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RESUMO:  

Os Caps foram criados, como servi•os  de saœde substitutivos aos antigos 

manic™mios, visando a reabilita•‹o  psicossocial da pessoa com transtorno mental. 

Alicer•ado neste contexto, este trabalho teve como objetivo promover a autonomia 

do usu‡rios do Caps em rela•‹o  ao processo de saœde/doen•a . Para tal, foi 

realizado levantamentos bibliogr‡ficos temas: progn—stico, direitos da pessoa com 

transtorno mental, legisla•‹o , trabalho e renda destinados a pessoa em sofrimento 

ps’quico, rede de assist•ncia  em saœde, participa•‹o  na gest‹o  de saœde e 

conselhos de saœde. Tal revis‹o  foi feita por meio de trabalhos que atendiam ao 

rigor cient’fico da Psicologia, a saber: livros, artigos, disserta•›es  e teses. Estas 

informa•›es  foram sistematizadas e fomentaram as atividades das oficinas, j‡!  que 

provocaram discuss›es  e reflex›es  sobre o processo de saœde/doen•a . Como 

produto das a•›es  extensionistas houve a elabora•‹o  de um saber compartilhado 

(entre a equipe universit‡ria e os usu‡rios do Caps), atravŽs de uma atitude 

dial—gica, capaz de conciliar o saber cientifico e aquele provindo do pœblico-alvo.  

 

Palavras Chaves: Reforma Psiqui‡trica , transtorno mental, saœde/doen•a , 

autonomia.  

 

1.INTRODU‚ÌO  

1.1 Da Reforma Psiqui‡trica  e o Caps  

 

Contempor‰nea ao surgimento do capitalismo, a psiquiatria nasce dessa 

nova ordem social. As institui•›es , de modo geral, passam a reproduzir as formas 

de exclus‹o  e viol•ncia  contidas na base das rela•›es  estabelecidas pela ordem 

vigente, contribuindo para o processo de despersonaliza•‹o e aliena•‹o  da 

sociedade. Alicer•ada  por essas premissas, a psiquiatria se constitui na afirma•‹o  

de um poder mŽdico travestido de cient’fico, classificando os sujeitos como normais 

ou loucos. O louco passa a ser segregado e isolado, tendo seu lugar social 
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determinado. Produto dessa segrega• ‹o  se tem a naturaliza•‹o  do doente mental 

como perigoso para o conv’vio em sociedade. O louco Ž condenado ao 

enclausuramento, a perda de seus direitos, de sua singularidade e reduzido ˆ 

doen•a  (GRADELLA, 2002).  

No entanto, em contrapartida a esta pr‡tica, no final de 1960, um novo 

pensamento sobre a natureza e a fun•‹o  social da psiquiatria passa a ser constru’do 

pelo psiquiatra Franco Basaglia, na It‡lia. Ele defendeu a substitui•‹o  do modelo 

hospitalocentrico e sua cultura de exclus‹o , pelo retorno do doente mental ao 

conv’vio familiar e comunit‡rio, possibilitando o exerc’cio de sua cidadania. 

A partir desse novo olhar ocorre o movimento de desinstitucionaliza•‹o da 

Psiquiatria na It‡lia, provocando mudan•as  radicais na forma de compreender e 

tratar a pessoa em sofrimento ps’quico (MESQUITA et al., 2010).  

Sob forte influ•ncia  dos pensamentos de Franco Baságlia, e frente v‡rias 

denœncias em rela•‹o  ˆs  condi•›es  de atendimento psiqui‡trico ˆ popula•‹o , no 

final da dŽcada de 1970, surge ˆ reforma psiqui‡trica brasileira. Em importante 

momento pol’tico para o pa’s, que lutava pela constru•‹o  de um Estado democr‡tico 

de direitos ap—s vinte anos de ditadura militar. 

 A trajet—ria do movimento Ž marcada pelo foco principal da 

desinstitucionaliza•‹o dos pacientes psiqui‡tricos, visando o fim da viol•ncia  dos 

manic™mios, do tratamento desumano, da mercantiliza•‹o da loucura e da 

hegemonia do saber mŽdico.  

Exigindo assim, uma nova forma de rela•‹o  entre o doente mental e a 

sociedade, reconhecendo-o enquanto cidad‹o  de direito (MACIEL, 2012).  

Herdeiro da reforma psiqui‡trica, em 1987, surge o primeiro Caps (Centro de 

Aten•‹o  Psicossocial) como equipamento de saœde substitutivo ao hospital 

psiqui‡trico, por meio de politicas publicas a partir da logica de tratamento territorial, 

integrado ˆ rede de saœde municipal.  

