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PROBLEMATIZANDO PARA HUMANIZAR: UMA PROPOSTA DE TRANSFOR-
MAÇÃO DO CUIDADO EM UMA ENFERMARIA PSIQUIÁTRICA1

EXAMINING PRACTICES TO ATTEMPT HUMANIZATION: A PROPOSAL FOR TRANSFORMING
CARE IN A PSYCHIATRIC INFIRMARY

PROBLEMATIZANDO PARA HUMANIZAR: UNA PROPUESTA DE TRANSFORMACIÓN DEL CUIDA-

DO EN LA ENFERMÉRÍA  PSIQUIÁTRICA

 Eliani Costa2; Miriam Süsskind Borenstein3

1 Texto elaborado a partir da Dissertação para obtenção do Título de Mestre em Enfermagem, e aprovado na sua versão final em 29 de
julho de 2002, atendendo às normas de legislação vigente da Universidade Federal de Santa Catarina, Programa de Pós-Graduação em
Enfermagem. Co-Orientada por Kenya Schmidt Reibnitz.

1 Enfermeira do Instituto de Psiquiatria do Estado de Santa Catarina. Especialista em Enfermagem do Trabalho e em Metodologia do
Ensino para a profissionalização em Enfermagem. Mestre em Enfermagem.

2 Orientadora do Estudo. Enfermeira. Doutora. Professora do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem.

RESUMO: Trata-se de um estudo analítico-descritivo de uma prática assistencial com uma abordagem
sócio-humanística, com o objetivo de desenvolver com a equipe de enfermagem, um processo educativo-
reflexivo acerca do cuidado prestado, na perspectiva de alcançar a humanização da assistência psiquiá-
trica, explorando a condição de trabalho e a educação, a partir do referencial teórico-metodológico da
Pedagogia Libertadora de Paulo Freire. O trabalho foi desenvolvido em seis oficinas nas quais foram
abordados os temas eleitos pelos participantes, que culminaram na formulação de hipóteses de solução,
como contribuição para a humanização do cuidado.
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ABSTRACT:  This is a descriptive analytical study of a patient care practice with a social humanistic
approach, and its objective was to develop, along with a nursing team, an educational-reflective process
about provided care. Its perspective was to reach the humanization of psychiatric care, exploring work
conditions and education, based on the theoretical methodological framework of  Paulo Freire’s Liberating
Pedagogy. The study was developed in six workshops culminating in the formulation of  hypotheses, as
a contribution to the humanization of care.
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RESUMEN: Se trata de un estudio analítico-descriptivo de una práctica asistencial con un abordaje
socio-humanístico, cuyo objetivo fue desarrollar con el equipo de Enfermería, un proceso educativo-
reflexivo con relación al cuidado brindado, con la expectativa de alcanzar una humanización en la
asistencia psiquiátrica, explorando las  condiciones del trabajo y la educación, a partir del referencial
teórico metodológico de la Pedagogía Libertadora de Paulo Freire. El estudio se desarrolló a través de
seis encuentros con trabajadores de Enfermería donde fueron abordados los temas elegidos por los
participantes, formulando las hipótesis de solución, así como, su contribución para la humanización del
cuidado.
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INTRODUÇÃO

Há aproximadamente vinte dois anos atrás, logo
após concluir o Curso de Graduação em Enferma-
gem na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC),
prestei concurso e ingressei num macro hospital psi-
quiátrico estatal, a fim de atuar como enfermeira
supervisora. Nesta instituição, passei a desenvolver ati-
vidades das mais diversas, envolvendo tanto os paci-
entes psiquiátricos internados, bem como,  os funcio-
nários de enfermagem.

Com o desenrolar do tempo, algumas mudan-
ças passaram a ocorrer neste Hospital psiquiátrico, em
decorrência do movimento denominado de Refor-
ma Psiquiátrica Brasileira. Uma delas, foi a Unidade
Ana Teresa criada em um Hospital de Hanseníase que
ficava relativamente próximo deste Hospital Psiquiá-
trico e que possuía espaço de sobra para abrigar no-
vos pacientes.  Esta Unidade surgiu como uma nova
proposta de trabalho dentro dos moldes propagados
pela Reforma Psiquiátrica, onde desde o início, parti-
cipei do seu planejamento, implementação e assumi a
responsabilidade pela constituição de seu grupo de
trabalho. Esta era destinada a receber pacientes psiqui-
átricos crônicos, institucionalizados que apresentavam
um quadro estável e que embora tivessem condições
até de receber alta hospitalar, isto não ocorria, pois os
pacientes não tinham para onde ir, pois pelos longos
anos de internação haviam perdido seus vínculos fa-
miliares.

