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Para os que Virão

Como sei pouco, e sou pouco,
faço o pouco que me cabe
me dando inteiro.
Sabendo que não vou ver
o homem que quero ser.

Já sofri o suficiente
para não enganar a ninguém:
principalmente aos que sofrem
na própria vida, a garra
da opressão, e nem sabem.

Não tenho o sol escondido
no meu bolso de palavras.
Sou simplesmente um homem
para quem já a primeira
e desolada pessoa
do singular - foi deixando,
devagar, sofridamente
de ser, para transformar-se
- muito mais sofridamente -
na primeira e profunda pessoa
do plural.

Não importa que doa: é tempo
de avançar de mão dada
com quem vai no mesmo rumo,
mesmo que longe ainda esteja
de aprender a conjugar
o verbo amar.

É tempo sobretudo
de deixar de ser apenas
a solitária vanguarda
de nós mesmos.
Se trata de ir ao encontro.
(Dura no peito, arde a límpida
verdade dos nossos erros.)
Se trata de abrir o rumo.

Os que virão, serão povo,
e saber serão, lutando.

Thiago de Mello
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POR QUE DEFENDER O CUIDADO EM 
LIBERDADE?

● Porque apostamos na vida;

● Porque nos opomos ao racismo;

● Porque nos opomos ao machismo;

● Porque nos opomos ao isolamento social;

● Porque nos opomos à tortura;

● Porque nos opomos aos manicômios;

● Porque nos opomos à fome;

● Porque nos opomos à violência;

● Porque nos opomos ao negacionismo;

● Porque apostamos na ciência.



- O objetivo da educação permanente em saúde é promover a discussão

sobre os processos de trabalho e gestão, com o objetivo de construir

mudanças que permitam a qualificação do cuidado;

- Dar materialidade aos princípios do Sistema Único de Saúde:

universalidade, integralidade, participação da comunidade, etc;

- A forma de aprendizado ocorre nos serviços, de maneira dialogada, no

intuito de buscar respostas para os problemas enfrentados, a partir da

problematização das práticas e concepções vigentes (FIOCRUZ,

2009).

EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA PARA 
OS(AS) TRABALHADORES(AS) DE SAÚDE MENTAL



O Brasil é um país autoritário, averso à participação da população nos

espaços de poder e decisão. A historiadora Lilia Sharcz (2019) destaca os

seguintes traços constitutivos do país:

- Escravidão e racismo;

- Desigualdade social;

- Patrimonialismo;

- Mandonismo;

- Corrupção;

- Intolerância;

- Violência;

- Raça e gênero.

PRÁTICAS E CONCEPÇÕES VIGENTES



- Estigma da loucura e do uso de substâncias;

- Concepções moralistas e sem base científica sobre as drogas e os seus

usos.

PRÁTICAS E CONCEPÇÕES VIGENTES



O QUE APRENDEMOS A TEMER?



A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO 
PERMANENTE EM SAÚDE

● Os preconceitos não vão se desconstruir sozinhos;

● Nós somos produto do meio, e também aprendemos que o problema é a droga e

que as soluções devem ser o isolamento, a punição ou o extermínio;

● Profissionais de saúde possuem valores, crenças, preconceitos, medos, que por

vezes atravessam o cuidado: “louco perigoso”, “negro criminoso”, “droga é

coisa do diabo”; ele(a) está sofrendo porque deve está pagando por algo que

fez” - para justificar as desigualdades sociais;

● Nos convocam a pensar a Reforma Sanitária e a Reforma Psiquiátrica como

processo em curso, em que uma das formas de fortalecimento é a educação

permanente. O resgate das bases que gestaram o movimento;



SEM ESPAÇOS DE FORMAÇÃO TENDE-SE A:

● Naturalizar o racismo, o machismo, a LGBTfobia, a aporofobia, o

capacitismo, a violência;

● A lógica da “guerra às drogas” e do isolamento social como únicas formas

de lidar com o consumo de substâncias;

● As desigualdades sociais estruturais (renda, concentração de terras,

moradia, etc);

● Burocratizar os serviços: atendimento automatizado, respostas prontas;

pouco espaço para escuta, vínculo e a criatividade;

● Fechar-se no saber do núcleo;

● Não investir na intersetorialidade (por falta de conhecimento sobre as

possibilidades de intervenção dos outros serviços e políticas públicas);

● Apreender as críticas e sugestões dos(as) usuários como “problemas”e não

como oportunidades de aprimoramento do SUS - ação castradora.



SEM ESPAÇOS DE FORMAÇÃO TENDE-SE A:



SEM ESPAÇOS DE FORMAÇÃO TENDE-SE A:



SEM ESPAÇOS DE FORMAÇÃO TENDE-SE A:



SEM ESPAÇOS DE FORMAÇÃO TENDE-SE A:



CUIDAR EM LIBERDADE É APOSTAR NA 
VIDA!



