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Resumo 
 
Esse texto apresenta os resultados parciais da pesquisa-intervenção financiada pela FAPEMIG, que tem como objetivo problematizar as 
relações no território equipe-família, evidenciando o que dificulta a participação da família no tratamento das crianças atendidas no Centro 

Psicopedagógico Renato de Avelar Azeredo (CPP) de Nova Lima, como demanda da equipe de profissionais. Nessa perspectiva, a produção 

de conhecimento persegue a complexidade, colocando problemas, alterando o modo de conceber a pesquisa e o encontro do pesquisador com 
seu campo. Na coleta de dados, a partir das narrativas obtidas através da história oral, observamos que na fundação do CPP está o hibridismo 

educação-saúde, que convoca, de fato, a uma maior atuação em rede, tanto na articulação entre as secretarias do município quanto na 

intersetorialidade. Concluímos que há dificuldades nessa intercessão, relacionadas tanto à dimensão macropolítica, com atravessamentos 
históricos, quanto na dimensão micropolítica, com a insistência na identidade do campo de cada setor. 

 

Palavras-chave: pesquisa-intervenção; esquizoanálise; história oral; intersetorialidade; redes sociais.  
 

Abstract 
 
This paper presents the partial results of the intervention research financed by FAPEMIG, being its goal to investigate about the relationships 

in the team-family territory, highlighting what makes the participation of the family in the treatment of children assisted at the Centro 
Pedagógico Renato de Avelar Azevedo (CPP),  in Nova Lima, difficult. This was a request of the professional team of CPP. In this 

perspective, the production of knowledge pursues complexity, proposing problems, changing the way of conceiving the research and the 

encounter of the researcher with his/her field. In the data collection, from the narratives obtained through oral history, we observed that the 

hybridism health-education is on the basis of the CPP, which convokes, in fact, to a greater network action, not only in what concerns the 

articulation between the town secretariats but also regarding the intersectoriality. We concluded that there are difficulties in this intersection 

related to the macropolitical dimension, with historical crossings, as well as to the micropolitical dimension, with the insistence on the 
identity of each sector’s field. 

  

Keywords: intervention research; schizoanalysis; oral history; intersectoriality; social networks. 

 

 

                                                 
1 Psicóloga, Mestre em Psicologia em Psicologia Social pela UFMG, Doutora em Psicologia Clínica pela PUC/SP, Professora Adjunto III do 

departamento de Psicologia da PUC-Minas/ Núcleo Universitário Betim. Endereço eletrônico: 
robertaroma@uaivip.com.br/robertaroma@uol.com.br 



183 

 

Romagnoli, R. C. Entre a educação e a saúde: o desafio das redes 

 

 

 

 

Pesquisas e Práticas Psicossociais 4(2), São João del-Rei, Jul. 2010 

 

 

Esse trabalho tem como objetivo apresentar os 

resultados parciais da pesquisa intervenção, 

financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa de 

Minas Gerais - FAPEMIG, que busca configurar e 

problematizar as relações no território equipe-

família, evidenciando o que dificulta uma efetiva 

participação da família ao tratamento das crianças 

atendidas no Centro Psicopedagógico Renato de 

Avelar Azeredo – CPP - da Prefeitura de Nova 

Lima. Essa instituição foi fundada há 21 anos e é 

uma instituição que presta atendimento tanto no 

campo da saúde quanto no campo da educação. 

Localizada nessa interface, atende crianças e 

adolescentes na saúde mental infantil tanto na 

urgência, quanto a nível ambulatorial, além de atuar 

em creches e escolas municipais com abordagem 

psicossocial e institucional de situações que 

envolvam educadores, crianças e familiares. Sua 

equipe é composta de um psiquiatra, psicólogos, 

assistentes sociais, fonoaudiólogos, psicopedagogas 

e um terapeuta ocupacional. Em seu cotidiano de 

trabalho tem dificuldades em conseguir uma 

parceria efetiva com as famílias das crianças e 

adolescentes, sobretudo na área da saúde mental.  

A metodologia utilizada nesse estudo é da 

pesquisa intervenção, a partir de uma abordagem 

cartográfica. Para tentar apreender mesmo que 

transitoriamente a complexidade na produção de 

conhecimento, pode-se trabalhar com a cartografia, 

método utilizado em pesquisas de campo voltadas 

para o estudo da subjetividade e baseado na 

Esquizoanálise (Fonseca & Kirst, 2003; Kastrup, 

2008; Passos, Kastrup & Escóssia, 2009)
2
. Em 

contraposição a uma forma de pensar dicotômica, e 

fundamentando-se nas idéias de Gilles Deleuze e 

Félix Guattari, essa vertente convoca a imanência, a 

exterioridade das forças que atuam na realidade, 

buscando conexões, abrindo-se para o que afeta. 

Nesse sentido, a subjetividade deve ser pensada 

como um sistema complexo e heterogêneo, 

constituído não só pelo sujeito, mas também pelas 

relações que este estabelece. Essas relações 

denunciam a exterioridade de forças que incidem 

sobre a subjetividade, e atuam rizomaticamente, de 

uma maneira transversal, ligando processualmente a 

subjetividade a situações, ao coletivo, ao 

heterogêneo (Deleuze & Guattari, 1996).  

Esse raciocínio aborda a realidade através de 

superfícies, de planos simultâneos que coexistem 

sem hierarquia nem determinação. O plano de 

                                                 
2 De acordo com Baremblitt (1998), as idéias de Gilles Deleuze e 

Félix Guattari recebem vários nomes, dentre eles, Filosofia da 
Diferença, Pragmática Universal, Paradigma Estético, Paradigma 

Ético Estético, não somente Esquizoanálise, uma vez que os 

autores não tinham preocupação com a reprodução dos nomes e 
conceitos.  

organização corresponde ao que está instituído 

socialmente de forma molar, ordenando o mundo e 

a subjetividade em segmentos, estratos, de maneira 

dicotômica e dissociativa, codificando-a, 

registrando-a em processos classificatórios, via 

operações de transcendência, que formam estratos, 

segmentos que homogeneizam os fluxos da vida. 

