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RESUMO  

 

Este produto é fruto de investigação e reflexão sobre o processo que possibilitou a formação a 
partir da experiência compartilhada entre os atores de um CAPS III.  Pretende ofertar espaço 
de debate sobre a prática desenvolvida nestes serviços identificando as potências de 
formação. Destaca a importância do fazer junto como um fazer possível a partir de um 
paradigma de complexização do sofrimento humano, e por acreditar nas pessoas afirmando a 
vida como uma potência contínua. Localiza a relevância dos CAPSs como espaços que 
favorecem a potência formativa, identificando sua capacidade pedagógica na construção da 
prática do cuidado.  

 

 

Palavras-chave: Capacitação de Recursos Humanos em Saúde; Saúde Mental; Educação em   
Saúde; Sistema Único de Saúde (SUS).  
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INTRODUÇÃO 

 

  Este produto e fruto de extenso trabalho de pesquisa realizada no âmbito do Mestrado 

Ensino em Ciências da Saúde, nível profissional. Para elaborar estas pistas para um SUS 

como espaço potente de formação no campo da saúde mental, retomou-se os dados da 

investigação e reflexão sobre o processo que possibilitou a formação a partir da experiência 

compartilhada entre os atores de um CAPS III no munícipio de Santos/SP. 

  Ao findar o processo de elaboração da dissertação deste mestrado, compreendemos a 

importância de dar relevo ao CAPSs como espaços que favorecem a potência formativa, 

identificando sua capacidade pedagógica na construção da prática do cuidado. Entretanto 

sabemos dos desafios a serem enfrentados na articulação do quadrilátero da formação: 

ensino, gestão, assistência o controle social.  

Esta pesquisa contribuiu para a reflexão sobre a formação em serviços de saúde 

mental identificando os caminhos do processo que possibilita o aprendizado a partir da 

experiência compartilhada entre os atores institucionais. Além disso, identificou-se as 

potências de formação no contexto da saúde mental. Deste modo, pretende-se, com as 

informações produzidas, intensificar os debates em torno da formação no contexto do SUS 

contribuindo com uma produção científica na área. 

 Ao final desse processo nos comprometemos em apresentar o resultado da pesquisa 

em seu formato escrito, como também, uma apresentação oral para pessoas ligadas a 

formação da SMS de Santos.  

Podemos também considerar que todos os esforços no investimento dessa parceria 

universidade/serviços constitui-se como um fator essencial para um aprender fazer em 

serviço que qualifica a formação de futuros profissionais da saúde.  

 Todo este fazer junto só foi e é possível porque partimos de um paradigma de 

complexização do sofrimento humano, por acreditar nas pessoas e por afirmar a vida como 

potência. Diferente do paradigma biomédico manicomial que sugere o louco como infantil, 

violento e muitas vezes incapaz. 

  Para isso as instituições parceiras devem se articular de modo a facilitar tanto a 

entrada dos alunos formandos, sejam estagiários ou residentes, como também viabilizar a 

participação da equipe receptora, do serviço, neste intenso processo de trabalho e ensino. 
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Ação nada fácil, mas possível, a partir das políticas indutoras. Fazendo com que ambos 

espaços possam se repensar. 

  Estas pistas podem lançar uma fagulha para esta reflexão. 
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FORMAÇÃO PARA A SAÚDE MENTAL: UMA FORMAÇÃO POR VIR 

 

De forma sintética, o “modelo de atenção à saúde preconizado pelo SUS visa 

mudanças e transformações à configuração do processo de produção de ações e serviços de 

saúde.  Dito de outra forma, impulsiona um movimento de reorganização dos serviços e de 

reorientação das práticas e do processo de trabalho em saúde.  

Porém, esse processo não se consolidou em virtude de fatores de ordem econômica, 

política, social e ideológica que dividem espaço desde a implantação do SUS, criando 

obstáculos à sua implementação. 

Nesse sentido, o modelo de atenção preconizado pelo SUS não se fortaleceu enquanto 

proposta única, se mantendo no cenário um hibridismo de modelos de atenção com forte 

tendência ao modelo hegemônico.   

Cabe lembrar que cada modelo traz sua própria organização, diretrizes e estratégias 

particulares que se expressam, se materializam nas diferentes práticas de cuidado ofertadas 

nos serviços. Portanto, vemos que a cada caminho traçado há mudanças no processo de 

trabalho em saúde. Nesse processo há de haver uma harmonização entre a gestão, o processo 

de trabalho e o modelo de atenção a ser instituído. 

Nessa camada do sistema três atores entram em cena:  usuário, trabalhador e gestor. 