POR QUE DEFENDER O CUIDADO EM LIBERDADE?

● Usuário, sexo e gênero masculino, solteiro, não alfabetizado, autodeclara-se

negro; desempregado, chega ao CAPS sem qualquer documentação e sem

renda, falando sobre o desejo de mudar de vida;

● Não sabia bem o queria mudar na vida, onde queria chegar, só não queria

continuar sendo a mesma pessoa;

● Nasceu nas ruas, mãe e pai falecidos. Foi a criado por uma tia que faleceu ainda

na sua infância;



POR QUE DEFENDER O CUIDADO EM LIBERDADE?

● Desde então, passou por diversas instituições de proteção à

criança e ao adolescente;

● Ainda na adolescência, foge da instituição e volta pra rua,

iniciando então o uso de psicoativos;

● Passa a viver com o que obtém dos seus bicos e doações;



POR QUE DEFENDER O CUIDADO EM LIBERDADE?

● Sofre cotidianamente com a violência policial e com o ódio de

classe que se materializa nas humilhações;

● Teme ir a uma unidade de saúde pois costumam exigir Cartão

SUS e Comprovante de Residência, documentos que ele não

possui. Assim, sofre com dores frequentes no estômago e se

automedica quando pode;

● Ao completar 18 anos é preso por furtar alimentos em um

mercado. Foi espancado pelos seguranças que por pouco não

tiraram a sua vida;



POR QUE DEFENDER O CUIDADO EM LIBERDADE?

● Egresso do sistema prisional, passa a enfrentar o estigma da

“ficha suja”;

● É novamente preso, dessa vez por estar fumando um

cigarro de maconha e ter no bolso uma pedra de crack. O

policial entende que “as circunstâncias eram suspeitas” e

que ele tinha “jeito de criminoso”;



POR QUE DEFENDER O CUIDADO EM LIBERDADE?

● Passa a ter muito medo de andar em certos locais e acabar

preso ou humilhado. Dizia do quanto se sentia mal ao ver

alguém atravessar a rua quando ele se aproximava;

● Entendeu que a culpa era do “demônio da droga”, o mal de

sua vida, e assim decidiu que precisava parar de usar para “se

livrar do diabo”; com isso, também se sentia mal, indigno de

cuidado;



UMA QUESTÃO

Diante de tantas ausências, seria correto afirmar

que o problema se resume ao crack?



O QUE ESSA HISTÓRIA NOS FALA?

● Perdas e lutos desde a infância;

● “Você tem jeito de criminoso”, que jeito é esse? Racismo

(ALMEIDA, 2018);

● Violência como problema de saúde pública (DAHLBERG;

KRUG, 2007);

● Manicômios, prisões e Comunidades Terapêuticas

(GOFFMAN, 2001): processos de institucionalização;



● Inúmeras violações de direitos: a falta de acesso aos serviços

de saúde por exigência de documentações; contexto de

insegurança alimentar; falta de moradia;

● O medo de ser preso sem motivo (lei da vadiagem?);

● Extermínio das famílias negras: genocídio e encarceramento

dos homens negros (BORGES, 2019).

O QUE ESSA HISTÓRIA NOS FALA?



A EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE: UMA 
APOSTA NA VIDA!

● Ampliar a concepção de saúde, identificando

e pensando em formas de atuação sobre os

seus determinantes e condicionantes;

● Visa aprimorar a qualidade dos serviços de

saúde;

● Qualificar a atenção aos usuários(as) do SUS:

atenção usuário-centrada e não procedimento-

centrada;

● Estimular e efetivar a interdisciplinaridade e

intersetorialidade;

● Deve ser incorporada na rotina dos serviços

● Democratização da gestão pública: um

serviço com a cara dos usuários e não

apenas para eles(as).



O CONTROLE SOCIAL



1. Garantia Constitucional: art. 5º da CF (1988) permite que qualquer

cidadão, desde que seja eleitor, recorra ao Poder Judiciário para exercer

diretamente a função de fiscalização dos atos do poder público - ação

popular;

2. Lei 8.142/90 dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do

Sistema Único de Saúde;

3. Conselho de Saúde: composição paritária;

4. Um SUS com a cara do seu povo, de atuação territorial, e que priorize o

cuidado e não a punição.

O CONTROLE SOCIAL



1. Educação permanente e controle social devem ser aliados na defesa

intransigente da vida humana e respeito à liberdade dos indivíduos;

2. O Brasil possui uma dívida histórica com a população empobrecida, que

deve ser paga com a promoção de políticas de cuidado em saúde,

assistência, educação, etc., e não de encarceramento, isolamento e

morte;

3. É preciso fortalecer a RAPS e assegurar condições de trabalho de modo

que os trabalhadores(as) possam atuar com alegria e criatividade na

produção de vida.
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