Nesta Unidade, tive a oportunidade de atuar
com ações desinstitucionalizadoras, que contribuíram
sensivelmente para modificar a assistência da forma
como vinha sendo prestada, ou seja, impessoal,
massificadora e verticalizada. A assistência na Unidade
Ana Teresa passou a ser mais humanizada, com uma
nova perspectiva de tratar o paciente psiquiátrico
institucionalizado.

Após 14 anos atuando nesta Unidade, retornei
ao macro hospital psiquiátrico onde passei a trabalhar
em uma enfermaria com pacientes psiquiátricos de
longa permanência e que apresentavam distintos diag-
nósticos com sintomatologia produtiva diversificada.
A enfermaria apresentava-se em precárias condições
tanto físico-estruturais como assistenciais.

As condições do ambiente eram precárias, cons-
tituídas por banheiros sujos, sem lixeiras e com pro-
blemas de encanamento e esgoto. As portas, tetos e
ventiladores estavam cheios de teias de aranha e a
maioria não funcionava. As salas pareciam depósitos

com moveis velhos, geladeiras estragadas, enferruja-
das e em desuso, sofás esburacados e encapados com
lençol. O responsável pela limpeza do refeitório era
um paciente que limpava, tanto as mesas como o chão,
com a mesma vassoura, e usava toalhas de banho para
secar e limpar as louças e também abrigava gatos e
cachorros nesse local. Os pacientes utilizavam o pátio
para suas necessidades fisiológicas. As camas, na sua
grande maioria, ainda eram as mesmas da época da
inauguração do hospital. Vários colchões apresenta-
vam-se sujos, rasgados e parcialmente queimados pelo
fato dos pacientes fumarem nos leitos.

A clientela era constituída por 66 pacientes do
sexo masculino, portadores de transtornos psíquicos,
crônicos, sem atividades laborativas, desagregados
psicologicamente e com comportamento predomi-
nante bizarro. Homens que passaram a maior parte de
suas vidas internados e sofreram o processo prolon-
gado da institucionalização com a conseqüente perda
da subjetividade. Assumiram atitudes e comportamen-
tos anti-sociais e estereotipados

Quanto à equipe de enfermagem que trabalha-
va na enfermaria, era composta por um grupo de
dezesseis pessoas (dois técnicos de enfermagem, cin-
co auxiliares de enfermagem, seis atendentes de enfer-
magem e três serventes), as quais apresentavam rela-
ções dificultosas relativas à sua identidade profissional
e conflitos na relação cotidiana e demonstravam-se
acríticos em relação aos seus afazeres.

A maioria das pessoas da equipe trabalhava há
mais de vinte anos no hospital, possuíam escolaridade
variada, predominantemente em nível de primeiro grau,
não tinham atividades nitidamente definidas na enfer-
maria e perpetuavam passivamente o modelo de as-
sistência manicomial. Provavelmente esses funcionári-
os se encontravam nessa condição, em função de
muitos anos condicionados a uma prática sem refle-
xão. Desenvolveram uma prática de cuidar repetitiva,
aparentemente sem uma base teórica, oriunda da pró-
pria experiência de vida pessoal, familiar e profissio-
nal.

Os membros da equipe vivenciavam diariamente
conflitos de poder entre si, com o paciente e com o
papel exercido pela enfermeira. Executavam ativida-
des de enfermagem de forma mecânica e rotineira,
repetitiva, demonstrando pressa na sua realização. Es-
tas atividades estavam relacionadas à medicação, higi-
ene, alimentação, ou seja, cuidados físicos semelhantes
aos que a enfermagem presta nas unidades clínicas,
além das atividades de vigilância e controle dos paci-
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entes. Diante da dificuldade de organizar a prática e
do desconhecimento ou distanciamento de um fazer
terapêutico e mais humanizado, realizavam um cuida-
do com características asilares, pouco elaborado e apa-
rentemente desvinculado da preocupação com o ser
humano.