Nessa superfície, os fluxos são presos a códigos, e 

cada termo ganha sentido opondo-se a outro. Por 

outro lado, o plano de consistência é o plano 

invisível de expansão da vida, composto pelas 

forças moleculares e invisíveis que atravessam o 

campo social. É nesse plano que se dão os 

encontros e os agenciamentos que vão gerar novos 

sentidos, novas formas de expressão e promover a 

resistência ao que tende a se reproduzir no plano de 

organização. Nessa superfície não há oposição, mas 

os fluxos se encontram em uma variação contínua 

de intensidades. Esses dois planos são imanentes e 

povoados por fluxos, com composição alterada: 

segmentar, estratificada, no plano de organização e 

fluida, conectiva, no plano de consistência. 

Segundo Deleuze e Parnet (1998), a forma 

estratificada detém a circulação da vida e opera 

cortes e recortes que produzem o modo de a espécie 

humana se colocar no mundo, e tem como objetivo 

estabelecer métodos de hierarquização e de 

organização. Por outro lado, a forma fluida é 

mutante e criadora e corresponde à possibilidade de 

agenciar, de construir outro território. 

Fundamentados nessa perspectiva teórica 

abordamos o território equipe-família, apostando na 

possibilidade de invenção, de desconstrução do 

plano de organização para fazer irromper outra 

relação, outro pensar/fazer na saúde. Nosso 

primeiro contato com a instituição foi em setembro 

de 2007, através de um curso livre 

“(Des)conhecendo a família”, que tratava de uma 

abordagem psicossocial da família, o qual foi 

finalizado com a seguinte pergunta, a ser 

problematizada com a equipe: como propiciar 

agenciamentos inventivos com as famílias? 

Mediante a discussão dos entraves com o grupo 

familiar no cotidiano de trabalho desses 

profissionais despontou a possibilidade de se fazer 

esse estudo. Iniciamos nosso processo de pesquisa, 

antes da aprovação pela agência de fomento, em 

agosto de 2008, com o grupo de estudos 

“Micropolítica e Pesquisa Intervenção”, do qual 

participaram alunos da graduação em Psicologia da 

PUC Minas e funcionários do CPP. Seu objetivo 

era estudar a micropolítica a partir da 

Esquizoanálise, realizando ainda uma articulação 

com a metodologia da pesquisa intervenção. O 

grupo, heterogêneo, funcionou por um semestre, 

quebrando com alguns lugares instituídos e 
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estratificados: a universidade com seus alunos e 

professores, de certa forma, isolada da prática, e os 

funcionários do serviço, imersos em seu cotidiano 

profissional, e, de maneira geral, afastados das 

reflexões e dos estudos. Consideramos, em 

avaliação conjunta com as equipes de pesquisa e do 

serviço, esse grupo já um dispositivo de intervenção 

na realidade que nos dispusemos a estudar. 

Assim que a pesquisa foi aprovada, no final de 

novembro de 2008, tivemos um primeiro encontro 

com a equipe do CPP, para anunciar o fato e, 

discutir a manutenção ou não da demanda inicial, 

que foi colocado pela própria equipe. Nesse 

encontro surgiu o dado, que desconhecíamos, da 

alocação do CPP na Secretaria de Educação e não 

na Secretária de Saúde do município, o que nos 

levou a decidir realizarmos entrevistas com o 

procedimento metodológico de história oral com os 

três psicólogos participantes da sua fundação. Esses 

procedimentos não estavam previstos no projeto 

inicial, mas os julgamos necessários, pelos 

atravessamentos que pareciam existir no cotidiano 

de trabalho da equipe, a partir dessa vinculação. 

Nesse sentido, descobrimos que o CPP realiza 

atuações variadas com as famílias, não só na área 

clínica, via o atendimento de crianças e 

adolescentes, mas também possuem projetos no 

campo da educação, atuando junto às escolas, que 

desconhecíamos. Além disso, percebemos pontos 

conflituosos na atuação em rede, que apresentamos 

a seguir. 

 
O CPP e um pouco de sua história 

 
O procedimento metodológico da história oral 

para coleta de dados em uma pesquisa é uma 

derivação da entrevista, baseando-se no depoimento 

pessoal e na memória do pesquisado. Esse tipo de 

entrevista é utilizado em programas de 

reconstituição histórica sobre um tema específico. 

Em nosso caso, decidimos seguir um roteiro 

previamente estabelecido, embora este não 

impedisse o aflorar de outros assuntos relacionados 

ao tema, que não haviam sido perguntados. 

Segundo Rodrigues (2005) a história oral possui 

três vertentes, a saber: os arquivistas, que trabalham 

em uma perspectiva positivista; os ativistas, que 

nascem com a contracultura e defendem a escuta 

pra a preensão da história que deve ser vista de 

baixo e os acadêmicos, que enfocam a análise 

histórica da memória. Nesse panorama, a referida 

autora enfatiza o trabalho de Alessandro Portelli, 

que possui uma contribuição singular, ao acreditar 

que as grandes tendências desse procedimento se 

arriscam a inviabilizar pequenas diferenças 

significativas nos relatos. Autor dentro da história 

oral italiana, que se posiciona fora da historiografia 

e ligado aos movimentos sociais, Portelli enfatiza a 

fonte oral.  

A despeito das polêmicas entre as várias 

escolas da história oral, chegando-se inclusive em 

alguns momentos a questionar sua cientificidade, 

Portelli insiste na oralidade como fonte de 

narrativa, organizada através das relações com a 

história. Mattar (2008) ao analisar a entrevista 

psicológica através dessa perspectiva assinala a 

importância das narrativas que escapam ao 

reducionismo psicológico da nossa formação e nos 

remete a contextos sociais, históricos, culturais e 

políticas. Na relação da narrativa com a história, a 

fonte oral possui cinco peculiaridades: a oralidade, 

a forma narrativa, a subjetividade, a credibilidade 

diferente da memória e a relação entre entrevistador 

e entrevistado. 

