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Sepe e UFRJ fazem parceria para projeto 
sobre a saúde dos profissionais da educação

Considerando a importância de prestar contas 
à categoria a respeito de suas ações, a Secretaria 
de Saúde e Direitos Humanos do SEPE Central in-
forma que se encontra em andamento o projeto 
de extensão "Saúde mental dos docentes e traba-
lhadores da educação do estado do RJ - Assessoria 
ao SEPE" , aprovado em abril do presente ano, no 
âmbito da Escola de Serviço Social da UFRJ.

A parceria começou no segundo semestre de 
2015, quando foram feitas as primeiras reuniões 
entre o sindicato e a universidade no sentido de 

construir atividades conjuntas. Naquela ocasião, o 
SEPE procurou o Programa Organização do Traba-
lho e Saúde Mental – PROTSAM, do Instituto de 
Psiquiatria da UFRJ e o Laboratório de Estudos em 
Políticas Públicas, Trabalho e Sociabilidade – LEPP-
TraS, da Escola de Serviço Social.

Com a aprovação da proposta no Seminário de 
Direção do SEPE em fevereiro, a Secretaria de Saú-
de/ DDHH levou adiante os contatos com a Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro, formalizando 
esta importante iniciativa. 

Aconteceu em maio de 2016, no auditório do Sepe, a 
Primeira Roda de Conversa sobre "A saúde mental dos pro-
fissionais da educação". A atividade foi realizada durante 
a greve da rede estadual, contando com participantes de 
diversos núcleos e regionais. Para mediar o evento, o sin-
dicato contou com a contribuição da professora e doutora 
em Serviço Social Alzira Guarany (ESS/ UFRJ), da doutora 
em psicologia Daniela Zanotti (IFRJ) e da doutora em psi-
quiatria Silvia Jardim (IPUB/ UFRJ). Mais de quarenta tra-
balhadores e trabalhadoras estiveram presentes. Muitos 

manifestaram interesse na continuidade do projeto. 

Encontros Dialógicos
Os Encontros Dialógicos fazem parte das ações realiza-

das pela assessoria do LEPPTraS (Laboratório de Estudos 
em Políticas Públicas, Trabalho e Sociabilidade), coordena-
do pela profa. Dra. Alzira Guarany da Escola de Serviço So-
cial da UFRJ ao SEPE/RJ. São inspirados na pedagogia críti-
ca de Freire e buscará, a partir da ressignificação das falas 
dos profissionais, construir coletivamente estratégias de 
defesa e resistência ao quadro de crescente adoecimento.

Os Encontros Dialógicos serão compostos por Rodas 
de Acolhimento e Escuta semanais, nas quais ocorrerão 
o acolhimento dos participantes e a escuta sensível e 
qualificada de suas falas, as 
quais serão posteriormente 
analisadas, ressignificadas 
pela equipe técnica interdis-
ciplinar e devolvidas nas Ro-
das de Conversa mensais. Ao 
lado, o calendário para 2016.

Contato da Secretaria de 
Saúde do Sepe:

saude@seperj.org.br; na 
página do sepe, no link Saú-
de e DDHH.

Roda de Conversa sobre a saúde mental dos profissionais 
de educação é bem recebida pela categoria 
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