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RESUMO

O  estudo  “Concepções  e  Práticas  de  Cuidado  em  Saúde  Mental  a  Partir  de  Diferentes

Formações  Profissionais”  apontou  que,  contrariando  a  nossa  expectativa,  a  formação

profissional  não  teria  influência  preponderante  sobre  as  concepções  de  saúde mental  dos

trabalhadores do CAPS pesquisado. A prática com os usuários, o tempo de serviço, os valores

pessoais  e  o  posicionamento  político  e  ideológico  denotam ter  influência  maior  sobre  o

trabalho desses profissionais do que a formação. A descaracterização do serviço, o abandono a

que esses trabalhadores foram submetidos e a complexidade das demandas cotidianas indicam

que ações de Educação Permanente seriam pertinentes para qualificar as equipes. Entretanto,

embora recentemente um espaço autogerido para encontros de Educação Permanente tenha

sido conquistado pelos trabalhadores do NAPS I, ainda existe resistência por parte de alguns

auxiliares  e  técnicos  da  equipe  de  enfermagem em participar  desses  encontros.  Assim,  o

produto do Mestrado Profissional consiste na proposta de realização de grupos operativos

com a equipe de enfermagem. Os encontros teriam como disparador a devolutiva da pesquisa

e os objetivos seriam oferecer a oportunidade para esses trabalhadores falarem abertamente

sobre seu trabalho na saúde mental; propor tópicos de interesse a serem discutidos e estimulá-

los a participar dos encontros de Educação Permanente, para que a pactuação do trabalho

possa, enfim, realizar-se coletivamente.

Palavras-chave: Educação Permanente, equipe de cuidados de saúde, Saúde Mental, Centros

de Atenção Psicossocial, Saúde Pública.
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ABSTRACT

The  study “Conceptions  and  Practices  of  Mental  Healthcare  from Different  Professional

Qualifications” pointed out that on the contrary to our expectation, professional qualification

has  no  preponderant  influence  on  the  mental  health  conceptions  of  the  workers  of  the

surveyed  Psychosocial  Care Center.  The practice with the users,  time of service,  personal

values  and  political  and  ideological  positioning  denote  to  have  greater  influence  on  the

professionals  work  than  the  formation.  The  de-characterization  of  the  service,  the

abandonment to which these workers were subjected and the complexity of the daily demands

indicate  that  actions  of  Permanent  Education  would  be  pertinent  to  qualify  the  teams.

Although recently a self-managed space for Permanent Education meetings has been won by

Psychosocial Care Center workers, there is still  resistance by some nursing staff to attend

these meetings. Thus, the product of the master degree will consist of Operative Groups with

the  nursing staff.  The meetings  will  have  as  a  trigger  the  return  of  the  research  and the

objectives will be to offer the opportunity for these workers to speak openly about their work

in  Mental  Health;  to  propose topics  of  interest  to  be  discussed  and to  stimulate  them to

integrate the meetings of Permanent Education, so that the agreement of the work can, finally,

be realized collectively. 

Keywords: Permanent Education, Health Care Team, Mental Health, Mental Health Services,

Public Health.



6

PRODUTO TÉCNICO: GRUPOS OPERATIVOS

O homem deve ser o sujeito de sua própria educação. Não pode ser o objeto dela.

(Paulo Freire)

A investigação realizada no mestrado, intitulada “Concepções e Práticas de Cuidado

em Saúde Mental a Partir de Diferentes Formações Profissionais” indicou que, contrariando a

hipótese  inicial,  a  formação  profissional  não  influencia  majoritariamente  a  concepção  de

saúde  mental  dos  trabalhadores  do  serviço.  O  estudo  mostrou  que,  mesmo  entre  os

profissionais que cursaram disciplinas ligadas à saúde mental na formação ou que receberam

algum tipo de capacitação em serviço, fatores como tempo de atuação na área, prática diária

com  os  usuários,  valores  pessoais  e  posicionamento  político  e  ideológico  parecem  ter

influência maior sobre seu trabalho do que a formação. 

Além  disso,  considerando  o  desmonte  progressivo  da  rede  pelas  últimas  gestões

municipais e o abandono a que os trabalhadores foram submetidos progressivamente, ações de

Educação  Permanente  poderiam  ser  pertinentes  para  qualificar  as  equipes.  A Educação

Permanente em Saúde, escolhida pelo Ministério da Saúde como instrumento de consolidação

do SUS visa transformar as  práticas  na saúde por meio da reflexão dos atores sobre seu

trabalho e sobre os problemas que enfrentam em sua realidade. Também procura promover

discussões sobre as necessidades de saúde da população e do controle social, considerando as

experiências e conhecimentos que os trabalhadores possuem  (BRASIL, 2005). Refere-se à

capacidade de captar as mudanças das ações e dos serviços de saúde à sua ligação política

com a formação de perfis profissionais e de serviços, à geração de autogestão, autoanálise,

mudança institucional, experimentação e disruptura (CECCIM, 2005). 