Nesse contexto, as narrativas são uma forma de 

conhecimento, cujas relações são sempre 

enfatizadas e remetem, à subjetividade, tanto do 

pesquisador, como do entrevistado; o que está 

sendo narrado atua como uma via de acesso ao 

contexto histórico tanto para aquele que fala, como 

para aquele que escuta. Sem dúvida, as fontes orais 

não são objetivas, pois não há jamais neutralidade 

em uma narrativa. A produção de um documento 

oral se dá pelo testemunho oral que é um recurso 

potencial para os pesquisadores, produto tanto do 

narrador quanto do pesquisador. No caso dessa 

pesquisa, a história vivida pelos entrevistados, na 

fundação do CPP é essencial para rastrearmos as 

linhas que foram tecidas ao longo desse trajeto e 

que, de alguma forma, podem se instaurar como 

amarras no cotidiano. Essas amarras podem 

sustentar um plano de organização que 

despotencializa o trabalho com as famílias, seja em 

questões objetivas do cotidiano, seja em 

atravessamentos institucionais e subjetivos, além de 

dificultar o trabalho em rede.  

De acordo com Rodrigues (2005), o 

testemunho oral é importante não pela aderência ao 

fato, mas pelo desvio em si, que é valorizado, pois 

este traz consigo a imaginação, o simbolismo e o 

desejo, que circulam em determinado fato histórico, 

e cotidiano institucional. A dimensão instaurada 

pela narrativa torna-se partilhada pelas 

subjetividades envolvidas e não menos verdadeira 

que a realidade factual, correspondendo não a um 

encadeamento de fatos, mas efetuando uma 

inserção no fluxo da vida. No caso do CPP, as 

narrativas de duas psicólogas e de um psicólogo 

que participaram, em 1984 da pesquisa inicial 

acerca dos problemas enfrentados pela escola em 

questão e que veio a dar origem à criação do CPP, 
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relatam os impasses passados e presentes acerca da 

sua alocação na secretaria de educação. 

Na base dessa investigação, encontrava-se a 

problemática da bi-repetência, com a solicitação de 

estudos pelo prefeito em exercício sobre o tema. 

Essa solicitação fez-se necessária também pelo 

aumento da demanda de atendimentos por crianças 

que não eram portadoras de necessidades especiais 

em determinada escola, que possuía como clientela 

crianças denominadas excepcionais na época. Com 

certeza, a bi-repetência, e todos os atravessamentos 

sociais e institucionais que a perpassam compõe um 

plano de organização árduo, em que o fracasso 

escolar, a desmotivação dos alunos e professores e 

a despotencialização das subjetividades envolvidas 

são contínuos. A partir dessa investigação surgiu a 

possibilidade de criação de um núcleo de 

atendimento, que se viabilizou na forma do centro 

psicopedagógico. Cabe salientar que formato inicial 

do serviço era mais amplo, inventivo, nos moldes 

de uma clínica ampliada, com fortes preocupações 

sociais e comunitárias. No entanto, esse projeto 

teve que ser adequado pela presença de vetores 

macropolíticos na área de educação do município, 

conforme relatou um dos entrevistados,  

 
(...) Então essa foi a proposta inicial e foi aprovado 

pelo prefeito só que aí as questões políticas 

entraram. Então eles queriam na época tirar um 

pouco de poder da secretaria de educação, por 

questões políticas, então eles criaram o CPP como 

um núcleo de poder político em educação em que a 

diretora do CPP mandava mais que a secretária de 

educação. 

 

Nova Lima é uma cidade da região 

metropolitana de Belo Horizonte, localizada em seu 

setor sul.  Possui 72 207 habitantes, segundo dados 

do censo do IBGE de 2007 e, tem cerca de 112 

bairros, com a seguinte distribuição: 55 bairros 

dentro da sede, que concentram 70% de sua 

população, e 57 bairros fora, com os restantes 30% 

da população (Prefeitura Municipal de Nova Lima, 

2009). Segundo Magnani (2009) tem como 

singularidade ter tido forte influência da 

colonização inglesa e da atividade mineradora. 

Todavia, hoje se destaca por um crescimento 

acelerado, em que sua estrutura econômica de 

produção – extrativismo de ouro e ferro em suas 

minas subterrâneas – foi alterada pelo incremento 

do setor de serviços, pela especulação imobiliária e 

pela criação de condomínios para as classes altas e 

médias.  Embora essa transformação tenha causado 

uma série de impactos, dentre eles, a mudança nos 

ofícios, hábitos e cultura da população, o 

subemprego, o agravamento do processo de 

privatização e poluição, bem como a urbanização e 

a industrialização sem planejamento, o município 

ainda possui práticas políticas interioranas e 

pessoais, que aparecem nas narrativas acerca do 

processo de fundação do CPP. 

Notamos nesse ponto uma linha macropolítica 

rígida, mantendo o estabelecido, em que questões 

de poder do município determinaram o tipo de 

atendimento do CPP, muito mais que a demanda 

dos usuários, ou a proposta dor profissionais, 

cerceando a possibilidade de um tralbaho mais 

social e comunitário. Estudando as eleições 

municipais no Brasil, a partir do porte e da 

qualidade de vida dos municípios, Avelar e Walter 

(2008) atestam que ainda presenciamos práticas 

políticas tradicionais baseadas no clientelismo em 

grande parte das nossas cidades. Mudanças 

ocorreram nas bases de poder no interior, 

sustentadas pelo desenvolvimento, pela urbanização 

e pela participação em grupos associativos de 

pessoas das camadas menos favorecidas existem, 

porém as práticas tradicionais ainda favorecem 

determinados grupos de pessoas, ligadas às bases 

locais de poder, por meio de dinâmicas de 

funcionamento extremamente pessoais. No caso da 

criação do CPP, a proximidade com os políticos 

interfere diretamente na forma do serviço a ser 

implantando, denunciando traços da política 

tradicional brasileira, para a manutenção de centros 

de poder local e regional. Se essa proximidade por 

um lado cria condições para o convite inicial à 

investigação e ao trabalho, por outro lado atua 

como um mecanismo de controle da comunidade e 

dos profissionais. Nova Lima, embora seja 

considerada um município de médio porte, possui 

características que ainda a situam com um locus de 

disputas internas entre elites que almejam padrões 

de controle eleitoral 
3
. Esses padrões diminuem a 

autonomia política da população e dos funcionários 

públicos, com relações assimétricas de poder. 

