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RESUMO
Estudo teórico acerca do processo de formação em Enfermagem Psiquiátrica e Saúde Mental, frente às crescentes mudanças
no mundo globalizado e seu acelerado processo de modernização científica e tecnológica. Objetiva discutir o fazer pedagógico
no ensino da Enfermagem Psiquiátrica e
Saúde Mental, e sua interface com os princípios da Reforma Psiquiátrica e das Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de
Graduação em Enfermagem. Para sua sustentação teórica, adota como referência
alguns construtos da Reforma Psiquiátrica
e das Diretrizes Curriculares Nacionais do
Curso de Graduação em Enfermagem, e sua
relação com fatores constituintes do fazer
pedagógico na Enfermagem Psiquiátrica e
Saúde Mental. Evidencia que não basta
apontar questões técnicas relativas a conteúdos e ensino, procedimentos didáticos,
métodos e técnicas pedagógicas; é necessário superar desafios e implementar as
mudanças, pautando-se numa nova perspectiva, e ousando colocar em questão a
natureza do saber e das práticas institucionais psiquiátricas.

ABSTRACT
This theoretical study addresses the education system for Psychiatric Nursing in an
increasingly changing world of accelerated
scientific and technological modernization.
The objective is to discuss the pedagogy in
Psychiatric Nursing, and its interface with
the principles of the Brazilian psychiatric
reform and national curriculum guidelines
of nursing undergraduate courses. The
theoretical foundation of the study consisted of constructs of the Brazilian psychiatric reform and national curriculum guidelines of nursing undergraduate courses and
their relationship to factors constituting the
pedagogy in psychiatric nursing. The study
shows that it is not enough to identify technical issues regarding contents and teaching, didactic procedures, methods and
pedagogical techniques; it is necessary to
implement changes, using a new perspective and by daring to question the nature
of knowledge and institutional psychiatric
practices.

RESUMEN
Estudio teórico acerca del proceso de formación en Enfermería Psiquiátrica y Salud Mental, frente a los crecientes cambios en el
mundo globalizado y su acelerado proceso
de modernización científica y tecnológica.
Objetiva discutir el quehacer pedagógico en
la enseñanza de Enfermería Psiquiátrica y Salud Mental, y su conexión con los principios
de la Reforma Psiquiátrica y de las Directrices Curriculares Nacionales de los Cursos de
Graduación en Enfermería. Para su sustentación teórica, adopta como referencia algunos constructos de la Reforma Psiquiátrica y
de las Directrices Curriculares Nacionales del
Curso de Graduación en Enfermería, y su relación con factores constituyentes del quehacer pedagógico en la Enfermería Psiquiátrica y Salud Mental. Evidencia que no basta
apuntar cuestiones técnicas relativas a contenidos y enseñanza, procedimientos
didácticos, métodos y técnicas pedagógicas;
es necesario superar desafíos e implementar
los cambios, guiándose por una nueva perspectiva, y osando colocar en cuestión la naturaleza del saber y de las prácticas
institucionales psiquiátricas.
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INTRODUÇÃO
As crescentes mudanças no mundo globalizado e seu acelerado processo de modernização cientifica e tecnológica vêm
exigindo novas e contextualizadas ações que incrementem a
implementação de políticas públicas com expressões concretas nas áreas sociais, particularmente na Saúde e Educação.
Esses cenários de mudanças encontram respaldo na Constituição Federal de 1988 que, ao afirmar a saúde como direito de todos, estabelece os direitos sociais à saúde e à educação, dentre outros, além de atribuir ao Estado a responsabilidade do processo de formação de recursos humanos necessários à implementação do Sistema Único de Saúde (SUS).

nal, apontando para uma reordenação do modelo de atenção
médico-psiquiátrica, até então centralizado no hospital psiquiátrico, para serviços territoriais e de base comunitária.
Nesse contexto, o paradigma da Atenção Psicossocial configura a Saúde Mental no SUS, com a mudança na atenção à
saúde mental do cidadão, o rompimento com saberes e práticas, até então vigentes, e o conseqüente fortalecimento das
práticas anti-manicomiais e práticas diferenciadas de se lidar
com a loucura. Esse paradigma tem seu espaço de concretização, fundamentalmente, nos CAPS que, ancorados nos princípios da Reforma Psiquiátrica (RP), se constituem em espaços
de atenção ao sofrimento psíquico, reabilitação, acolhimento, afirmação da cidadania e produção de novas subjetividades a pessoas portadoras de transtornos psíquicos(7-8).