Considero o ambiente terapêutico como um
local onde vários componentes interagem, ou seja,
componentes físicos, interpessoais, terapêuticos e
reabilitadores, conscientemente planejados que apói-
em e potencializem o tratamento psiquiátrico, que deve
ter como meta, a reabilitação biopsicossocial, tanto
nas unidades de curta ou longa permanência, nas uni-
dades custodiais, pensões protegidas, núcleos ou cen-
tros de apoio, ou em qualquer outro espaço em que se
desenrole a assistência psiquiátrica.

Muitos foram os dias que passei pensando no
que fazer na busca de novas formas de interação com
o portador de transtorno psíquico e com os trabalha-
dores de enfermagem, especialmente porque a partir
de minha experiência anterior, exigia um pensar criati-
vo, um conhecimento que superasse a sistematização
de um saber positivo. A mudança desta prática com
vistas à humanização do setor passaria tecnicamente
por duas etapas nas quais utilizei a metodologia
problematizadora.

A primeira etapa consistiu na tomada de uma
série de atitudes no que se referia a adequação do
ambiente físico, assim como na elaboração de rotinas
e outras providências com o objetivo de transformar
aquela unidade em um ambiente terapêutico tornan-
do-o mais humanizado. Este processo foi realizado
sistematicamente com a realização de oficinas, utili-
zando-se a metodologia problematizadora e o plane-
jamento participativo.

Esta primeira fase das transformações se pro-
cessou em um ano, período em que procurava me
instrumentalizar melhor para conseguir o objetivo fi-
nal. Esta instrumentalização se deu especialmente atra-
vés das disciplinas cursadas durante o mestrado, com
leituras e sugestão das orientadoras, com a convivên-
cia e trocas com as colegas de mestrado, bem como
com a observação cotidiana das práticas do cuidado,
das formas de lidar com o portador de transtorno
psíquico e nas relações que se estabeleciam entre os
elementos da equipe de enfermagem.

As intervenções caso a caso, as supervisões e as
orientações durante as reuniões de equipe não eram
suficientes para permitir o alcance da compreensão e
do significado do comportamento dos pacientes. Se-

ria indispensável um novo processo que auxiliasse a
equipe para uma melhor compreensão do cuidado e
que contribuísse efetivamente para a harmonização do
ambiente, tornando-o terapêutico e humanizado.

Após esta primeira fase em que trabalhamos
prioritariamente o ambiente, planejei a continuidade
deste processo a ser desenvolvida como atividade pre-
vista na Disciplina de Prática Assistencial, Ética e Edu-
cação, que prevê a elaboração e aplicação de um pro-
jeto de prática assistencial, o qual posteriormente,
mediante complementação e análise, se constituiu em
minha dissertação de mestrado.

A segunda etapa teve como objetivo geral de-
senvolver com a equipe de enfermagem um processo
reflexivo acerca do cuidado na perspectiva de alcan-
çar a humanização da assistência, explorando a condi-
ção de trabalho e a educação, a partir do referencial
teórico metodológico freiriano.

O referencial teórico metodológico que orien-
tou a prática educativa, foi a Pedagogia Libertadora
de Paulo Freire operacionalizado pela Metodologia
Problematizadora com a utilização do Arco de Charles
Maguerez1. O referencial permeou toda a construção
do estudo, dos pressupostos e dos conceitos e apoiou
a discussão à medida que foram solicitados para a
melhor compreensão do tema.

METODOLOGIA

O estudo foi caracterizado por uma prática
assistencial utilizando a metodologia problematizadora,
com a realização de um ciclo de seis encontros, deno-
minados de Oficinas para a Humanização do Cuida-
do. Foi desenvolvido na  enfermaria de pacientes crô-
nicos de um macro hospital psiquiátrico de um estado
da região sul do Brasil, sendo os funcionários da equi-
pe da enfermaria, os sujeitos do estudo.

A utilização da metodologia problematizadora
com a aplicação do Arco de Charles Maguerez carac-
terizou-se como o caminho metodológico para
operacionalização da proposta, juntamente com o arco
da problematização, que é constituído por uma série
de etapas que foram seguidas durante as “Oficinas para
a humanização do cuidado”2.

Na primeira etapa, chamada de observação
da realidade, os funcionários foram sensibilizados para
expressar suas percepções pessoais, fazendo uma pri-
meira leitura da realidade e escolhendo a situação a ser
problematizada: O Cuidado Prestado na Enfermaria.