Relações que permanecem mesmo após as 

eleições e que determinam muito a política do 

município, e o funcionamento dos serviços que são 

prestados à comunidade, enfatizando ações 

individuais, em detrimento de posturas 

institucionais, como vimos acontecer no caso do 

CPP. Na sua inauguração, uma das psicólogas que 

participou a pesquisa da bi-repetência e efetuou o 

projeto do centro de atendimento não pode 

participar da inauguração e só voltou ao trabalho 

quando entrou um novo prefeito, nas suas palavras:  

 

                                                 
3“O IBGE classifica os municípios conforme a população em 

micro-municípios (até 10 mil habitantes), pequenos (de 10 mil a 

19,9 mil), médios (de 20 mil a 99,9 mil) e grandes (100 mil 
habitantes ou mais)” (Avelar & Walter, 2008, p. 101).  
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Olha como já começou com essa visão meio fascista, 

vamos dizer assim: eu que construí a proposta, 

trabalhei nela durante um tempo até que foi 

implantada... eu não assisti a inauguração, eu fui 

suspensa (...) fiquei nove meses suspensa e só voltei 

depois que o prefeito morreu. 

 

Esse episódio denuncia a dificuldade do 

município em levar a cabo práticas inovadoras e 

comunitárias, que não necessariamente se atrelem a 

favores e votos. O estrato personalista, clientelista e 

assistencialista faz parte do plano de organização e 

perpassa a prática profissional no serviço estudado, 

manifestando-se na também micropolítica 

cotidiana.  

O formato inicial planejado contava com a 

elaboração de propostas para além do trabalho 

clínico/pedagógico tradicional, e intensificava a 

capacidade de invenção da equipe, como atestaram 

os psicólogos entrevistados. Todo esse desgarrar-se 

de uma forma instituída e reprodutiva de exercício 

profissional foi despotencializada pelos encontros 

macropolíticos, e o serviço passou a atender 

fundamentado em uma clínica tradicional, a-

política, calcada na demanda institucional, e voltada 

para intervenções “curativas”. A implicação da 

equipe, que inicialmente deflagrava processos de 

investimento, crença e desejo, esvaziou-se e deu 

lugar a uma atitude adaptativa. Conforme Paulon 

(2005) a implicação é a ferramenta por excelência 

da pesquisa intervenção, principalmente porque 

esse dispositivo permite que a aproximação do 

pesquisador com o campo esteja em análise 

permanente. Essa análise diz respeito aos impactos 

que as cenas vividas/observados têm sobre ao 

pesquisador. Embora aqui não estejamos analisando 

diretamente a equipe dos pesquisadores, mas sim, 

dos fundadores do CPP, acreditamos que esses 

impactos também estão presentes na relação deste 

com a instituição e com o sistema de poder que 

legitima o instituído. Os projetos de trabalhos que 

convocavam as forças da vida, o plano de 

consistência e não as formas que esta assume de 

maneira dominante, o plano de organização, foram 

pouco a pouco sendo minados, exauridos e os 

psicólogos retirados das escolas 
4
.  

A partir de uma leitura institucionalista, que 

persegue o campo de forças do instituído e do 

instituinte dentro de uma organização, a oferta de 

serviços, está associada diretamente com a 

formação que os especialistas possuem. É a partir 

                                                 
4 Segundo Zourabichvili (2004), a vida, a partir de um raciocínio 

deleuziano, pode ser entendida como uma potência, uma 
positividade indeterminada e informe, que é em si criação, ao 

mesmo tempo em que, coexistem fechamentos e reproduções. A 

vida é rizoma, e pode ser percorrida em diversas direções, sendo 
reinventada em cada viagem e por cada um que a percorre.  

da oferta que uma demanda é criada na população 

atendida e na equipe de trabalho. Demanda que diz 

respeito aos serviços ofertados como equipe de 

profissionais, à aprendizagem acerca das profissões, 

ao que definimos como atuações de cada disciplina. 

Ou seja, refletir acerca da oferta de trabalho é 

examinar, na proposta de serviços/intervenções, a 

criação da demanda por parte do profissional, nos 

usuários, como nos alerta Rocha (2006). Com o 

triunfo do trabalho clínico/pedagógico tradicional, 

calcado em objetivos analíticos, psicoterapêuticos 

e/ou psicodiagnósticos, podemos afirmar que houve 

um predomínio de uma oferta de trabalho que era 

esperada pela prefeitura, em estrita dependência 

com as escolas. Foi feito ainda um uso político 

dessa oferta, embora a equipe tenha criado espaços 

de reflexão e discussão, com o intuito de manter 

certa crítica em relação a essa criação de demanda.  

Todavia, o poder exercido pelos políticos que 

perpassa as ações e intervenções realizadas pela 

equipe do serviço desde sua criação, continuam a 

existir e se manifestam não só na criação da oferta 

de trabalho, mas também na mudança da sede do 

CPP. Um dos grandes impactos vividos pela equipe 

do CPP foi a mudança do seu local de 

funcionamento. A sede inicial era no centro da 

cidade, o que facilitava muito a locomoção dos 

profissionais e, sobretudo dos usuários, além de ter 

uma infra-estrutura adequada e que satisfazia a 

todos. A impressão que ficou para os profissionais, 

tanto para os entrevistados, quando os outros, que a 

colocaram nas assembléias gerais, foi a de menos 

valia da categoria e desvalorização do trabalho 

realizado no CPP. A transferência da sede foi 

experimentada como se fosse mais importante ceder 

o local para outro setor, do que considerá-los, bem 

como aos usuários e ao serviço ali prestado. A 

compreensão do que estava acontecendo se deu por 

questões muito mais pessoais e políticas do que 

institucionais, e o grupo se sentiu desrespeitado e 

desprezado. O mesmo aconteceu com os usuários, 

que até hoje reclamam, com relata essa mãe; “[...] 

eu acho que complica um pouco é a distância. 

Assim, quando ele era no centro era mais fácil, mas 

aqui é um pouco complicado chegar, é a única 

dificuldade que eu vejo.”  

