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RESUMO

O presente trabalho apresenta a experiência da Educação Física a partir da
atuação enquanto residente nos dispositivos de saúde mental. Os
questionamentos perpassaram por saber o que se faz em nome da Educação
Física e da saúde mental? O trabalho buscou aproximação na abordagem
dialética. Foi possível verificar que a atuação da Educação Física nesses
espaços demanda compreensões históricas, políticas e sociais.
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Qual é o lugar e o
papel desempenhado
pela Educação Física na
saúde mental?

Constatamos que as demandas em
saúde mental superam e
ultrapassam capacidades
específicas, fazendo emergir nesse
espaço a necessidade de
profissionais com capacidades
diferentes, no entanto com
experiências complementares, ou
seja, um campo multiprofissional.

Não existe
trabalhador de
Educação Física
nos serviços em
Macapá.

“(...) são os indivíduos reais,
a sua ação e suas condições
materiais de vida, tanto as
que encontraram quanto as
que produziram que
determinam o seu
desenvolvimento” (MARX,
ENGELS, 2009, p. 23-24).

Estratégias de
atendimento,
considerando não só as
contribuições específicas
do campo da Educação
Física, mas um caráter
multidisciplinar.

Os eixos de atuação da
Educação Física, situamse respectivamente na
atenção terciária
(Psiquiatria) e secundária
(CAPSAD).

Considerando o processo de experiência e conexão com a saúde mental e suas diferentes dimensões foi
possível verificar que o papel da Educação Física ao mesmo que parece ser especifico, não o é, pois, as

condições para atuar nesses espaços de forma contextualizada exige compreensões históricas, políticas e
sociais, essas condições não são dadas na formação inicial e talvez nem na formação continuada, porém

estão dadas na origem da correlação de força da luta de classe. É possível fazer um trabalho
multiprofissional/interprofissional? Sim, é possível, porém é preciso deixar-se afetar por esse espaço e

também afetá-lo.
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