Em 1989, surgem os primeiros aparatos legais, como o projeto de lei 

3657/89, do deputado Paulo Delgado, que estabelece a extin•‹o  gradual dos 

hospitais psiqui‡tricos e sua substitui•‹o  por outros modelos de assist•ncia  (KODA, 

2002).  

Nos anos seguintes, foram investidas a•›es  em saœde mental, visando a 

amplia•‹o  de uma rede extra hospitalar e institu’das regras mais r’gidas para os 

hospitais psiqui‡tricos (pœblicos e privados). Todas estas a•›es  resultaram na lei 

10.216, tambŽm do deputado Paulo Delgado, assinada em 2001, que disp›e  sobre a 

prote•‹o  e os direitos das pessoas portados de transtornos mentais (LEAL; 

ANTONI, 2013).  



Entre as estratŽgias para transforma•‹o  do modelo hospitaloc•ntrico, o Caps 

tem emergido como a principal delas. Tornou-se local de refer•ncia  e tratamento 

para pessoas em sofrimento ps’quico alinhado aos princ’pios do SUS: equidade, 

universalidade e integralidade. 

Os atendimentos est‹o  apoiados em um projeto terap•utico  singular, ou seja, 

em uma proposta de tratamento que vai ao encontro das reais necessidades do 

usu‡rio, incluindo seus familiares (LEAL; ANTONI, 2013).  

Tal equipamento de saœde tem como finalidade a reabilita•‹o  psicossocial 

atravŽs de atividades terap•uticas , como: psicoterapia individual e em grupo, 

oficinas, acompanhamento terap•utico , atividades culturais e comunit‡rias, 

orienta•‹o , acompanhamento no uso de medica•›es , visitas domiciliares e 

atendimento aos familiares.  

AlŽm de ser composto por uma equipe multidisciplinar que atua de forma 

articulada e integrada, a fim de enfrentar os mœltiplos efeitos da doen•a  mental 

(LEAL; ANTONI, 2013).  

 

1.2 Saœde mental, direito e autonomia  

 

O modelo de cuidado proposto pelo Caps, atravŽs da cl’nica ampliada, 

presumi a valoriza•‹o  da subjetividade e singularidade do sujeito, assim como, a 

possibilidade de trocas cotidianas nas esferas sociocultural e jur’dico-pol’tica da 

reforma psiqui‡trica. Na rela•‹o  entre os sujeitos, institui•›es , cl’nica e pol’tica 

devem ser problematizados os direitos dos usu‡rios em sofrimento ps’quico 

(EMERICH; CAMPOS; PASSOS, 2014).  

Grande parte da popula•‹o , em especial a menos favorecida 

economicamente, encontra a precariedade de acesso aos seus direitos. Entretanto, 

o usu‡rio em sofrimento ps’quicos vivencia um duplo processo de viola•‹o  e 

exclus‹o  de seus direitos. Posto que os estigmas da doen•a  o segregam da 

sociedade, n‹o  possibilitando o acesso ˆs  informa•›es  sobre seus direitos 

(EMERICH; CAMPOS; PASSOS, 2014).  

Desta forma, Emerich, Campos e Passos (2014) pontuam que o sujeito deve 

ser informado a respeito de seus direitos, sendo est‡ condi•‹o  b‡sica para o 

exerc’cio deles. Entretanto, complementam assinalando que o sujeito de direitos n‹o  

Ž apenas aquele que possui a informa•‹o , mas sim, aquele que possui e vivencia de 

forma efetiva seus direitos e Ž reconhecido pelo outro como tal. Nas palavras de 

Campos (2015): ÒN‹o basta, contudo, entender o mundo e a si mesmo, os sujeitos 

necessitam atuar sobre as coisasÓ (p. 42). Compreende-se assim, que os 



profissionais do Caps devem proporcionar na rela•‹o  com o usu‡rio o acesso a 

informa•‹o , assim como seu exerc’cio, na perspectiva de aumentar os graus de 

autonomia e de corresponsabiliza•‹o.  

A esse respeito, Campos (2015) considera como objetivo primordial em 

saœde a coprodu•‹o  da capacidade de reflex‹o  e de a•‹o  aut™noma para os 

sujeitos que est‹o  envolvidos nestes processos. Para tanto, pontua a import‰ncia de 

espa•os  dial—gicos que promovam o poder e a capacidade de cada um, com 

finalidade de corresponsabiliza•‹o dos sujeitos sobre o processo saœde/doen•a .  