A mudança foi vivida como uma violência para 

todos, já que o prédio em que foram instalados não 

tinha condições de recebê-los, além deles não terem 

sido consultados a respeito dessa alteração. Houve 

inclusive perseguição política, dentro do enquadre 

de política personalista e interiorana, discutida 

acima. Nesse momento, todas as considerações da 

equipe foram desprezadas, e trabalhar nesse novo 

lugar causou uma série de obstáculos, tanto no que 

se refere aos profissionais, que não possuíam 
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espaço físico adequado para o exercício de suas 

funções, como para os usuários, que, por sua vez, 

tiveram que se locomover muito mais para se tratar. 

Esses atropelos não foram sofridos somente por 

parte da equipe e dos usuários, mas também no seio 

da própria educação. Esse setor da prefeitura teve 

que se adaptar à intrusão de um centro 

psicopedagógico que propunha tratar de crianças e 

adolescentes, e que está atrelado à educação:  

 
(...) então o CPP nasceu assim, com essa cara de 

golpe político e criou um susto dentro da rede de 

ensino (...) então isso foi uma coisa que ficou mal 

vista, a forma como foi feita, em vez de ser apoio, 

virou ameaça”  

 

A ameaça à rede de ensino também ocorria 

pelo posicionamento político da equipe, que insistia 

em trabalhos coletivos, que despertassem uma 

postura ativa perante a vida, a família e o trabalho:  

 
“(...) quando a gente fazia reuniões nas escolas, as 

de pais principalmente, e era bem freqüentada, 

sempre essa conotação política aparecia, então o 

que eles fizeram?! Cortaram tudo! E a gente sempre 

bateu o pé em cima disso... Por essa nossa posição 

nós somos sempre combatidos, muito combatidos, e 

houve assim, em termos de serviço, a gente queria 

avançar, não consegui....” 

 

Percebemos nesses episódios a tendência à 

manutenção de planos instituídos, de formatos e 

estratos que já existiam, tentando cercear a força 

dos encontros e de suas conexões. Assim, analisar o 

trabalho em redes no CPP é assinalar não só 

historicamente os impedimentos de sua real 

efetivação, mas também como isso se dá nos dias 

atuais. Observamos que há uma dissociação, não na 

relação entres os profissionais e os campos que eles 

transitam, mas desses campos entre si, na relação 

com estes profissionais e com as secretarias e seus 

diferentes setores. Frente a esse jogo de forças, em 

alguns momentos os profissionais, submetem-se a 

uma relação pré-estabelecida de desqualificação, 

chafurdam na passividade, nos modos já existentes 

e apenas reagem ao que foi imposto. Por outro lado, 

em alguns momentos conseguem se tornar ativos na 

construção de sua própria história.  

 
A pertença à educação, as redes e seus desafios  

 
É preciso pontuar ainda hoje, a grande 

dificuldade que a equipe de profissionais encontra 

na relação educação versus saúde. Apesar da 

Constituição de 1988 ter trazido uma série de 

mudanças nas políticas sociais, a saber: 

direcionamento para a 

descentralização/municipalização, a participação da 

sociedade civil, as parcerias entre o estado e o 

terceiro setor, a incondicionalidade da proteção 

social, a inscrição de novos direitos para a 

população e a busca de padrões de eficiência, sua 

execução ainda é um grande desafio (Costa, 2002)
5
. 

Para a efetivação desses aspectos é preciso ainda 

uma “(...) interconexão entre agentes, serviços, 

entidades governamentais e não- governamentais, 

que se vinculam em torno de interesses comuns, 

seja na prestação de serviços ou na produção de 

bens, estabelecendo vínculos horizontais de 

interdependência e complementaridade entre si” 

(Cunha & Cunha, 2002, p. 18). 

Percebemos que no cotidiano do CPP isso não 

vem ocorrendo. De fato, há certa confrontação entre 

os setores, sobretudo entre a área da educação e a 

área da saúde. Esses conflitos aparecem na 

contratação de pessoal, que remete a uma falta de 

referência institucional. Nesse sentido, a 

coordenação do CPP, em alguns casos, não sabe a 

quem remeter:  

 
“A gente tá na educação, e é um serviço de interface 

educação e saúde, não tem nenhum tipo de apoio da 

área de saúde. Da educação o mínimo, porque eles 

não têm nem como dar o que a gente precisa aqui 

para o tipo de funcionamento da gente. (...) Esse ano 

a gente tentou colocar o orçamento municipal 

interno do CPP a parte, para gente poder ter essa 

liberdade e hoje, agora eu fiquei sabendo que a 

verba que veio é só para pagar os funcionários... 

Então é essa que é a nossa questão principal, falta 

de autonomia para tomar as decisões e falta uma 

instância hierárquica clara: quem é (qual 

secretaria) que é responsável por isso aqui?”. 

 

É uma constante, nas assembléias e nas 

entrevistas, a queixa da falta de suporte para os 

trabalhos realizados no CPP que são na área de 

saúde. O fato de pertencer à secretaria de educação 

traz ainda como empecilho o acesso ao material 

gráfico de trabalho com as crianças e adolescentes, 

não só com os trabalhos na área de fonoaudiologia, 

mas também na área da psicologia. Ainda que, o 

trabalho com as escolas já tenha conseguido alguns 

                                                 
5 De acordo com Cunha & Cunha (2002) é preciso fazer uma 

distinção entre políticas públicas e políticas sociais. As primeiras 
foram criadas como resposta do Estado às demandas da 

sociedade e se referem a ações formuladas pelo governo, 

objetivando suavizá-las ou solucioná-las. Denotam o 
compromisso publico de atuação do Estado em uma determinada 

área em longo prazo. Por outro lado, as segundas são uma 

espécie de política pública que versa sobre a realidade social, 
cuja expressão se dá em um conjunto de princípios, diretrizes, 

objetivo e normas, de caráter permanente e abrangente, seque 

servem para orientar a atuação do poder público em determinada 
área. 
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avanços: “(...) a gente tem conseguido, as escolas 

começaram a se abrir por nosso trabalho, por que 

antigamente eles falavam que as escolas não 

queriam psicólogos lá dentro não.” 