Na área da educação, os dispositivos constitucionais esEntende-se, no presente estudo, que essas ações de
tão explicitados na Lei de Diretrizes e Bases da Educação
mudanças
implicam na necessidade de profissionais com(1)
Nacional (LDB) , que fundamenta o processo de formação
prometidos
com a atenção à saúde mental da população,
na educação superior através do desenvolviprofissionais capazes de superar o paradigma
mento de competências e habilidades; do
da tutela do louco e da loucura, capazes de
aperfeiçoamento cultural, técnico e científico
Ações da mudança
compreenderem e re-compreenderem os dedo cidadão; da flexibilização dos currículos; e
implicam na
terminantes psicossociais da loucura, de transda implementação de Projetos Pedagógicos
necessidade de
formarem saberes e práticas, até então consinovadores, numa perspectiva de mudança. Esprofissionais
tituídos, em relação ao sofrimento psíquico;
sas premissas apontam para a necessidade de
comprometidos
com
a
de articularem conhecimentos adquiridos com
uma reestruturação dos cursos, através da
novos modos de sociabilidade e de produção
atenção
à
saúde
mental
construção de Diretrizes Curriculares para cada
de valor social, envolvidos em saúde e em saú(2-4)
da
população,
Curso de Graduação .
profissionais capazes de de mental; de perceberem a complexidade de
Na área da enfermagem, essas Diretrizes superar o paradigma da suas práticas e de, efetivamente, desenvolverem novas ações como formas de pensar e agir,
foram aprovadas através da Resolução CNE/
tutela do louco e da
reinventando modos de se lidar com a realiCES Nº 03 de 7/11/2001(5), que definiu as Diloucura, capazes de
dade do sofrimento psíquico.
retrizes Curriculares Nacionais do Curso de
Graduação em Enfermagem (DCN/ENF). Es- compreenderem e reEssa realidade vem requerer, das instituicompreenderem os
tas, por sua vez, explicitam a necessidade do
ções
formadoras, a reconstrução dos seus Prodeterminantes
compromisso com princípios da Reforma Sajetos
Políticos Pedagógicos, no que se refere à
nitária Brasileira, com ênfase no SUS e garan- psicossociais da loucura,
atenção à saúde mental, buscando a reorientia à integralidade das ações do cuidar; defide transformarem
tação do processo de formação voltado para
nem os princípios fundamentais para a forsaberes e práticas.
o desenvolvimento de competências e habilimação de profissionais críticos, reflexivos,
dades, para o exercício de práticas e saberes
inseridos no contexto histórico-social, pautacapazes de darem respostas aos princípios prodos em princípios éticos e capazes de intervirem nos propostos pela RP. Enfim, uma proposta de mudança nas ações
blemas/situações da atenção à saúde, onde se insere a atenpedagógicas que envolvem o modelo tradicional de atenção
ção à saúde mental da população.
da Enfermagem Psiquiátrica, em sintonia com as propostas
No campo da Saúde Mental registram-se, também, dire- de mudanças da Política Nacional de Saúde Mental.
trizes para transformação de saberes e práticas, valores sociAlguns cursos de graduação em enfermagem já vêm
ais e culturais e uma nova sociabilidade entre os sujeitos en- desenvolvendo um processo de formação de profissionais
volvidos com a saúde/doença mental. Essas diretrizes estão com possibilidades de responderem às necessidades de
pautadas na Lei nº 10.216 de 06 de abril de 2001(6), que dis- atenção psicossocial aos portadores de sofrimento psíquipõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de co, buscando a integração de saberes sobre o homem e
transtornos mentais e comportamentais, por parte do Esta- sua saúde, a valorização do aluno como sujeito portador
do, e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, pri- de saberes que devem ser respeitados e desenvolvendo a
vilegiando o oferecimento de tratamento em serviços de base integração da Enfermagem Psiquiátrica e Saúde Mental (EP/
comunitária. Ainda, no final de 2001, a realização da III Confe- SM) com outras disciplinas do currículo(9).
rência Nacional de Saúde Mental enfatiza o cuidado sem exEntretanto, considerando a política de expansão do enclusão, apontando para o princípio da integralidade. No ano
seguinte, é normatizada a criação e funcionamento dos Cen- sino superior, em nosso país, e os diversos pronunciamentros de Atenção Psicossocial (CAPS) em todo território nacio- tos dos profissionais em eventos da área, percebe-se que
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essa não tem sido a realidade da maioria dos cursos que
enfrenta elementos estruturais, nem sempre favoráveis aos
processos de transformação nos serviços de saúde e na
enfermagem. Observa-se, ainda, em grande parte dos cursos, a presença do enfoque do modelo clínico, onde a doença ainda é visualizada, exclusivamente, como um conjunto de sintomas que requerem intervenções para o alcance de um estado de equilíbrio psíquico, prevalecendo
um ensino calcado em processos pedagógicos conservadores, voltado para os princípios da psiquiatria asilar(10).
Observa-se, também, que o ensino não vem atingindo a
construção de competências necessárias para a atuação em
enfermagem psiquiátrica e saúde mental, o que leva os enfermeiros a buscarem, nos cursos de especialização, a alternativa para solucionar a falta de competência na área(11).
Percebe-se, ainda, um descompasso entre o ensino e a