A autonomia possibilita o usu‡rio agir sobre si e seu contexto, tendo poder 

decis—rio em suas a•›es . Desta forma, Ž poss’vel que o usu‡rio construa novas 

formas de cuidado participando ativamente da constru•‹o  de seu Projeto 

Terap•utico  Singular, uma vez que esse direto nem sempre Ž respeitado. Por 

conseguinte, o Caps pode acabar assumindo um lugar de controle, n‹o  valorizando 

a singularidade e capacidade de protagonismo do usu‡rio. N‹o  informar e n‹o  

trabalhar com usu‡rios a respeito de seus direitos ainda se configuram como 

pr‡ticas manicomiais (EMERICH; CAMPOS; PASSOS, 2014).  

Kleba e Wendausen (2009) complementam tal perspectiva pontuando que as 

a•›es  de controle social, por vezes, se apresentam de forma velada, n‹o  deixando 

alternativa para os usu‡rios, a n‹o  ser a depend•ncia  do servi•o . A promo•‹o  de 

autonomia implica em tratar os usu‡rios como sujeitos de direitos, capazes de 

resolver seus problemas, encontrando uma variedade de solu•›es  que os 

profissionais do servi•o  n‹o  s‹o  capazes de propor. Assim, os profissionais devem 

ter o papel de mediador e apoiador destes sujeitos.  

 

1.3 A Extens‹o U niversit‡ria  

 

O Plano Nacional de Extens‹o  (1999) define a extens‹o  universit‡ria como 

um Òprocesso educativo, cultural e cientifico que articula o Ensino e a Pesquisa de 

forma indissoci‡vel e viabiliza a rela•‹o  transformadora entre a Universidade e a 

SociedadeÓ.  

Neste sentido, compreende-se a necessidade da articula•‹o  destes tr•s  

pilares acad•micos  Ð ensino, pesquisa e extens‹o  Ð para produ•‹o  de uma pr‡tica 

coerente com as mudan•as  da sociedade.  

A pesquisa deve estar presente nas a•›es  da extens‹o , pois, permite 

conhecer, analisar e intervir na realidade. J‡!  o ensino deve estar presente para n‹o  

permitir que a pesquisa e a extens‹o  se reduzam a reprodu•‹o  de conteœdos 

(FERNANDES, 2011).  



Em um processo mœtuo de aprendizagem, a extens‹o  universit‡ria se 

consolida a partir do compartilhamento entre a academia e a comunidade. A troca 

de experi•ncias  e saberes Ð cient’fico e popular- produzem novos constructos e 

ideias, que podem colaborar para que mudan•as  sociais se efetivem. Com o 

potencial de promover mudan•as  sociais em conjunto com a comunidade, a 

extens‹o  universit‡ria estabelece um compromisso de formar profissionais 

comprometidos e sens’veis ˆs  quest›es  sociais, somando ao conhecimento tŽcnico-

cient’fico (ALMEIDA, 2011).  

Nesta perspectiva, a extens‹o  universit‡ria se sustenta por uma metodologia 

de interven•‹o  em grupos sociais mais vulner‡veis, tendo como objetivo buscar 

promover melhores condi•›es  de vida pela socializa•‹o  do conhecimento e pelas 

oportunidades de crescimento oferecidas ˆ com unidade e definidas de forma 

participativa, de acordo com demandas emergentes observadas no territ—rio de 

atua•‹o .  

Entende-se ent‹o , a extens‹o  como uma a•‹o  de coopera•‹o  entre a 

universidade e a comunidade, despertando no sujeito maior consci•ncia  

participativa, impulsionando seu senso cr’tico (ALMEIDA, 2011).  

ƒ a partir deste encontro dial—gico entre a comunidade e a universidade que 

o presente trabalho se desenvolveu. A partir da premissa da reabilita•‹o  social o 

trabalho dos extensionistas Ž colocado a servi•o  da qualidade de vida e da 

autonomia dos usu‡rios do Caps em rela•‹o  ao processo de saœde/doen•a .  

 

2. OBJETIVOS 

 

Este trabalho teve como objetivo o planejamento, a execu•‹o  e a avalia•‹o  

de oficinas que se realizaram em um Caps, durante no ano de 2016, com a 

finalidade de desenvolver a autonomia do pœblico-alvo (usu‡rios do servi•o de 

saœde) em rela•‹o  ao processo saœde/doen•a .  