Na segunda etapa foram destacados  os pon-
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tos chave do problema em questão, o que é verdadei-
ramente importante, pois buscamos o entendimento
do porquê do problema, a luz de nossas crenças e
valores, em relação ao portador de transtorno psíqui-
co e do cuidado prestado. Os pontos chaves levanta-
dos pelo grupo foram: o paradigma reinante sobre a
saúde/doença mental, o estigma em relação ao porta-
dor de transtorno psíquico, o desconhecimento cientí-
fico e a alienação reproduzida no cuidado e a
desumanização da assistência.

Na terceira etapa, procuramos saber os
determinantes da causas observadas passando à
teorização do problema, ou seja, a escolha dos temas
que instrumentalizariam o grupo para uma melhor com-
preensão da realidade. Os temas escolhidos para a
teorização foram: 1) A História da psiquiatria no Mun-
do, no Brasil e em Santa Catarina e a Reforma Psiquiá-
trica; 2) A valorização do ser humano enquanto ser
cuidador e ser cuidado; 3) A compreensão do psiquismo
humano (funções psíquicas); 4) Formas de manejo e
abordagem com o portador de transtorno psíquico; 5)
O cuidado: as diversas formas de cuidado de enferma-
gem ao portador de transtorno psíquico.

Na quarta etapa aconteceu a formulação de hi-
póteses de solução para o problema em estudo, mo-
mento em que ocorreu a finalização da abordagem dos
temas geradores, onde fazíamos o confronto das hipó-
teses de solução com os determinantes da realidade.

A quinta e última fase, foi a fase que possibili-
tou a intervenção na realidade, pois foi o momento
em que os funcionários puderam praticar e fixar as
soluções encontradas pelo grupo como viáveis e apli-
cáveis, e inferir este aprendizado para situações dife-
rentes, podendo contribuir com a transformação da
realidade.

Todos os encontros foram realizados por meio
de um processo educativo/reflexivo e orientado pelos
pressupostos de Paulo Freire, tendo sua dinâmica desen-
volvido em três momentos, ou seja: sensibilização, de-
senvolvimento, encerramento e avaliação do processo.

A coleta de dados foi realizada com a utilização
dos registros dos encontros, utilização de diário de
campo, relatório anual das atividades desenvolvidas
na unidade e fotos e fatos relacionados ao ambiente
antes e depois das mudanças implementadas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O momento das oficinas propiciou uma refle-
xão do grupo, para que socializasse suas idéias, suas

experiências, provocasse modificações na maneira de
pensar e de agir do grupo, sendo que as reflexões de-
ram-se a partir das situações vividas no cotidiano da
assistência e no desenvolver das reuniões, com a abor-
dagem dos temas geradores.

Em cada encontro semanal programado foram
abordados temas eleitos pelo próprio grupo que sub-
sidiaram as discussões, culminando em uma reflexão
final, ou seja, na elaboração de uma hipótese de solu-
ção, seguindo os passos do arco da problematização.
As quatro hipóteses de solução elaboradas pelo gru-
po demonstram o crescimento progressivo no pro-
cesso, pois em cada etapa acontecia o desvelamento
da realidade.

Na primeira hipótese, os participantes se deram
conta do processo histórico em que estavam inseri-
dos, estabelecendo uma relação direta da possibilida-
de de mudança com o conhecimento da história da
psiquiatria, e, portanto com o processo educacional.
Os participantes referem que o conhecimento e a com-
preensão do processo histórico possibilita pensar e
gerar as mudanças necessárias que se constituem o iní-
cio das transformações que pretendemos, pois pode-
mos perceber que dá pra fazer diferente.

A compreensão da história da doença mental e
toda cultura a ela alicerçada contribuem preponde-
rantemente com a possibilidade de transformar uma
prática psiquiátrica secularmente estigmatizada, em uma
assistência mais digna e humana. Esta estratégia não
tem resultado mágico ou instantâneo, pois os traba-
lhadores não desmontam suas crenças de um momen-
to para outro.

A mudança de valores, crenças e práticas repre-
sentam um trabalho difícil. Boa parte dessas pessoas
recebeu como herança e única opção, a possibilidade
de trabalhar em psiquiatria. Vivem a longo tempo per-
to do hospital, numa comunidade que oferece poucas
possibilidades de outros empregos, se acostumaram a
conviver com a comunidade de pacientes, misturando
um pouco da cultura hospitalar com a familiar. São fi-
lhos, irmãos, primos ou sobrinhos de funcionários que
já trabalharam ou ainda trabalham no hospital e se acos-
tumaram a fazer o que sempre foi feito, acriticamente,
sem pensar na possibilidade de “fazer diferente”.