prática desenvolvida nos serviços de atenção à saúde mental e com as políticas de saúde mental vigentes no país, o
que leva à formação de profissionais acríticos, não reflexivos e com uma prática desenvolvida, primordialmente, no
âmbito hospitalar, voltada para a medicalização e ancorada na cultura da segregação e exclusão social(12).
Frente a essa realidade, torna-se necessária a realização de estudos voltados para as novas tendências pedagógicas no ensino da Enfermagem Psiquiátrica e Saúde Mental (EP/SM) na perspectiva da RP e das DCN/ENF, favorecendo a formação do profissional crítico/reflexivo, ético e
cidadão.
Sob essa ótica, justifica-se a realização do presente estudo, que, através da análise de construtos teóricos, aponta proposições de novas práticas para a área, oferecendo
subsídios para o rompimento com o modelo tradicional da
educação em EP/SM, ou seja, para o rompimento com a
transferência de conhecimento como um fim em si mesmo, com a pouca flexibilidade dos currículos e conteúdos
disciplinares, assim como a rigidez dos papéis do professor
e do aluno, fatores estes que impedem a formação crítico/
reflexiva dos profissionais. Pretende-se oferecer subsídios,
portanto, para a formação de enfermeiros como sujeitos
na produção de conhecimentos, na construção do modelo
de atenção à saúde e na prestação de serviços voltados
para a atenção à Saúde Mental no SUS.
Este trabalho assume, pois, um caráter necessário e relevante, na medida em que objetiva uma reflexão acerca
do fazer pedagógico no ensino da EP/SM e sua interface
com os princípios da RP e das DCN/ENF, na perspectiva de
contribuir para a formação de sujeitos capazes de articular
saberes e práticas no enfrentamento aos desafios da atenção à saúde mental da população, assim como na reorientação do fazer e saber no desafiante caminho da implementação das políticas de saúde mental e educação em
enfermagem.
Para o alcance desse objetivo, o presente artigo está
orientado por algumas reflexões conceituais e metodológi-
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cas que possam atualizar e direcionar o fazer pedagógico
no ensino da EP/SM e sua relação com fatores constituintes da RP e das DCN/ENF.
Trata-se de um estudo que não envolve sujeitos humanos de forma direta ou indireta, na sua totalidade ou em
parte dele. O seu desenvolvimento sustenta-se numa proposição teórica fundamentada essencialmente, mas não
exclusivamente, em estudos acerca da Reforma Psiquiátrica(7,10), das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de
Graduação em Enfermagem(2-5), da Educação em Enfermagem Psiquiátrica e Saúde Mental(8-13) e da Educação Contemporânea(14-17). São estudos de múltiplos sujeitos, com
distintos saberes, interesses e perspectivas contributivas
para a compreensão do objeto de estudo. Subsidiarão, também, o presente estudo, os documentos legais acerca da
mudança no processo de formação, ou seja, a Lei nº 9.394/
1996(1) que estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional, a Resolução CNE/CES nº 03/2001(5) que define as
Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação
em Enfermagem, a Lei nº 10.216/2001(6), que dispõe sobre
a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental.
Por esta opção e movidas pelo debate contemporâneo
acerca da complexidade do tema, discutimos, neste estudo, o fazer cotidiano que instrumentaliza o fazer pedagógico no ensino da EP/SM, tendo como referência alguns fundamentos da RP e das DCN/ENF nas suas principais relações com a implementação das mudanças no processo de
formação em EP/SM.
O ENSINO DA ENFERMAGEM PSIQUIÁTRICA
E SAÚDE MENTAL FUNDAMENTADO
NOS PRINCÍPIOS DA REFORMA
PSIQUIÁTRICA E DAS DIRETRIZES
CURRICULARES NACIONAIS
As mudanças propostas no processo de formação do
enfermeiro vêm exigindo uma educação mais flexível, crítico-reflexiva, versátil e articulada ao mundo do trabalho,
voltada para formação de profissionais necessários à consolidação do Sistema Único de Saúde, assegurando a integralidade da atenção à saúde(2,14).
No ensino da EP/SM, essas mudanças apontam para a
necessidade da formação de profissionais capacitados para
atuar com senso de responsabilidade social e compromisso com a cidadania da pessoa em sofrimento psíquico, fundamentando-se nos princípios da Reforma Sanitária, do SUS
e, mais especificamente, da RP(8,10-11,13-14).
O processo da RP, contemporâneo à Reforma Sanitária,
reafirmou a necessidade da mudança na atenção à saúde
psíquica do cidadão, estabelecendo a superação do
paradigma manicomial hegemônico e iatrogênico, além de
apresentar alternativas reais de atenção à saúde e inclusão
social dos portadores de sofrimento psíquico. A RP se consEnsino da enfermagem psiquiátrica/saúde mental: sua
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titui numa política que conjuga loucura com cidadania, tratamento com dignidade, eficácia com respeito, ciência com
ética. Uma política de transformação de saberes e práticas
em relação à loucura, envolvendo ações de desinstitucionalização da loucura, considerando as questões econômicas, sociais e culturais que envolvem esse processo. Uma
política que traz novas formas de enxergar e lidar com a
loucura, envolvendo questões, não apenas, ligadas à desinstitucionalização, mas, também, a questões técnicas,
administrativas, jurídicas e, fundamentalmente, éticas(9-10,13).