Ressaltamos, também, o espaço físico como possibilidade de contorno às produções, ricas, de 

cenas que serão produzidas pelos atores envolvidos. No entanto, realçaria que o espaço físico 

está compreendido ao território no qual se unem redes de solidariedades. A construção dessas 

redes se dá pela necessidade de uso dos mais diversos, propiciando a construção de valores de 

múltiplas naturezas: culturais, antropológicas, econômicas, sociais, religiosas, afetivas, é 

infinita a lista. 

Porém, devemos ter a ideia que o SUS é compreendido como uma rede de atenção, 

que ao atuar como rede incorpora vários atores nas várias camadas que compõe sua política: 

nas instâncias dos processos decisórios e formulação da política, na elaboração do 

planejamento e na gestão da saúde. Assim sendo, podemos enxergar o SUS nas pequenas e 
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mais longínquas questões, e no movimentar da rede o mais distante é atingido ou coberto pela 

política.  

Visando a integralidade do cuidado esses serviços integram a Rede de Atenção 

Psicossocial (RAPS). Estabelecida pela Portaria nº 3.088, de 23 de dezembro e 2011 a RAPS 

é um dos eixos da Rede de Atenção à Saúde (RAS) (Brasil, 2010) no âmbito do SUS, que se 

consolida enquanto arranjos organizativos de serviços regionalizados, de diferentes 

densidades tecnológicas, que pela ação setorial e intersetorial busca promover uma atenção de 

forma continua, integral, de qualidade e humanizada, visando à consolidação dos princípios e 

diretrizes do SUS (BRASIL, 2010). 

 A organização dos serviços em forma de RAPS é uma forma de ampliam o acesso da 

população à atenção psicossocial, às urgências e emergências, garantindo os direitos das 

pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades derivado do uso de álcool e 

outras drogas ao atendimento integral no SUS. 

 Tem por finalidade promover cuidados em saúde principalmente para grupos mais 

vulneráveis (crianças, adolescentes, jovens, pessoas em situação de rua e população 

indígenas); prevenir o consumo e a dependência de crack e outras drogas; restringir danos 

provocados pelo consumo de crack, álcool e outras drogas; promover a reabilitação e a 

reinserção das pessoas com transtorno mental e com necessidades decorrentes de crack, 

álcool e outras drogas na sociedade, por meio do acesso ao trabalho, renda e moradia 

solidária; monitorar e avaliar a qualidade dos serviços por meio de indicadores de efetividade 

resolutividade da atenção; regular e organizar as demandas e os fluxos assistenciais da Rede 

de Atenção Psicossocial; e promover mecanismos de educação permanente aos profissionais 

da saúde (Brasil, 2011) 

 A RAPS está estruturada a partir dos seguintes espaços promotores de atenção em 

saúde: Atenção básica em saúde que compreende: Unidade Básica de Saúde; Equipe de 

atenção básica para populações específicas; Equipe de Consultório na Rua; Equipe de apoio 

aos serviços do componente Atenção Residencial de Caráter Transitório. Atenção 

psicossocial especializada, formada pelos seguintes serviços: Centro de Atenção Psicossocial 

– CAPS I, II, III, AD, ADIII, i. Atenção de urgência e emergência compreendida: SAMU 

192; Sala de Estabilização; UPA 24 horas; portas hospitalares de atenção à urgência/pronto 

socorro. Atenção residencial de caráter transitório: Unidade de Recolhimento; Serviços de 
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Atenção em Regime Residencial. Atenção hospitalar composta por: enfermaria especializada 

em Hospital Geral; serviço Hospitalar de Referência para Atenção às pessoas com sofrimento 

ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas. 

Estratégias de desinstitucionalização formada por: Serviços Residenciais Terapêuticos; além 

da estratégia do Programa de Volta para Casa que se traduz por uma política de inclusão 

social que permite o fortalecer o processo de desinstitucionalização, para pessoas oriundas de 

internações de longa permanência. Reabilitação psicossocial composto por projetos de 

geração de trabalho e renda; empreendimentos solidários e cooperativas sociais. 

 Os CAPS representam uma estratégia importante para a organização da Rede de 

Atenção Psicossocial, tanto no cuidado direto objetivando a inclusão social e a autonomia das 

pessoas, como na composição do cuidado em conjunto com outros serviços, visando a 

otimização de recursos existentes em outras redes, bem como nos territórios. 

Dessa forma, o CAPS move-se no território, vistos não somente na dimensão 

geográfica, mas como o lugar de pertencimento das pessoas, onde a vida pulsa nas variadas 

dimensões. Compreendendo como um lugar rico de recursos escondidos que contribuem na 

efetiva reabilitação dos usuários. Essa forma de operar, no território, deve ir se distanciando 

de suas matrizes burocráticas (uma reprodução da prática hospitalar/manicomial) para se 

configurarem na produção de ações de saúde em ato.  