A pertença à educação faz também com que o 

CPP tenha que cumprir o seu calendário, o que 

atravessa o trabalho clínico com seus usuários. Na 

época de férias é preciso contar com a boa vontade 

dos profissionais de outros órgãos, caso algum 

usuários tenha necessidade de algum atendimento 

clínico. Caso isso não aconteça os usuários devem 

procurar os serviços de Belo Horizonte. Todos 

esses conflitos entre os setores da educação e da 

saúde levaram a equipe a fazer uma proposta na 

prefeitura municipal de separação, que não foi 

levada à diante. O que notamos na realidade 

estudada é essa grande dificuldade entre os setores, 

sendo a maioria dos esforços para que haja uma 

troca e parcerias, ainda bem incipientes, depende 

unicamente dos esforços dos profissionais de CPP. 

Nesse cenário, é comum no cotidiano, a falta de 

diálogo bem como a dificuldade de articulação das 

redes e da intersetorialidade. 

O Brasil vive um processo de descentralização 

das políticas públicas, movimento necessário para 

atender as demandas sociais que cada vez mais 

trazem a marca da complexidade e da 

irredutibilidade, que as ações setoriais em sim cada 

vez mais se tornam incapazes de resolver, como 

salientam Comerlatto, Matiello, Colliselli, Renk, e 

Kleba (2007). Nesse sentido, a intersetorialidade 

surge como uma alternativa possível com o intuito 

de integralizar a atenção e o atendimento aos 

atravessamentos sociais, em cima de problemas 

concretos do cotidiano. A partir da articulação de 

setores sociais diversos pretende possibilitar a 

superação da fragmentação do conhecimento e das 

estruturas sociais para produzir efeitos mais 

significativos na saúde da população. Apesar de 

essas ações estarem previstas legalmente, sobretudo 

no que se refere à atuação dos conselhos 

municipais, sua efetivação ainda é um desafio, pois 

requerem uma mudança de organização e de 

postura exigindo “(...) estratégias sociopolíticas que 

precisam ser construídas e articuladas 

permanentemente” (Comerllato et al., 2007, p. 

268). A ação intersetorial, não deve se restringir ao 

conselhos municipais, mas também existir no dia-a-

dia dos serviços, em que o trabalho em redes é 

privilegiado:  

 
(...) entende-se por rede a interconexão de agentes, 

serviços, entidades governamentais e não- 

governamentais, que se vinculam em torno de 

interesses comuns, seja na prestação de serviços ou 

na produção de bens, estabelecendo vínculos 

horizontais de interdependência e 

complementaridade entre si. (Carvalho citado por 

Cunha & Cunha, 2002, p. 18).  

 
As redes são importantes na captação e 

ampliação de recursos públicos e privados, no 

fortalecimento institucional das organizações que as 

compõem, na capacidade de trocar experiências na 

construção de planos de ação para atendimento ao 

usuário. Além disso, são uma possibilidade de saída 

para a complexidade de cada caso, abordado em sua 

singularidade. Ao analisar o momento atual da 

desinstitucionalização, proposto pela Reforma 

Psiquiátrica em nosso país, Dimenstein e Liberato 

(2009) que essa é uma lacuna que deve ser 

superada, pois é imprescindível para o avanço desse 

processo. Observamos essa mesma fragilidade na 

atuação do CPP. Depois da sua criação e estudando 

sua forma de funcionamento atual, mapeamos os 

obstáculos para a atuação em rede que conduzem a 

dois pontos, cujos dados foram colocados nas 

assembléias e entrevistas semi-estruturadas e 

vivenciados pela equipe de pesquisa nas 

observações participantes.  

Um dos pontos diz respeito à presença de 

muitas das famílias usuárias do CPP em vários 

programas públicos e associadas a diversas 

instituições, tais como: Programa Bolsa Família, 

Programa Vida Nova, Programa de Transferência 

de Renda... Essa ampla associação é vivenciada 

como algo exaustivo por esses grupos, tendo em 

vista que muitos deles fazem uma série de 

atendimentos na rede municipal de Nova Lima. 

Estar em vários programas, no entender da equipe 

acaba por esvaziar a demanda e manter certa 

dependência dos usuários ao serviço. Além disso, 

alguns profissionais avaliam que a própria ida ao 

CPP, para tratamento das crianças e adolescentes, é 

cobrada também nessa rede, pois alguns programas 

a colocam como condição sine qua non, em alguns 

casos interferindo no trabalho proposto.   

O outro ponto refere-se à falta de condições de 

sustentação dessa rede, pelo pouco diálogo e troca 

entre os profissionais. Essa ausência muita das 

vezes se dá pela ameaça vivida pelos setores e 

serviços em perder seu espaço e sua identidade  

 
(...) Não, e a gente chama. Então tem alguma coisa 

do ponto de vista de uma ameaça, que eu acho até 

assim, ao lugar profissional das pessoas. Tem 

qualquer coisa desse tipo que eu acho que tem a ver 

com essa história do CPP que ele foi criado como 

um poder paralelo, para tirar uma secretaria, e tirou 

uma secretaria. 

 

http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=MATIELLO,+ALEXANDRE
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=COLLISELLI,+LIANE
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=COLLISELLI,+LIANE
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=KLEBA,+MARIA+ELIZABETH
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Além de ser permeada pela própria história do 

CPP e pela marca da equipe do CPP no município: 

reivindicativa e dedicada. 

Mesmo com todas essas oposições, foram 

efetuadas tentativas de incremento das atividades e 

discussões em rede. Houve uma tentativa, há cerca 

de dois anos atrás, de reunir quatorze (14) entidades 

de diversos setores da rede pública de Nova Lima, 

tais como: Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), 

Programa Saúde da Família (PSF), Centro de 

Referência em Assistência Social (CRAS), Centro 

de Referência Especializado de Assistência Social 

(CREAS), Conselho Tutelar, dentre outras. 

Inicialmente ocorreu a participação de todas elas 

nas primeiras reuniões, mas depois esse fórum se 

esvaziou, sendo que a maioria das entidades passou 

a não comparecer.  

Hoje há a tentativa de promover encontros 

menores, com as entidades envolvidas em cada 

caso, em que há necessidade de troca de 

informações e de solução conjunta. Os profissionais 

da equipe alegam que essa prática ainda é nova, 

porém está começando a acontecer.  