No ensino da EP/SM, entendemos, pois, que o aprender a conhecer(2-3,15) envolve o aprender a conhecer a nova
realidade dos espaços de atenção psicossocial, a construir
um novo olhar sobre a loucura e sobre novas formas de
atenção à saúde mental, a pensar propostas de reformulação das noções e estratégias tradicionais que envolvem a
assistência ao portador de transtorno psíquico, a desconstruir e reconstruir o conhecimento na área da saúde
mental, a buscar estratégias de desconstrução da racionalidade técnica, superando, epistemologicamente, o conceito de saúde/doença mental.

No reordenamento do modelo assistencial de saúde menEntendemos, também, que o aprender a fazer(2-3,15), no
tal no país, os CAPS, como modalidade substitutiva do hospital psiquiátrico, dão concretude à RP, caracterizando-se como fazer cotidiano do ensino da EP/SM, oferece oportunidaespaços de exercício da ética, da solidariedade, da compreen- des de desenvolvimento de competências para a transforsão, de acolhimento e de convivência com as diferenças, com mação de saberes e práticas em relação à atenção à saúde
o imprevisível e com a história de cada sujeito. São espaços mental, para empreender ações voltadas para a desinstituque expressam as formas de atenção à saúde mental que não cionalização da loucura, para o desenvolvimento de relatenham característica de confinamento ou institucionalização; ções terapêuticas paciente/profissional, para a percepção
que busquem a aproximação ou ressocialização do portador do cuidado como elemento de transformação do viver e
de transtorno mental e comportamental junto à comunida- sentir o sofrimento psíquico, para o desenvolvimento de
de; que trabalhem com a situação de vida de cada pessoa em ações de acolhimento e de convivência com as diferenças,
para o exercício da ética, da solidariedade e
seu contexto sócio-familiar; que desenvolvam
da compreensão do sujeito no seu cotidiano.
ações terapêuticas revestidas de solidariedade,
O
aprender
a
conhecer
afetividade e respeito, ao invés de isolamento e
O aprender a viver junto(2-3,15), nas ações
envolve o aprender a
exclusão(7,10,13).
pedagógicas do ensino da EP/SM, apresenta