  Nessa perspectiva, o modelo assistencial proposto em forma de RAPS direcionado 

para serviços nas modalidades CAPS cria um conjunto de novas indagações, competências e 

responsabilidades para os vários atores envolvidos: gestores, usuários e profissionais. 

Exigindo desses atores uma postura crítica do “mundo manicomial” e do “compromisso da 

construção das práticas alternativas e substitutivas” (Merhy, 2004). 

  A educação é o ponto de convergência para as transformações das práticas de saúde e 

de reorganização dos serviços.   

Na Reforma Psiquiátrica, uma das dimensões fundamentais levantadas para o 

processo de mudança foi o campo epistemológico ou teórico-conceitual que trata da produção 

de saberes. Essa dimensão está relacionada à desconstrução do arcabouço teórico da 

psiquiatria como as noções chave de doença mental, alienação, normalidade e anormalidade, 

(Amarante, 1999). 
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No início da Reforma as quatros dimensões (teórico-conceitual, técnico-assistencial, 

jurídico-político e sociocultural) foram traçadas como metas a serem alcançadas. Passados, 

aproximadamente, três décadas temos, hoje, uma condição mais consolidada da política de 

assistência à saúde mental com alguns avanços em muitas dessas áreas. O ideário reformista 

vem se difundindo nas áreas sociais e jurídicas; no entanto no campo universitário, ainda de 

forma muito tímida. 

Por conseguinte, a formação de recursos humanos torna-se um assunto indispensável. 

E diante da emergência do assunto muitas são as estratégias pensadas considerando-se um 

perfil profissional que vivencie o cotidiano institucional de forma crítica e criativa afim de 

atender aos desafios constantes do processo de transformação e sustentabilidade da Reforma.  

Diante desse contexto formulamos uma proposta de formação em serviço, conforme 

descrevemos a seguir.  

Portanto, fazemos uma aposta a formação convidamos o aluno a experimentar, a 

criticar, a participar da experiência de ensinar e aprender. Formar é estar em formação, é 

produção, é produzir-se. Tal afirmação implica processos que se tornem imanentes e 

referentes às multiplicidades do encontro.  

 Ou seja, a partir do encontro, estamos em produção, produção de diferentes formas de 

ser no mundo, diferentes formas de cuidar de si e do outro. O ato da formação convoca vários 

meios, não só o conhecimento racional e lógico. Convida também àquilo que está entre os 

sujeitos que participam do processo. Elementos que passam a ser produzidos durante o 

encontro e que não existiam, mas que incidem no processo pedagógico ou de cuidado e, 

muitas vezes, não encontram linguagem falada capaz de expressar o seu significado, mas que 

conferem sentido ao ato. Porém, quando se expressam como ideias, adquirem sempre uma 

dimensão polissêmica, habitadas por sentidos diferentes (Abrahão e Merhy, 2014). 

Passos (2010) diz que o processo de formação implica em um acontecimento onde 

para que haja o devir formando haverá em contrapartida o devir formador. Se entrarmos 

nessa composição e viajarmos nos limites de suas bordas, poderemos colocar no papel de 

formador todo aquele que, de uma forma ou de outra, esteja no lugar, possível, de troca entre 

os sujeitos. Afinal, continuando com Passos, “a formação deve ser entendida como uma 

operação de transversalização que se realiza na zona de vizinhança ou de indefinição entre os 

dois processos de subjetivação (a do formando e a do formador) “. 
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Ninguém sai o mesmo depois que se abre para o encontro, seja com uma pessoa ou 

qualquer acontecimento da vida. Daí, podemos entender que no encontro entre as pessoas 

haverá uma dissolução da ‘integridade’ de cada um que se coloca na relação do devir 

(abertura para a potência da criação), permitindo um borramento entre as fronteiras do que 

costumamos chamar de Eu. 

Sabemos ser esse o enlace para o encontro que se coloca sempre em construção, no 

movimento do devir. No entanto, entendemos ser difícil de ser vivenciado. Pois estamos 

muito presos aos nossos papéis sociais. Ficamos seguros com às proteções egóicas, e nos 

sentimos muito ameaçados à possibilidade de nos relacionarmos sem esse e outros anteparos.  

Embora se saiba que para que aja uma disruptura dos papeis sociais cristalizados esse 

seria um dos caminhos. 

Aqui retornamos a um ponto desejável, o encontro entre as pessoas. Esse 

acontecimento, no CAPS, não deveria ser a expressão de meras formalidades dos papéis, 

apoiado no pressuposto de Franco Basaglia (2015) que diz: “eu não sei nada sobre a loucura, 

eu não sei nada sobre este homem ou sobre essa mulher que está à minha frente. Não se 

costuma ver o homem que está por traz do louco. Só se vê o que se manifesta e não o que 

sustenta: o oculto como força, realidade. 