A realiza•‹o de um levantamento bibliogr‡fica, feito atravŽs de artigos, 

disserta•›es, teses e livros, que tratam sobre os temas: 1-) Progn—stico; 2-) Direitos 

da Pessoa com transtorno mental; 3-) Legisla•‹o que versa sobre a pessoa com 

transtorno mental; 4-) Trabalho e renda destinados ˆ pessoa em sofriment o 

ps’quico; 5-) Rede de assist•ncia em saœde mental; 6-) Participa•‹o na gest‹o de 

saœde; 7-) Conselhos de Saœde- local, distrital e municipal, foi almejado.  

 

A execu•‹o  deste trabalho tambŽm objetivou a constru•‹o  de um modelo de 

interven•‹o .  



 

3.METODOLOGIA 

3.1 Caracteriza•‹o  do campo  

 

O Caps no qual este trabalho foi realizado, Ant™nio da Costa Santos Ð Caps 

Sul, est‡ localizado na regi‹o  Sul da cidade de Campinas. Atualmente esta cidade 

possui uma popula•‹o  de 1.080.113 habitantes, segundo dados do IBGE Ð Censo 

demogr‡fico 2010.  

A quantidade volumosa de habitantes levou os gestores da Secretaria de 

Saœde a aderirem ao processo de distritaliza•‹o, isto Ž, a progressiva 

descentraliza•‹o do planejamento e da gest‹o  pœblica em saœde. Assim, o territ—rio 

da cidade de Campinas foi dividido em 5 sub-regi›es, a saber: norte, sul, leste, 

noroeste e sudoeste.  

A Regi‹o  Sul possui uma popula•‹o  estimada em 320.000 mil habitantes, 

sendo a regi‹o  mais populosa de todos os distritos de Campinas. Ela abrange cerca 

de 145 bairros, que abrigam desde a classe mŽdia alta atŽ a baixa. 

 AlŽm da regi‹o  sul ser bastante abrangente e muito populosa, sabe-se que 

ela hospeda habitantes que s‹o  cem por cento SUS (Sistema ònico de Saœde) 

dependentes, na grande maioria dos de seus bairros.  

Para atender esta demanda a rede de saœde do distrito Ž composta por: 16 

Unidades B‡sicas de Saœde, duas Policl’nicas, um Pronto Socorro e um Caps (o 

Caps Sul). No entanto, a rede se encontra superlotada e apresenta um dŽficit de 

profissionais para atender as mais variadas exig•ncias  em saœde.  

A insufici•ncia  de equipamentos de saœde da rede municipal exp›e  a 

popula•‹o , da regi‹o s ul, a uma situa•‹o  de vulnerabilidade, que se estende a 

esfera socioecon™mica, j‡!  que muitos bairros que a comp›em  s‹o  conhecidos por 

sua precariedade urbana e pelo baix’ssimo n’vel de educa•‹o  e de renda de seus 

moradores, assim como pelos altos ’ndices de criminalidade e viol•n cia.  

ƒ  nesse territ—rio, com estas caracter’sticas e com esta popula•‹o  que o 

Caps Sul realiza suas atividades que s‹o  destinadas ao atendimento, via SUS, de 

pacientes maiores de 18 anos (de ambos os sexos, com as mais variedades idades) 

diagnosticados com transtorno mental severo Ð psicose e neuroses graves.  

O Caps Sul funciona na modalidade III, isto Ž, no regime de 24 horas, todos 

os dias da semana, incluindo feriados e oferece oito leitos (noite), para epis—dios de 

crise.  



Em conformidade com a Portaria no 336/GM, de 19 de fevereiro de 2002, do 

MinistŽrio da Saœde o Caps Sul Ž caracterizado como III, pois atende uma 

popula•‹o  acima de 2000.000 mil habitantes.  

Atualmente o servi•o referencia cerca de 400 pacientes, com graus variados 

de complexidade e diagn—stico, sendo que a mŽdia de usu‡rios que frequenta o 

servi•o  Ž de aproximadamente 80 pessoas por dia.  

O Caps tem como finalidade atender e qualificar o cuidado aos usu‡rios com  

transtorno mental, promovendo a reabilita•‹o  psicossocial destes, ou seja, 

proporcionando autonomia e favorecendo a conviv•ncia  familiar e comunit‡ria, 

atravŽs da cl’nica ampliada, que objetiva ir ao encontro das reais necessidades do 

sujeito em sofrimento ps’quico.  