conhecer a nova

Esse contexto descortina a necessidade da
realidade dos espaços
desmontagem de saberes e práticas, até ende atenção
tão constituídos, com a conseqüente construção de novos modos de sociabilidade valor psicossocial, a construir
social na atenção ao portador de transtorno um novo olhar sobre a
psíquico.
loucura e sobre novas

possibilidades para a compreensão do paciente e sua família, para o desenvolvimento
do trabalho em equipe como eixo de sustentação das ações da atenção psicossocial, para
a criação de outros modos de pensar, viver,
olhar e trabalhar com a loucura, para o desenvolvimento de relações interpessoais
centradas em atitudes compreensivas e de
acolhimento às singularidades e respeito às
diferenças na atenção à saúde mental.

O ensino de EP/SM, sob esse paradigma, formas de atenção à
saúde mental.
enfrenta o desafio de adotar um novo olhar
que, tendo como pano de fundo os princípios das DCN/ENF, busca romper com o
O aprender a ser(2-3,15) favorece as condições para o deenfoque do modelo de atendimento clássico centrado na
remissão dos sintomas da doença. Este é um desafio que senvolvimento integral do profissional, com sensibilidade,
requer a formação de profissionais com pensamento críti- responsabilidade pessoal, sentido ético e estético, pensaco para analisar e intervir nos problemas de saúde, pau- mento autônomo e crítico, criatividade, iniciativa e rigor
científico.
tando-se nos princípios da ética e na compreensão de que
a responsabilidade da atenção à saúde mental não se enEsse novo olhar sobre a loucura no fazer cotidiano do
cerra com o ato técnico, requerendo conhecimento criati- ensino da EP/SM pressupõe o aluno como sujeito do seu
vo, crítico e reflexivo que possibilitem intervenções com- processo de formação, onde o processo de formação é
petentes no seu objeto de trabalho.
direcionado para o desenvolvimento da capacidade de
aprender a aprender; de articular conhecimentos, de deO fazer cotidiano que instrumentaliza o ensino da EP/
senvolver habilidades e atitudes; de saber buscar informaSM, frente às mudanças contemporâneas, requer, portanções para resolução de problemas e de enfrentamento a
to, um novo olhar sobre a loucura e uma reestruturação
situações de imprevisibilidade; da capacidade de agir com
pedagógica, fundamentada nos pilares da educação coneficácia frente às mais diversas situações, apoiando-se em
temporânea no sentido de formar profissionais com capaconhecimentos anteriormente adquiridos, mas sem limicidade de aprender a aprender, aprender a conhecer, aprentar-se a eles(17).
der a fazer, aprender a viver junto e aprender a ser(15-16),
garantindo a capacitação de profissionais com competênPautando-se nessa vertente educacional, o fazer pedacia para atuar com autonomia e discernimento(17), a fim de gógico na EP/SM descortina possibilidades para a formaassegurar a integralidade da atenção à saúde com qualida- ção por competências, indicando a necessidade de experide, eficiência e resolutividade.
ências e oportunidades nos serviços de atenção psicossoEnsino da enfermagem psiquiátrica/saúde mental: sua
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cial e possibilitando o desenvolvimento para além do cognitivo. Isto significa a capacidade de propor estratégias para
o saber agir e transformar as práticas de atenção à saúde
mental, através da identificação e mobilização de conhecimentos que dão suporte para a solução de problemas.

resgate a singularidade e produza a subjetividade do sujeito portador de transtorno psíquico.

O processo de formação por competência apresentase, ao mesmo tempo, como uma abordagem de continuidade e de ruptura, ou seja, a continuidade do processo de
evolução do mundo, das fronteiras, das tecnologias, dos
estilos de vida que hoje requerem flexibilidade e criatividade dos trabalhadores; a ruptura com as práticas pedagógicas que não capacitam os indivíduos para o agir frente à
complexidade das situações do cotidiano(16-17).

As proposições de novas práticas para o processo de ensino de EP/SM aqui apresentadas, nos levam a refletir sobre
a realidade desse processo nos espaços concretos de, aproximadamente, 600 cursos de graduação em enfermagem,
hoje, em funcionamento no país. Grande parte desses cursos funciona em municípios onde inexistem CAPS; onde a
atenção à saúde mental continua sendo realizada no modelo tradicional, hospitalocêntrico, fundamentada em noções
de periculosidade e irresponsabilidade do portador de sofrimento psíquico, dificultando as ações pedagógicas que indiquem a conjugação da loucura com a cidadania.