A possibilidade de transformação para os tra-
balhadores partindo da perspectiva de “fazer diferen-
te” apresenta uma perspectiva técnica e outra humanística,
onde na primeira, torna-se imprescindível o apoio do
sistema institucional e político e, na segunda, a
conscientização dos trabalhadores para a percepção da
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possibilidade de mudança. Nesta dimensão humanística
torna-se indispensável um constante aprender a com-
preender para aprender fazer, sem nunca dogmatizar
verdades, pois ao lado das certezas históricas deve estar
sempre a possibilidade de revisão3.

Historicamente o ser humano “veio virando o
que vem sendo: não apenas um ser que vocacionado
para ser mais pode, historicamente, porém, perder seu
endereço e, distorcendo sua vocação, desumanizar-
se”4:10. A desumanização  é uma vocação distorcida  e
toda a prática pedagógica deve trabalhar em prol da
natureza humana. Sem o conhecimento da história, é
impossível compreender e estabelecer uma consciên-
cia crítica da realidade. O conhecimento pouco rigo-
roso promove a consciência ingênua que impede a
possibilidade de transformação, e aceita a realidade
da forma como se apresenta, o que significa também,
a impossibilidade de conhecer, de ir mais além4.

A segunda hipótese de solução foi elaborada, após
um processo reflexivo sobre o cuidado. A teorização
realizada fez um resgate histórico do processo de ex-
clusão da assistência psiquiátrica, sua evolução, e apon-
tou o desafio que se apresenta aos profissionais de saú-
de mental para humanizar a assistência.

Os participantes refletiram sobre a tendência
pedagógica tradicional alicerçada ao modelo vigente,
que consistiu em repetir acriticamente as condutas di-
tadas. Realizaram uma reflexão sobre as formas de
cuidado ao portador de transtorno psíquico, onde este
foi o sujeito do cuidado e, sendo sujeito por si só,
possuidor de individualidades. Mostram a pedagogia
libertadora como uma possibilidade de ruptura com
este modelo tradicional de ensinar e aprender, onde a
educação se coloca como um instrumento de trans-
formação desta realidade.

Ressaltaram a importância da escuta, da obser-
vação e do respeito às subjetividades do cliente como
ponto fundamental para a humanização do cuidado.
Suas falas encerravam sentimento de amor e solidari-
edade, pré-requisito fundamental do cuidado
humanizado, culminando com a elaboração do con-
ceito de cuidado e a elaboração do manual de cuida-
do para cada cliente, respeitando suas características e
necessidades.

Neste momento, percebi que começava a com-
pletar-se a ruptura com a idéia do louco, da
“coisificação” do doente, na medida em que avalia-
vam o cuidado. Acredito que este foi o ponto funda-
mental para o inicio das transformações.

Os participantes enfatizaram a importância de

que para implantar um processo de mudança, é indis-
pensável promover um espaço reflexivo sobre a rea-
lidade a ser mudada e essa mudança não pode ser
verticalizada e instantânea. Colocam esta hipótese, como
um caminho para o inconformismo, corroborando
com a idéia de Paulo Freire quando afirma que “a
educação deve estimular o homem à opção de afir-
mar o homem como homem. Adaptar é acomodar e
não transformar”4:31. Pode-se pensar, diante desta afir-
mação que o processo de mudança contido nestas
reflexões é em si um desafio. Congregam mudança
com reflexão, democracia, interiorização, produção,
possibilidades, maturidade, inconformismo e vida.

Os participantes associaram a mudança à um
processo reflexivo e tê-la como objeto de reflexão é
submeter a estrutura social na qual estão inseridos, à
essa mesma reflexão. Refletir sobre uma, é refletir so-
bre a outra. É necessário, porém que os trabalhadores
compreendam que a estrutura social é obra dos ho-
mens e assim sendo, sua transformação será também
obra dos homens.  “Isto significa dizer que sua tarefa
fundamental é a de serem sujeitos e não objetos da
transformação. Tarefa que lhes exige, durante sua ação
sobre a realidade, um aprofundamento da sua toma-
da de consciência da realidade, objeto de atos contra-
ditórios daqueles que pretendam mantê-la como está
e dos que pretendem transformá-la. Por isso o traba-
lhador social não pode ser um homem neutro frente
ao mundo, um homem neutro frente a desumanização,
frente à permanência do que já não representa os ca-
minhos do humano ou à mudança destes caminhos.
O trabalhador social, como homem, tem que fazer
sua opção. Ou adere à mudança que ocorre, de seu
ser mais, ou fica a favor da permanência”4:48-9.