Sua equipe Ž composta por 57 profissionais e Ž multidisciplinar, pois conta 

com coordenador (terapeuta ocupacional), psiquiatras, psic—logos, terapeutas 

ocupacionais, assistente social, enfermeiras, farmac•utico , tŽcnicos/auxiliares de 

farm‡cia, tŽcnicos/auxiliares de enfermagem, assistente administrativo, auxiliares de 

higiene, motorista e seguran•as  patrimonial.  

A equipe de tŽcnicos (com curso tŽcnico na ‡rea da saœde, ou ainda, com 

n’vel superior) se divide em tr•s  miniequipes que referenciam uma das tr•s  

microrregi›es  do territ—rio sul, do munic’pio de Campinas. Tais miniequipes 

promovem semanalmente discuss›es  de casos e s‹o  respons‡veis pela articula•‹o  

destes com a rede de saœde de Campinas, assim como pela condu•‹o  do Projeto 

Terap•utico  Singular (diretrizes do tratamento) de cada paciente.  

 

3.2 O Projeto  

 

O projeto de extens‹o  nasceu a partir de uma demanda apresentada pelo 

Caps ˆ docente extensionista. Em reuni‹o  com a equipe tŽcnica, para avalia•‹o  do 

projeto de extens‹o  realizado no bi•nio  anterior 2014/2015, os profissionais 

trouxeram que seria pertinente que o trabalho extensionista centrasse suas a•›es  

nos usu‡rios, visando o desenvolvimento da autonomia destes em rela•‹o  ao 

processo saœde/doen•a .  

A equipe enfatizou ainda que uma das maiores dificuldades enfrentadas pelo 

equipamento de saœde residia na realiza•‹o  de oficinas que realmente fossem 

efetivas na promo•‹o  da reabilita•‹o  psicossocial, isto Ž, que minimizassem os 

efeitos negativos advindos da doen•a  mental, assim como fossem capazes de 

diminuir a depend•ncia  dos usu‡rios em rela•‹o  ao Caps.  



Assim, este plano de trabalho se caracterizou pelo oferecimento de uma (01) 

oficina por semana, isto Ž, 13 no primeiro semestre de 2016 (de abril a junho) e mais 

17 oficinas no segundo semestre de 2016 (de agosto a dezembro) com os pacientes 

do Caps Sul.  

A concretiza•‹o  de tais oficinas se deu ap—s serem cumpridas seis etapas 

metodol—gicas. Num primeiro momento, foram realizadas reuni›es  com a equipe do 

Caps para o delineamento das oficinas, sendo definida a realiza•‹o  semanal das 

oficinas, ˆs  quintas-feiras, com a participa•‹o  de um tŽcnico do servi•o  de saœde.  

A segunda etapa se configurou pela elei•‹o  dos participantes das oficinas, 

que ficou sob a responsabilidade dos profissionais das miniequipes, por estes 

possu’rem maiores condi•›es  de identificarem, de forma mais precisa do que a 

equipe Universit‡ria (que n‹o  faz parte do servi•o ), o hist—rico pessoal, o quadro 

cl’nico e principalmente as rela•›es  familiares dos usu‡rios e de seus cuidadores.  

Apesar da escolha ter ficado sob a responsabilidade dos tŽcnicos do Caps, 

os critŽrios para a sele•‹o  foram discutidos na reuni‹o  da equipe universit‡ria com 

os profissionais, e foram os seguintes: como se tratava de pacientes psic—ticos e 

neur—ticos graves se fez necess‡rio que eles tivessem condi•›es  de participarem de 

uma atividade em grupo (ou seja, n‹o  estivessem em um per’odo de crise e que 

possu’ssem um m’nimo de repert—rio verbal), e que a oficina fosse de interesse do 

usu‡rio.  

Ap—s a sele•‹o  dos participantes, em um terceiro momento, foi realizado 

pela bolsista a leitura dos prontu‡rios para que ela se apropriasse do hist—rico de 

vida, diagn—stico, tempo de tratamento e qualidade dos v’nculos familiares. Diante 

destas informa•›es , advindas dos prontu‡rios, elas foram socializadas com a 

professora e acrescidas da compreens‹o  cl’nica e do planejamento previsto no 

projeto de extens‹o .  

A quarta etapa se configurou pelas reuni›es  semanais entre a professora 

orientadora e a bolsista para discuss‹o  dos temas sobre a saœde mental e a 

recomenda•‹o  de leituras de artigos, livros, teses e legisla•‹o  que abarcavam as 

tem‡ticas propostas.  

