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âmbito do contexto social, a concepção de
que a vida reprodutiva e as medidas
contraceptivas são atribuições femininas
também favorece a ocorrência de VPI na
gestação.

A alta prevalência de VPI na gestação e sua
associação com agravos à saúde mental
sugerem que esta questão deve ser vista
como importante problema de saúde pública.
Além disto, o estudo demonstra que a VPI na
gestação está relacionada a padrão grave de
violência na vida e sinaliza a importância de
intervenções nesse período.
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A dissertação reporta a construção e
apresenta a defesa de uma pedagogia da
implicação, proposta que configura o ensino-
aprendizagem como a gestão de processos de
mudança de si e dos entornos, detectada na
realização de cursos de aperfeiçoamento e
especialização componentes de um projeto
político de saúde. A formação aparece como
eixo estrutural de uma política de saúde
mental inovadora e ousada. A organização e
os métodos de educação escolhidos tornaram
a ação de formação muito mais ousada que a
habilitação de pessoas para uma prática
técnica, política ou administrativa diferente;
funcionaram como agregadores de coletivos,
disparadores de desejo e ativadores de
processos de mudança, mobilizando atos e
estratégias políticas no interesse do
acolhimento de pessoas em projetos de vida e
de presente, da democracia, cidadania e
autoria.

Para o percurso da escrita, na procura de
uma teoria, foi utilizada a imagem das águas
e das navegações. Os grandes itinerários estão
nos cursos de saúde mental coletiva e no
“curso” da saúde mental coletiva em sua
história, geografia e sentidos nas políticas
públicas de saúde; no “curso” da educação
permanente em saúde, e no “curso” dos
movimentos sociais que preenchem uma
educação da cidadania. Esses “cursos”
produziram a “correnteza” da saúde mental
coletiva, modos coletivos de gestão e de
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atenção em saúde, processos de educação
permanente em saúde e o Fórum Gaúcho de
Saúde Mental.

As âncoras de uma Pedagogia da
Implicação são categorias analisadoras,
conceitos caixa-de-ferramenta e o encontro
com a invenção/criação de dispositivos
operadores singulares, tendo em vista
propiciar um poder-aprender-saber-fazer no
cotidiano dos percursos, bem como na
(re)definição das rotas. A saúde mental
coletiva não existia antes desse percurso, ela
se fez em percurso de desejo molhado pelas
vidas singulares de trabalhadores, gestores,
participantes e seus familiares e formadores
implicados com a despsiquiatrização da
loucura e com a gestão de processos de
mudança de si e dos entornos.
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O trabalho emite uma Carta Náutica ou
uma carta-leitura das Intercessões da
Educação para uma Política Pública de
Saúde, com os traçados entrelaçados por
matriciamentos e transversalizações, com
pontos de sustentação, vazios de
incompletude, produtora de devir e com
outras vontades de potência: convite à
implicação. Uma carta náutica das
transformações da Nau da Liberdade Saúde
Mental Coletiva, navegando nas águas da
Pedagogia da Implicação.
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