O desenvolvimento dessa capacidade, através do ensino da EP/SM, implica no diálogo crítico e autocrítico entre
saberes e práticas que possam dar conta da complexidade
da realidade do sofrimento psíquico do paciente.
Nesse diálogo, entre saberes e práticas, a articulação teoria/prática é de fundamental importância no sentido de
estabelecer espaços para pensar conteúdos, abordagens e
metodologias para o desenvolvimento de competências, trazendo para o debate a necessidade de desconstruir o paradigma do conhecimento dicotomizado entre o saber e o fazer, entre a teoria e a prática. Trata-se, pois, de uma relação
dialética que aciona um conjunto de saberes que darão sustentação às ações de atenção à saúde mental no SUS(8,13).
A articulação entre teoria e prática no ensino de EP/SM
pressupõe, destarte, ações pedagógicas que, ultrapassando os muros da academia, indicam a necessidade da inserção dos sujeitos do processo de formação nos espaços de
encontro, de produção do cuidado, de reabilitação, de relações interpessoais, de solidariedade, de acolhimento, de
produção de novas subjetividades. Enfim, nos espaços de
atenção psicossocial ao portador de transtorno psíquico,
fazendo com que a formação em EP/SM seja centrada numa
contínua aproximação do mundo do ensino com o mundo
do trabalho, envolvendo atitudes de co-responsabilidades,
estabelecimento de parcerias e cooperações, de uma relação horizontal e plural entre os sujeitos do processo de formação. São aproximações que se apresentam na perspectiva de uma efetiva articulação que contribui não só para a
formação do profissional, mas, também, para as mudanças
na produção de serviços de atenção à saúde mental da
população(8,10,13).
A adoção do referencial por competências no ensino
da EP/SM, envolve, não apenas um conjunto de ações ou
procedimentos técnicos que precisam ser alcançados pelos alunos, mas, sim, a articulação dos vários saberes para
a resolução de problemas existentes na realidade da atenção à saúde mental e no enfrentamento a situações de
imprevisibilidade. Envolve, portanto, a mobilização da inteligência para fazer face aos desafios do trabalho na produção de um novo fazer e um novo olhar sobre a loucura, o
que pressupõe um novo caminhar em direção à construção de um saber e de uma prática multidimensional que
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Frente a isto, surgem novas inquietações: Como o paradigma da atenção psicossocial vem direcionando o ensino
da EP/SM? Como está sendo operacionalizada a articulação dos princípios da RP com os princípios das DCN/ENF?
Quais têm sido as práticas pedagógicas direcionadas para a
produção da saúde mental no seu micro e macro contexto? Qual tem sido a produção do conhecimento dos sujeitos envolvidos no processo de formação em EP/SM? Como
anda a pesquisa como estratégia de ação em serviços inovadores como os CAPS, de modo que os trabalhos produzidos permitam ratificar, modificar ou substituir saberes e
práticas conservadoras de atendimento em saúde mental?
Quais as mudanças efetivas que vêm acontecendo na maioria dos cursos de graduação, particularmente, no que se
refere ao ensino de EP/SM?
Essas questões reafirmam a necessidade de estudos
acerca da reformulação do processo de formação de enfermeiros, buscando a formação de sujeitos críticos, criativos
e reflexivos, capazes de desenvolver ações de rupturas com
saberes e práticas do modelo tradicional de atenção à saúde mental, e, ainda, de interferir na realidade social dos
serviços, na perspectiva da atenção psicossocial. Esse processo de formação, por sua vez, deve ancorar-se em estratégias de renovação, capazes de fazer frente ao desafio de
qualificar profissionais que contribuam de forma efetiva,
para o aprimoramento da atenção à saúde mental; que
sejam capazes de superar epistemologicamente o conceito
de saúde/doença mental, de tratamento/cura dos delírios
e alucinações, de normalidade/anormalidade; capazes de
construir novas realidades e transformar o que nos é dado
como natural e permanente. Deve ancorar-se, também, na
busca de estratégias de ensino que favoreçam o desenvolvimento da competência dos futuros profissionais para integrar e mobilizar os conteúdos apreendidos em situações
do cotidiano, na busca de solução de problemas. Deve ancorar-se, ainda, na busca de novos pressupostos pedagógicos para a formação do enfermeiro frente às dificuldades
dos futuros egressos para a mobilização do aprendido diante das situações práticas desenvolvidas durante o seu
processo de formação.
Ensino da enfermagem psiquiátrica/saúde mental: sua
interface com a Reforma Psiquiátrica e diretrizes...
Fernandes JD, Sadigursky D, Silva RMO, Amorim AB, Teixeira GAS,
Araújo MCF