Os trabalhadores referiram que uma “mudança
não pode acontecer de forma vertical”, apontando para
a necessidade de democratização das relações
interpessoais nos ambiente de trabalho. Neste sentido,
concordo que humanizar no trabalho de enfermagem,
“consiste no respeito pela pessoa, consideração, das di-
ferenças individuais e a promoção ao ‘ser mais” 5:124.
Isto inclui reconhecer que os trabalhadores de saúde,
bem como as pessoas que buscam estes serviços, são
sujeitos com direitos, e, que nenhuma modificação se
processará, se não houver a participação ativa de todos
os envolvidos.

Esta horizontalidade inclui as diferentes catego-
rias de trabalhadores em saúde mental para que supe-
rem o corporativismo institucional e busque construir
um novo modelo assistencial, contemplando o porta-
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dor de transtorno psíquico como cidadão. Esta nova
relação nos serviços de saúde mental, visando a
humanização da assistência, demanda que se estabele-
çam novas relações, menos verticalizadas e mais
horizontalizadas, possibilitando a participação ativa dos
envolvidos, criando condições para as mudanças e in-
cluindo novas práticas, em que os sujeitos, em seus
diversos papéis profissionais, aliem o saber específico
à sensibilidade, amor e respeito ao próximo.

Continuando a formulação de possibilidades
para a humanização da assistência prestada, os partici-
pantes apresentaram a terceira hipótese de solução,
afirmando que o conhecimento científico aliado ao
compromisso do ser humano com o trabalho, são
ferramentas essenciais para melhorar a qualidade do
cuidado prestado, melhorando também a qualidade
de vida do profissional, que sofre menos estresse o
que contribui para manter a motivação no trabalho.

Os valores tecnologia, humanismo e compro-
misso, não são totalmente incorporados na formação
profissional de enfermagem que está centrada no
modelo biomédico mecanicista, enfatizando o fazer,
no qual a educação serve aos interesses políticos e eco-
nômicos da sociedade. Na educação tradicional, o alu-
no entra na escola para cumprir um currículo formal,
normalmente descontextualizado da prática e da rea-
lidade onde vai atuar. A pouca ou nenhuma oferta de
cursos de atualização somados a insuficiência dos con-
teúdos ministrados na cadeira de enfermagem em saú-
de mental, independente do nível de formação, resul-
ta num dilema ético caracterizado pelo despreparo que
osdestes profissionais que são colocados no mercado
de trabalho.

Esses profissionais, que recebiam pouca ou ne-
nhuma informação de enfermagem psiquiátrica, che-
gavam às instituições, normalmente sem orientação
formal, eram introduzidos no cotidiano da assistên-
cia, aprendendo a lidar com o desconhecido e com o
improviso. Espelhavam-se no fazer dos outros e re-
petiam sem questionar o fazer da enfermagem, que
normalmente tem sido condicionado pelas crenças que
se tem acerca da doença mental, fundamentados no
paradigma predominantemente manicomial6.

Um dos problemas do ensino de enfermagem
psiquiátrica se deve à composição curricular associa-
do à doença, privilegiando os estágios em manicômi-
os, não priorizando o sistema ambulatorial, o nível
preventivo e os serviços alternativos, ainda escassos
na rede de saúde mental.

Esta formação alienante e descontextualizada

com os novos rumos da assistência em saúde mental
contribui preponderantemente com a perpetuação do
paradigma técnico formal, produzindo profissionais
acríticos que se inserem no mercado de trabalho para
reproduzir o “modelo padrão”.

A educação libertadora é incompatível com a
prática de dominação. Como as discussões sobre a
nova política de saúde mental ainda são poucas e com-
plexas, é fundamental a manutenção dos espaços de-
mocráticos, onde as questões do dia a dia possam ser
melhor debatidas. Para que isso ocorra, é preciso am-
pliar as discussões e informações nos espaços de tra-
balho, permitindo e provocando a participação de
todos os envolvidos, para que os trabalhadores não
fiquem à margem das discussões.