 
(...) A gente, nós temos uma interface, com os 

profissionais de saúde da família, fórum, conselho, 

acho que a gente tá assim... acho que em todas as 

áreas nós temos uma interface, mas temos que 

empenhar (...) A gente tentava também trazer sabe, 

fizemos assim muitos encontros no sábado, você 

reunir todos os profissionais, sabe? A gente fazia 

um, um trabalho só. E tudo assim, saía do CPP, 

então assim à vontade, a idéia era daqui, a gente 

chegou a reunir várias vezes com todos, mas 

também não conseguimos fazer o trabalho, mas 

vamos tentando. 

 

Examinado essas relações e as narrativas 

tecidas na história oral, podemos rastrear também 

os seus efeitos micropolíticos e a possibilidade de 

invenção que possa surgir daí (Deleuze & Guattari, 

1996). A história construída no Centro 

Psicopedagógico Renato de Avelar Azeredo de 

Nova Lima, sobretudo a sua alocação na secretaria 

de educação em conjunto com o tralbaho na área da 

saúde, e de como surgiu a psicologia em nessa 

instituição, cria ao mesmo tempo um estrato, um 

segmento classificado, codificado, presente nas 

amarras que a equipe detecta no cotidiano, como 

analisamos acima, mas também produz uma zona 

de indeterminação, uma possibilidade de 

agenciamento de fluxos, ao não pertencer nem a 

educação e nem a saúde, que pode levar a 

agenciamentos, a um “entre” que faz fluir.  

Entre as amarras denunciadas está a dificuldade 

de se conseguir um posicionamento político 

respeitado, perante as propostas feitas pela a 

secretaria de educação e pela a prefeitura 

municipal. Espera-se, macropoliticamente do CPP, 

um exercício profissional reprodutivo e submisso, 

embora a equipe tente assumir determinadas 

posições frente a essa demanda. Esse enfretamento 

se dá não só nas reuniões com as instâncias 

superiores, com as solicitações feitas às secretarias 

em questão, mas, sobretudo no molecular, no dia-a-

dia, a partir de fissuras encontradas nesses 

segmentos, como foi colocado por uma das 

fundadoras:  

 
(...) A gente não tem um espaço para construir um 

trabalho de verdade da equipe, uma política para 

criança e adolescente, uma política que a gente 

batalha de mais para ter a ação de uma rede entre 

todas as instituições, todos os órgãos e tudo o que 

há no município que lida com criança e adolescente 

que construa uma rede ativa, possa ir montando 

essa política dia-a-dia. É isso que a gente quer. A 

gente começa uma articulação, que vai bem, que a 

gente começa reunir... e aí logo, logo, vem corte, 

isso não é bem visto. (...) O que vem de cima é 

sempre no sentido de assujeitar, de moldar, 

reproduzir. É muito raro alguma coisa que abre 

para você construir. E a gente vai lidando com isso, 

com desânimo, para falar a verdade; outras vezes 

gente ta mais assim, enxergando perspectivas, 

aproveitando umas brechinhas daqui e dali. 

 

Percebemos assim um exercício micropolítico 

que se dá concomitante ao assujeitamento e a 

passividade convocados pelos segmentos. 

Conforme Deleuze e Guattari (1996), os segmentos 

organizam, funcionando por códigos e 

classificações, moldando, homogeneizando os 

fluxos da vida, que são em si heterogêneos. E 

determinam certos circuitos de circulação desses 

fluxos. No caso desse estudo, esses circuitos dizem 

respeito ao confronto com o modelo de atividade 

profissional dominante, setorializado e voltado para 

atender as demandas instituídas, e ao embate entre a 

educação e a saúde, que insiste na identidade de 

cada área, na oposição ao novo, na falta de 

recursos. Apesar de todos esses endurecimentos 

presentes no cotidiano do CPP, observamos ainda 

que a invenção também acontece e que o serviço 

consegue ser um bom serviço, atendendo aos 

usuários de forma séria, como foi colocado por 

alguns profissionais e por todas as famílias 

entrevistadas. 

Kastrup (2008) nos chama a atenção para o fato 

de que podemos apreender a subjetividade e as 

instituições a partir do plano das formas e das 

forças, outros nomes que a autora utiliza para o 

plano de organização e o plano de consistência, 

respectivamente. Assim, lidando com a proposta de 

imanência da realidade, “(...) há um processo de 
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formação, através do qual as forças assumem certa 

configuração. O que surge como forma é em 

realidade um agregado de múltiplas forças” 

(Kastrup, 2008, p. 470). Ou seja, as formas são o 

que está estabelecido e que tende a se perpetuar, no 

caso estudado, as amarras do cotidiano, os 

atravessamentos micropolíticos, as dificuldades 

com a educação, com a aprovação de novos 

projetos, com a mudança da sede, dentre outros. Por 

outro lado, as forças querem produzir, criar algo 

que não existe e elas também existem no CPP. 

Guiado pelas forças que não se esgotam nas formas, 

nasce em 2005, por exemplo, o projeto Cuca 

Fresca. Esse projeto encontra-se ligado à proposta 

inicial do grupo, de se fazer práticas mais amplas e 

promotoras de saúde, em uma busca de articulação 

entre os setores da educação e da saúde. Esse 

projeto foi:  

 
(...) construído com a perspectiva de promoção da 

saúde e ampliação dos espaços das crianças e 

adolescentes nas escolas, se coloca na direção 

contrária à postura patologizante e de medicalização 

da vida infantil e tem um trabalho cotidiano de 

buscar momentos e lugares para reafirmar o valor da 

multiplicidade e da heterogeneidade. 

Desenvolvemos estratégias de devolução dos 

encaminhamentos inadequados feitos ao 

ambulatório, propondo intervenções junto aos 

encaminhadores. (Magnani, 2008, p. 08)  

 
Assim, a equipe do CPP se associa, em um de 

seus trabalhos, aos professores, supervisores, pais e 

alunos, abrindo espaços de produção de novas 

concepções, posturas, envolvimentos, a partir de 

uma construção coletiva participativa, 

interdisciplinar, que demonstra compromisso ético 

e respeito à criança e ao adolescente. Para tal, 

intervém no espaço escolar, quando solicitado pela 

escola, para tentar solucionar problemas de 

aprendizagem, disciplinares, institucionais e de 

inter-relações, retomando a proposta inicial da 

equipe, que fez parte da sua fundação.  