De acordo com o exposto, entende-se que o fazer pedagógico no ensino da EP/SM fundamenta-se na sua
interface com os princípios da RP e das DCN/ENF e se constrói na ação do pensamento crítico, no desenvolvimento
da capacidade de reflexão, de análise critica da sociedade,
do modelo de atenção à saúde mental, do processo
formativo e, mesmo, das próprias relações sócio-educativas
dos sujeitos desse processo.
Essas ações, por sua vez, englobam uma dimensão
relacional, expressando, no plano interno dos sujeitos, o
desafio de conviver com as diferenças, além de integrar as
partes e o todo que estruturam e organizam suas interações com o mundo e consigo mesmo. Engloba, portanto,
uma relação inter-pessoal e institucional que envolve um
novo olhar sobre a loucura e a implementação das mudanças sugeridas nas DCN/ENF.
Entende-se, aqui, portanto, que não basta discursar
sobre a mudança pautada nos princípios da RP; é necessário atentar para a forma como a mudança está sendo trabalhada entre docentes, discentes e profissionais dos cenários das práticas. Não basta reconhecer a necessidade
de desenvolver competências gerais e específicas nos alunos; é necessário problematizar alguns aspectos da
interface das DCN/ENF com o processo de formação em
EP/SM. Não basta reconhecer a necessidade da ruptura com
o preconceito com o louco; é necessário exercitá-la, desenvolvendo ações que busquem a desmistificação da loucura, a recuperação da dignidade do louco; é necessário buscar estratégias que possibilitem o engajamento do ensino
nas novas práticas de atenção à saúde mental. Não basta
reformular Projetos Político Pedagógicos; é necessário
colocá-los em prática. Não basta apontar questões técnicas relativas a conteúdos de ensino, procedimentos didáticos, métodos e técnicas pedagógicas; é necessário superar

desafios e implementar as mudanças, pautando-se numa
nova perspectiva, e ousando colocar em questão a natureza do saber e das práticas institucionais psiquiátricas.
As novas configurações para a formação em EP/SM não
se limitam, pois, a questões técnicas. Elas pautam-se na
adoção de referencial teórico-pedagógico que sustente uma
aprendizagem significativa, transformadora e adequada às
demandas sociais e profissionais que se apresentam na área
da saúde mental, dando relevo às experiências que aproximem o aluno da realidade do trabalho, introduzindo novas
possibilidades de atendimento, de direitos de cidadania,
de construção de saberes e práticas anti-manicomiais de
atenção ao sofrimento psíquico.
Esses são desafios cujos enfrentamentos perpassam
pelas oportunidades de reflexão sobre o trabalho/fazer
pedagógico na saúde e na saúde mental, buscando a desconstrução da dicotomia entre o saber e o fazer, rumo ao
processo de integração e mobilização de saberes e ações
que remetam o aluno ao saber fazer voltado para as reais
condições de vida e saúde da população.
Para concluir, é necessário explicitar que este estudo
não pretende indicar caminhos a serem percorridos pelos
cursos para alcançarem as transformações necessárias ao
desenvolvimento do ensino da EP/SM, mas suscitar o debate e esboçar alternativas que indicam a necessidade de
superação das abordagens tradicionais pautadas na psiquiatria clássica e a necessidade de mudar paradigmas, fazer
rupturas com práticas e crenças que nos impedem de fazer
mudanças e enfrentar os desafios que se apresentam nas
novas formas de lidar com o sofrimento psíquico. Trata-se,
portanto, de uma contribuição ao debate coletivo e crítico,
bem como ao favorecimento da construção de um novo
ensino de EP/SM, com ênfase na consolidação do SUS.
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