O processo de avaliação do cuidado permitiu
aos participantes questionarem-se sobre a não valori-
zação que a instituição, seus dirigentes e os demais ele-
mentos da equipe mutildisciplinar atribuem aos traba-
lhadores. As falas incluíram sentimentos de baixa auto-
estima, opressão, desconsideração e desrespeito pelo
seu fazer e seu ser, colocando em evidencia a divisão
técnica e social do trabalho, onde os profissionais de
nível médio não são valorizados em detrimento dos
profissionais de nível superior. Desta forma elabora-
ram a quarta e ultima hipótese de solução, colocando
como ponto para a humanização da assistência, a ne-
cessidade da valorização do ser humano como pes-
soa e como profissional, dependendo primariamente
da auto-valorização.

A desvalorização dos trabalhadores de enfer-
magem nos hospitais psiquiátricos se manifesta pelas
mesmas condições precárias que os clientes vivem.
Ambientes sujos, desorganizados, condições de tra-
balho degradantes. Ritmos intensificados, jornadas de
trabalho prolongadas, excesso de carga horária de tra-
balho, insuficiência de pausas, controle coercitivo e
várias formas de pressão e opressão para a manuten-
ção do “status” institucional. Mesmo assim, os partici-
pantes manifestaram resistências contra essas condi-
ções, mantendo-se no processo, defendendo-se dele
com vários mecanismos de defesa. Um desses meca-
nismos desenvolvido é a alienação que resulta na
desumanização, mantendo o ciclo de humanização
roubada, isto é, não recebem condições humanas para
desenvolver seu trabalho, desumanizam-se. A
desumanização pode ser percebida pela apatia com
que convivem com a realidade imposta. Quando abri-
mos em espaço para a reflexão, abrimos a esperança
de transformação. Ao reverenciar a auto-valorização
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como pressuposto para a valorização profissional, os
participantes manifestam o cuidado de si, e conseqüen-
temente, desta forma cuidarão melhor do outro, pois
o cuidado de si é dimensão integrante do cuidado do
outro7.

Na aplicação à realidade, como resultado des-
sas oficinas, o que se percebe é que as hipóteses de
soluções formuladas pelos trabalhadores estão sendo
reafirmadas no cotidiano da assistência, o que pode
ser observada pela mudança do comportamento dos
trabalhadores, pelo respeito e consideração com o
portador de transtorno psíquico, com aplicação dos
princípios científicos, com a melhora das relações no
trabalho e com a humanização do cuidado. Essas re-
flexões continuam evoluindo, pois o crescimento pes-
soal e profissional é um processo continuo, evolutivo
e que precisa ser avaliado e revitalizado a cada dia.

REFLEXÃO SOBRE AS POSSIBILIDADES
DE TRANSFORMAÇÃO DA  REALIDADE

Não é possível fazer um processo reflexivo sem
se estabelecer um processo ducativo. Existe uma re-
flexão do homem em face da realidade e “na medida
em que os homens, dentro de sua sociedade, vão res-
pondendo aos desafios do mundo, vão temporalizan-
do os espaços geográficos e vão fazendo história pela
sua própria atividade criadora”4:33.

Refletir sobre a experiência vivida implica em
voltar a atenção à metodologia que instruiu o proces-
so de construção.

Escolhi a Metodologia Problematizadora, pois
acredito que a construção de um processo educativo
reflexivo serve com um pano de fundo para as mu-
danças que se fazem necessárias no ambiente de tra-
balho, e que efetivamente contribuem para a efetivação
do processo de “humanização do cuidado prestado”.
Esta certeza foi corroborada pelas reflexões surgidas
no processo que culminaram com as hipóteses for-
muladas pelos trabalhadores e pelas transformações
ocorridas.

Os pressupostos elaborados e os conceitos
construídos com base no referencial adotado
permearam todas as atividades, uma vez que auxilia-
ram a construção do processo, propiciando o desen-
volvimento da consciência crítica dos trabalhadores
de enfermagem, e possibilitando o inicio das trans-
formações propostas.

O desenvolvimento desta proposta de transfor-
mação do cuidado em uma enfermaria de pacientes

psiquiátricos crônicos, baseado em uma construção
coletiva, foi resultante da cumplicidade dos trabalha-
dores com a proposta, permitindo a vivencia, com-
partilhando sentimentos, percepções, valores, crenças
e conhecimentos, divergências e conflitos, caminhan-
do para a ação-reflexão-ação, constatado com o iní-
cio das transformações ocorridas e que se refletem
no ambiente de trabalhona  melhoriaa do cuidado pres-
tado. Esta dimensão do cuidado será ainda melhor
avaliada na caminhada, na re-alimentação do proces-
so e no cotidiano da assistência.