Talvez o projeto Cuca Fresca seja possível 

também porque o CPP é um híbrido, localizado 

entre a educação e a saúde, conforme entendido por 

Latour (1994). O referido autor estuda a crise da 

ciência e faz a proposta de híbrido. O híbrido 

sugere a não separação entre o natural e o social, 

entre o público e o privado, entre conhecimento e 

realidade. Na verdade sempre houve híbridos e não 

a disjunção tão propagada pela modernidade, e, 

nessa perspectiva, faz a provocação que jamais 

fomos modernos. Ou seja, esse filósofo critica 

radicalmente a separação entre natureza e cultura 

que a modernidade instaurou: "Da mesma forma 

como eliminam as origens e os destinos de todos os 

híbridos, assim também os modernos interpretam as 

reorganizações heterogêneas como sendo 

totalidades sistemáticas que dariam conta de tudo." 

(Latour, 1994, p. 72). Na verdade, somos 

combinações heterogêneas, conexões, coletivos em 

relação. Nessa perspectiva, esse hibridismo 

educação e saúde pode ser abordado como um 

campo de possibilidades para se alcançar objetivos 

e construir uma forma singular de trabalhar:  

 
(...) Aí a gente vai dando um jeito de achar as coisas 

que a gente precisa. Agora, pertencer a uma ou a 

outra pra nós não incomoda muito não sabe? Tem 

estado assim, todos esses anos, tá bom, tá bom 

demais, a gente vai fazendo as coisas do jeito que 

dá, e pronto acabou! 

 

Nesse contexto de dificuldades e 

enfrentamentos percebemos que a própria pesquisa 

intervenção, efetuada nesse estudo emerge como 

uma possibilidade de continuar trilhando um 

caminho de busca profissional, que escape das 

questões macropolíticas e de setorialização, e que 

aposte na invenção: “(...) Essa pesquisa que vocês 

tão fazendo eu acho que vai dar um... A gente 

pensar mais, é sangue novo sabe? A gente ta 

precisando de alguma coisa assim né, pra gente 

fazer, mais projetos, elaborar mais projetos né?”. 

Embora essa seja leitura de alguns 

profissionais, acerca do nosso estudo, buscamos, 

com ele, perseguir a complexidade que atravessa a 

relação da equipe com a família. Visando a 

construção de alternativas de trabalho com o grupo 

e a consolidação do trabalho em rede, ajudando os 

profissionais a atuar nessa realidade. Profissionais e 

psicólogos atentos aos aspectos históricos e sociais 

e que consigam sustentar essa heterogeneidade, a 

imanência da macropolítica e micropolítica, do 

plano de organização e do plano de consistência. 

 

Considerações Finais 
 

Tendo em vista que a realidade não é dada, mas 

sim construída também através de produções de 

conhecimento que se constituem como práticas 

discursivas, sociais e históricas, precisamos nos 

indagar acerca de quais demandas e quais 

possibilidades de conexão estamos produzindo. 

Observamos que os impasses colocados aos 

psicólogos e às equipes tanto no campo da 

educação quanto no campo da saúde, nos convocam 

a pensar em uma associação em redes que apontem 

para uma nova postura, que não se esqueça do 

rigor, mas que se abra para a diferença, para a 

aceitação do imprevisto e para a tolerância de 

outros conhecimentos e atuações que levem em 
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consideração a diversidade e alteridade (Rocha & 

Uziel, 2008; Romagnoli, 2006). 

Na nossa pesquisa no CPP, constatamos até 

agora que as forças presentes nessa instituição, seja 

entre a equipe, seja na relação da equipe com os 

usuários, seja entre os outros setores do município 

formam composições plurais e multifacetadas, que 

sustentam tanto movimentos e estagnações, forças 

ativas e reativas, que se exercem dentro da própria 

instituição, na relação com as secretarias e a 

prefeitura, e também nas redes sociais.  Forças que 

a equipe acolhe, envia, produz e que o produzem e 

nas quais não devemos considerar somente suas 

dimensões interiores, mas, sobretudo, a maneira 

pela qual as relações se efetuam, as redes são 

tecidas ou não. E, que nos fazem pensar, de que 

conexões as equipes, as famílias e os serviços são 

capazes.  

Acreditamos na necessidade de apostar em 

práticas profissionais, e especificamente no campo 

da psicologia, não de maneira segmentar e 

reprodutiva, mas de forma que valorize a 

singularidade e a invenção, arriscando novas 

maneiras de atuar e de se agenciar. Atuações que 

escapam da forma peculiar de cada profissional, 

serviço, setor ou secretaria, e se lança em uma idéia 

de coletivo que aponta para um plano de co-

engendramento. Produções dos indivíduos e da 

sociedade, em que as dicotomias se transformam 

em rizoma, produzindo uma ação política eficaz e 

minoritária, como enfatiza Escóssia e Kastrup 

(2005). Trabalhar em rede, fazer conexões, não é 

fácil, pois exige uma minoria, capaz de inventar, 

coletivamente processos que convergem para o 

novo, linhas de fuga: 
 

[...] O que define então uma minoria não é o número, 

são as relações interiores ao número. Uma minoria 

pode ser numerosa ou mesmo infinita; do mesmo 

modo uma maioria. [...] a minoria se define como 

conjunto não numerável, qualquer que seja o número 

de seus elementos. O que caracteriza o inumerável 

não é nem o conjunto nem os elementos; é, antes a 

conexão, o “e”, que se produz entre os elementos, 

entre os conjuntos, e que não pertence a qualquer dos 

dois, que lhe escapa e constitui a linha de fuga. 

(Deleuze & Guattari, 1997, p. 173). 

 

Nesse sentido, é preciso exercitar um desapego 

às identidades e às pertenças majoritárias e 

aventurar-se na criação de um circuito de atuação 

que opere como um dispositivo para tecer redes, 

formar planos de expansão da vida, unindo a prática 

profissional à complexidade, ao diálogo 

modificador e burlando pontos de vista 

reducionistas e estanques.  
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