Concluindo, pensamos que a formação em serviço possa acontecer por esse caminhar 

entre as veredas do partilhar do espaço coabitado dos serviços, produzindo encontros 

potentes. A importância de estar junto se liga de fazermos dos encontros dos corpos um 

acontecimento de pertença ao e no mundo. Não há possibilidade de conquistarmos tal 

façanha se a ideia que tenho é de calar, diminuir, não possibilitar o espaço de apropriação do 

outro.  
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OBJETIVOS 

  4.1 Objetivo Geral  

Contribuir para que o espaço institucional se constitua também num espaço formativo 

e acolhedor para Estagiários /residentes. 

 

4.2 Objetivos Específicos  

• Utilizar o resultado da pesquisa intitulada O SUS como espaço de 

(trans)formação uma experiência na saúde mental” como um  momento para 

reflexão e discussão  dos achados da pesquisa entre eles da relevância do 

CAPS enquanto espaço de formação. 

• Colocar em evidencia a potência da formação em serviço;   

• Fortalecer os laços entre instituições (serviços / universidade);  
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MÉTODO 

5.1 – Como pretendemos fazer: 

Pretendemos utilizar os recursos instituídos dos serviços, como as Assembleias ou 

outro grupo já formado. A decisão dessa questão ficará para a direção e equipe da unidade de 

conduzir-nos a uma melhor possibilidade de encontro. Temos pensado em utilizar o tempo já 

estabelecido nas estratégias grupais, e caso o tempo utilizado seja de uma hora não 

ultrapassaremos a duas horas de reunião. 

 5.2. Espaço para as devolutivas 

Temos cinco Centro de Atenção Psicossocial III (CAPS III) na cidade de Santos/SP. 

Três dos cinco CAPS foram cenário de formação para o Programa de Residência em Rede de 

Atenção Psicossocial, diante desse mapa nos propomos a fazer a devolutiva para, no mínimo, 

aos três CAPS que compunham a rede de formação à época da pesquisa. 

5.4 – A quem se dirige esta devolutiva? 

Entendemos que os interessados são todos aqueles que estão ou são envolvidos com o 

processo de formação em serviço: gestores, profissionais e usuários.    

5.5 – Estratégia? 

Iniciaremos fazendo um contato com a direção da unidade com convite extensivo à 

equipe a fim de que o maior nº possível de pessoas saiba do resultado dessa pesquisa. Além 

disso, esperamos com essa iniciativa encontrarmos pelo menos uma pessoa que se 

comprometa estar presente no dia da discussão como o coletivo mais amplo. Essa intenção 

visa criar uma sustentação ao produto da discussão com o coletivo para que este possa 

reverberar em outras instâncias e momentos institucionais.   

Para o encontro com o coletivo ampliado, pretendemos iniciar falando da proposta de 

debate sobre a experiência de formação que eles viveram e foram atores nesse processo.  

Dessa forma, solicitaremos que falem sobre como viram, sentiram ou vivenciaram a 

experiência de que trata essa pesquisa.  



14 

 

Para dialogar convidaremos alguns estagiários e ou residentes que estiveram ligados à 

essa época, assim, constituiremos uma esfera discursiva entre as pessoas envolvidas na 

experiência. 

Esperamos que estejam presentes os novos residentes e estagiários a fim de que possa 

participar da discussão trazendo suas expectativas, angustias ao estarem vivendo o processo 

de formação.  

Então, para o dia marcado solicitaremos dos envolvidos que repensem o esquema 

elaborado por mim para a atividade, quando decidiremos coletivamente por algumas 

mudanças de percurso.  

Para o aquecimento inicial utilizaremos um tempo mínimo para apresentações, um 

bom dia, um como vai? Momento em que apresentaremos o objetivo do encontro. Caso 

queiram estaremos com alguma dinâmica grupal a ser aplicada, como um quebra-gelo.  

Num segundo momento, faremos a sugestão de discutirmos o resultado e análise da 

pesquisa. Para promover uma concentração coletiva faremos tarjetas dos eixos que levaremos 

para discussão. 

 Disponibilizaremos uma copia digitalizada para todos os participantes, dos principais 

pontos que serão tratados no encontro.  
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CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
 
A tarefa será realizada no primeiro semestre de 2018. 
 
MÊS  Contato com a gerência das 

unidades para apresentação da 
proposta 

Atividade com os 
grupos 

Para avaliação da 
tarefa 

Março XX   
Abril                              XX               XX                   XX 
Maio                XX                   XX 
Junho                 XX                  XX 
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