo, na construção do 
plano em que a potência do desejo se concretiza.” 
(Maia, 2006, p. 111). 

Para vencer o desafio colocado para a nossa 
presença nas políticas públicas se faz necessário 
conhecer o campo onde estas políticas estão in-
seridas. Um primeiro passo é reconhecer o territó-
rio processo onde se desenvolverão nossas inter-
venções. Conhecer literalmente enquanto espaço 
geográfico, enquanto espaço processo, reconhe-
cendo seus atores, suas lideranças, sua configu-
ração espacial e territorial e suas especificidades. 
Além disso, precisamos conhecer as tecnologias 
sociais já desenvolvidas e utilizadas pelos diver-
sos atores, incluindo a equipe de saúde da família. 
Território, como aborda Maia (2012), “passa a ser 
não um lugar, mas uma ação e, exatamente por 
isto, não território, mas territorialização” (p.112).

É preciso localizar os atores sociais que po-
dem ser uma pessoa, um agrupamento humano, 
um movimento informal ou uma instituição que, de 
forma transitória ou permanente, têm potência de 
ação, agem e produzem fatos no estado de coi-
sas.  

O nosso interesse pelo modo como exercitam 

conceito e a segregação em relação à loucura;
- Desenvolver ações de mobilização de recursos 
comunitários, buscando constituir espaços de re-
abilitação psicossocial na comunidade, como ofi-
cinas comunitárias, destacando a relevância da 
articulação intersetorial - conselhos tutelares, asso-
ciações de bairro, grupos de auto-ajuda etc;
- Priorizar as abordagens coletivas, identificando os 
grupos estratégicos para que a atenção em saúde 
mental se desenvolva nas unidades de saúde e em 
outros espaços na comunidade;
- Possibilitar a integração dos agentes redutores de 
danos aos Núcleos de Apoio à Saúde da Família; e
- Ampliar o vínculo com as famílias, tomando-as 
como parceiras no tratamento e buscando constituir 
redes de apoio e integração.

É claro que não bastam substituírem os concei-
tos de indivíduo e sociedade pelo conceito de 
coletivo, sem que haja uma alteração efetiva nas 
práticas de cuidado desenvolvidas na política 
pública. A noção de clínica ampliada e o princí-
pio da integralidade precisam estar claros e en-
carnados para que se possam construir as ações 
a serem coordenadas para além do atendimento 
psicoterápico e/ou grupal em seu viés individua-
lizante e identitário. O conceito de vulnerabilida-
de, por exemplo, deve ser problematizado naquilo 
mesmo que o define como natureza de um grupo 
social, território ou individuo ao qual se dirigem 
políticas assistencialistas e de controle azeitadas 
‘em nome de ...’ saúde, segurança, assistência ao 
território e sua população.  Ë importante chamar 
atenção para o que nos diferentes sentidos de 
vulnerabilidade vinculam e autorizam práticas de 
responsabilização e culpabilização dos indivíduos 
ou suas redes sociais. 

Requer um posicionamento crítico frente à 
medicalização da vida e uma compreensão dos 
avanços na política de saúde mental, sua rede 
substitutiva, incluindo o reconhecimento dos mo-
vimentos de mobilização social constituintes do 
percurso histórico do movimento antimanicomial. 
Contudo, conhecer a política de saúde mental do 
país é insuficiente se esse conhecimento não se 
atualizar em modos coletivos de produzir cuida-
do. O profissional de psicologia do Nasf é parte 
de uma rede assistencial muito maior, composta 
por redes formais e informais, não circunscritas a 
equipe de saúde da família.

Ë importante que o profissional organize suas 
atividades a partir da análise das encomendas 
e demandas produzidas em articulação com as 
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seus fazeres e dizeres e se constituem como ato-
res sociais numa dada comunidade implica incluir 
na análise as relações de poder e a compreen-
são das práticas de saúde ali demandadas. Nossa 
aposta neste processo pode possibilitar um novo 
modo de pensar que enfatiza a formação de cole-
tivos para o desenvolvimento de ações políticas 
em saúde.

A superação da dicotomia entre os conceitos 
de indivíduo e coletivo, a apropriação do campo 
de trabalho em sua complexidade, o conhecimen-
to de dispositivos que já possuam sua história 
dentro das práticas de uma determinada política 
pública são um dos caminhos possíveis para a 
construção efetiva das práticas psi no campo das 
políticas públicas. Entendemos que as práticas 
dos psicólogos, quando antenadas as questões 
acima pontuadas, têm muito a contribuir nas pro-
posições, modos de execução e gestão do cuida-
do em saúde. 

Pensamos que a potência e o desafio de se 
construir uma intervenção do psicólogo na polí-
tica pública está, exatamente aí, na sustentação 
de sua capacidade experimental constituinte e no 
seu caráter de obra aberta.  A psicologia só tem a 
ganhar com estas experiências.
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