A proposta de transformação do cuidado na
unidade de estudo, representou um marco significati-
vo para os participantes revisarem seus valores, suas
crenças em relação ao ambiente, ao cliente, ao cuida-
do e em relação a si mesmos. Permitiu refletirem so-
bre essa prática, suas idéias e seu fazer, partindo das
experiências do cotidiano de trabalho contribuindo
para sua auto-valorização.

Destaco como ponto positivo do estudo, a par-
ticipação efetiva de todos os funcionários. A vivencia
permitiu a cada um dos participantes, e para mim de
forma especial, um crescimento pessoal e profissio-
nal, traduzidas nas reflexões formuladas e que contri-
buíram para a construção de um novo conhecimento.

Neste sentido, cabe propor às instituições, pro-
mover e estimular uma prática educativa libertadora
que levassem os trabalhadores de saúde mental a re-
pensar sobre o cuidado e as possibilidades de renova-
ção e transformação deste, sem perder de vista a sin-
gularidade e unicidade do portador de transtorno psí-
quico, resultando em novas formas de cuidado, mais
emancipatórias e solidárias, e, portanto mais humaniza-
das.

O direito à crítica, o escamoteamento da verda-
de e a dever da denúncia se apresentaram a mim em
todo o processo, e, muitas vezes, observava que as
emoções e o corporativismo eram utilizados como
pano de fundo para encobrir problemas éticos na as-
sistência, e a falta de recursos usada como justificativa
para falta de ética no cuidado.

A análise de uma assistência prestada precede à
possibilidade de proposta de transformação, pois para
transformar é preciso conhecer e analisar o contexto
com consciência crítica. Ao analisarmos a assistência
prestada em um determinado contexto, também, o
caráter ético institucional de todos os profissionais que
ali trabalham é analisado. Sendo assim, a realização deste
trabalho propiciou uma vivência permeada por as-
pectos éticos profissionais que se constituíram em de-
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safios, e no desenvolver deste, apoiava-me constante-
mente no referencial escolhido para subsidiar o cami-
nho.

O direito a crítica, o escamoteamento da verda-
de e o dever da denúncia se apresentaram a mim em
todo o processo, e, muitas vezes, observava que as
emoções e o corporativismo eram utilizados como
pano de fundo para encobrir problemas éticos na as-
sistência, e a falta de recursos usada como justificativa
para falta de ética no cuidado.

Um aspecto facilitador, sem dúvida, foi a reali-
zação do estudo no local de trabalho propiciando a
participação de todos os envolvidos, ampliando e
substanciando o conhecimento teórico a cerca do tema
a ser trabalhado. A escolha do referencial teórico
metodológico ofereceu segurança e as bases necessá-
rias para gerar um clima de segurança e originalidade
na realização do estudo, assim como a contribuição
para o avanço rumo à humanização da assistência psi-
quiátrica. Nesta perspectiva, a construção de um pro-
cesso educativo reflexivo, no que diz respeito a
humanização no trabalho da enfermagem, coloca-se
apenas como uma estratégia indireta, como pano de
fundo, na qual a “doença” é colocada entre parênteses
e o olhar é dirigido ao ser humano e ao seu existir.
Esta é uma importante estratégia para a tomada de
consciência fundada na preocupação com a natureza
humana com vistas à construção de uma nova pro-
posta de cuidado.

No que diz respeito a organização do trabalho,
a idéia de um processo educativo reflexivo busca inte-
grar o conhecimento existente às exigências colocadas
por um mundo em constante evolução, em que não
cabe mais ficar apenas reproduzindo as iniciativas do
passado, mas, a partir delas, e de novos conhecimen-
tos, possibilitar aqueles que vivem diariamente esta
organização, repensá-la e recriá-la num processo cole-
tivo.

Concluo que apesar do progresso e das Leis, a
humanização não atingirá os setores, se nestes, não
existirem profissionais comprometidos com o ser
humano e com a educação, pois, a ausência de um
processo educativo permanente gera a alienação que é
uma dos caminhos para a desumanização.

A compreensão crítica dos limites da prática, do
poder institucional e da hegemonia médica e a
implementação de um processo educativo permanente,
são indispensáveis como ponto de partida para discu-
tir e re-aprender a ética do gênero humano, como ca-
minho para a democracia, cidadania e como destino
planetário da humanidade.
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