Compartilhando  dessa  concepção  do autor,  a  Educação  Permanente  viabilizaria  as

trocas de soluções criadas no cotidiano de trabalho no serviço. Assim, estaríamos diante de

uma nova pedagogia que possibilite 
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[…]  a  construção  de  sujeitos  auto-determinados  e  comprometidos  sócio-
historicamente com a construção da vida e sua defesa, individual e coletiva – que se
veja como amarrada à intervenção que coloca no centro do processo pedagógico a
implicação ético-político do trabalhador no seu agir em ato, produzindo o cuidado
em saúde, no plano individual e coletivo, em si e em equipe (Merhy, 2005, p. 174). 

Além  da  defesa  da  dissertação,  para  concessão  do  título  de  Mestre,  o  Mestrado

Profissional da Universidade Federal de São Paulo exige também o desenvolvimento de um

produto  técnico  a  partir  da  dissertação.  Havíamos pensado em algumas  possibilidades  de

produto, como a produção de um artigo científico ou a construção de um vídeo em conjunto

com os profissionais do CAPS onde o estudo ocorreu. Nossa intenção era implicar a equipe

em  práticas  de  trabalho  coletivas,  bem  como  dar  voz  e  promover  a  valorização  desses

trabalhadores. 

Porém,  consideramos que,  em função da complexidade  do trabalho no NAPS I,  o

produto  precisaria  se  tornar  parte  da  rotina  da  unidade,  se  retroalimentando dos  desafios

diários enfrentados pelo serviço, de acordo com a proposta da Educação Permanente. O fato

das demandas em saúde mental não se esgotarem, dos processos de trabalho e de cuidado

sofrerem  mudanças  contínuas,  da  rotatividade  de  profissionais,  das  transformações  na

sociedade e nas relações entre as pessoas, da heterogeneidade da equipe do serviço – na qual

profissionais sem formação em saúde mental e sem experiência anterior na área convivem

com outros profissionais com vasta experiência e juntos precisam lidar com uma realidade em

que  o  déficit  de  recursos  humanos  e  materiais,  a  falta  de  capacitações  e  o  tamanho  do

território  dificultam  o  trabalho  com  os  usuários  e  levam  à  necessidade  de  discussões

constantes e ações conjuntas entre os trabalhadores. Além disso, o trabalho coletivo é potente,

fortalece o trabalhador e pode gerar satisfação pessoal, pelo reconhecimento dos colegas. 

Embora a equipe tenha conquistado recentemente um espaço autogerido semanal, às

quintas-feiras,  para  encontros  de  Educação  Permanente,  verifica-se  que  ainda  existe

resistência  por  parte  de  alguns auxiliares  e  técnicos  de enfermagem em participar  desses

encontros.  Desse  modo,  como  forma  de  mobilizar  o  coletivo,  o  produto  do  Mestrado

consistirá na realização de grupos operativos com a equipe de enfermagem. Serão propostos

encontros que terão como disparador a devolutiva da pesquisa. O objetivo dos grupos será

oferecer  oportunidade para esses  trabalhadores falarem abertamente sobre seu trabalho na
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saúde  mental,  propor  temas  de  interesse  a  serem  debatidos  e  estimulá-los  a  integrar  os

encontros  de  Educação  Permanente,  para  que  a  pactuação  do  trabalho  possa  realizar-se

coletivamente.

Sobre os grupos operativos, Pichon-Rivière et al afirmam que 

[…]  sua  atividade  está  centrada  na  mobilização  de  estruturas  estereotipadas  por
causa do montante de ansiedade despertada por toda mudança (ansiedade depressiva
pelo abandono do vínculo anterior e ansiedade paranóide criada pelo vínculo novo e
pela  consequente  insegurança).  No  grupo  operativo,  o  esclarecimento,  a
comunicação,  a  aprendizagem  e  a  resolução  de  tarefas  coincidem  com  a  cura,
criando-se assim um novo esquema referencial. (2005, p. 136).

Pretendo atuar como coordenadora dos grupos operativos e realizar três encontros com

cada uma das quatro equipes dos quatro turnos de enfermagem, totalizando doze encontros. A

sala de oficina do CAPS, que também é utilizada para reuniões de equipe e para os encontros

de Educação Permanente foi o local escolhido para sediar os encontros. A sala tem espaço

suficiente  para  receber  os  participantes  adequadamente  e  conta  com mesa,  cadeiras  e  ar-

condicionado. 

Vislumbro realizar os grupos em horários que não interfiram na rotina do serviço. O

termo de uso de áudio e imagem será fornecido aos participantes para que leiam e assinem e

será  solicitada  autorização  à  chefia  imediata.  Se  necessário,  também  será  solicitada

autorização da Coordenadoria de Formação e Educação Continuada (COFORM). Os temas a

serem discutidos serão pertinentes à rotina e às condutas de trabalho desses profissionais no

NAPS  I.  Pretende-se,  a  partir  da  abertura  do  espaço  para  escuta  e  troca  com  esses

profissionais,  estimulá-los  a  participar  dos  Encontros  de  Educação  Permanente  e,

principalmente, que o grupo desenvolva autonomia para manter esses espaços de discussão no

cotidiano do equipamento.

Por fim, acredito que com esse produto, de alguma forma, darei uma devolutiva ao

serviço e compartilharei a aprendizagem que obtive no Mestrado Profissional, proporcionando

novas  experiências aos colegas, de forma que possamos aprender a  lidar com nossa própria

autonomia, nossos desafios e angústias diários, buscando sempre transformar  nossa prática

profissional, assim como a nossa visão de mundo. 
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