Posteriormente a bolsista realizou a revis‹o  bibliogr‡fica indicada traduzindo-

a em atividades de extens‹o , que funcionou como disparador das discuss›es  e 

reflex›es  nas oficinas.  

Os encontros ocorreram semanalmente no espa•o  do Ateli•  do Caps, com a 

dura•‹o  de aproximadamente 90 minutos. O nœmero de participantes envolvidos em 

cada oficina obedeceu ˆ premissa de que o nœmero ideal de integrantes Ž aquele 

que preserva a fundamental possibilidade de comunica•‹o . Comunica•‹o  esta 



entendida como visual, auditiva, verbal e conceitual. Assim, os membros das 

oficinas foram em mŽdia oito pessoas, mais a docente que coordenou os trabalhos e  

discente que auxiliou o desenvolvimento das atividades e um tŽcnico do Caps Sul.  

Por fim, para a execu•‹o  das oficinas a professora e o bolsista se valeram de 

tŽcnicas de din‰mica de grupo, grupo operativos e dramatiza•›es . 

Para exemplifica•‹o  da constru•‹o  e condu•‹o  das oficinas, apresenta-se a 

descri•‹o  de uma delas: para abarcar a tem‡tica sobre os direitos da pessoa com 

transtorno mental foi utilizada a lei Paulo Delgado (lei 10.216) como embasamento 

bibliogr‡fico para constru•‹o  da atividade.  

Foram criadas situa•›es  fict’cias, porŽm, baseadas na realidade cotidiana 

das pessoas com transtorno mental. Ao serem narradas as situa•›es  surgiu uma 

prof’cua discuss‹o  e reflex‹o .  

Ao final de cada discuss‹o , o grupo definia se a situa•‹o  estava violando ou 

garantindo o direito da pessoa com transtorno mental. Por fim, foi entreguei a lei 

impressa aos participantes e lida em conjunto com eles.  

Desta forma, as oficinas se configuraram como um espa•o  dial—gico, 

promotor de discuss›es  e reflex›es  construindo um conhecimento compartilhado 

(entre academia e comunidade) a fim de que este pudessem auxiliar na promo•‹o  

da autonomia dos participantes em rela•‹o  ao processo saœde/doen•a .  

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÌO  

 

A proposta do plano de trabalho de extens‹o  propiciou a comunica•‹o  

dial—gica entre a universidade e os usu‡rios do Caps, numa intera•‹o  que visou 

melhorar a qualidade de vida dos usu‡rios pela socializa•‹o  do conhecimento de 

forma participativa, atendendo assim, as suas reais demandas. Desta forma, 

observa-se como resultado a promo•‹o  de maior grau autonomia dos usu‡rios em 

rela•‹o  ao processo saœde/doen•a , a partir do compartilhamento de saberes Ð 

popular e cient’fico Ð que produziram novos constructos e ideias, por meio de 

discuss›es  propiciadas pelas oficinas tem‡ticas, que despertaram a reflex‹o  de 

seus direitos e possibilidades de interven•‹o  e cuidados sobre si e seu contexto Ð o 

que se reverte diretamente em menor grau de depend•ncia  dos usu‡rios em rela•‹o  

ao servi•o .  

A interven•‹o  da equipe universit‡ria buscou impulsionar os usu‡rios a fim 

de mobiliz‡-los em dire•‹o  ao exerc’cio de sua cidadania. As oficinas n‹o  se 

restringiram a necess‡ria informa•‹o  sobre as pol’ticas e direitos dos usu‡rios,  mas 

tambŽm reconheceram e valorizaram a vis‹o  e experi•ncia  destes por meio de um 



espa•o  de trocas de vivencias. Uma vez que, compreende-se que a constru•‹o  da 

autonomia n‹o  se reduz a obten•‹o  da informa•‹o , ela implica tambŽm na reflex‹o  

e no exerc’cio dos direitos.  

Nesse sentido, Ž necess‡rio que o usu‡rio saiba que Ž um sujeito de direitos e que 

tambŽm seja legitimado como tal, cuja decis‹o  deve ser considerada pelos 

profissionais de saœde e pela comunidade, para viv•ncia  efetiva de sua cidadania. 

Assim, o processo de constru•‹o  de autonomia se deu no movimento de 

coprodu•‹o  com os usu‡rios.  

A autonomia foi sendo constru’da gradualmente durante as oficinas. Os usu‡rios 

trouxeram suas experi•ncias  e viv•ncias  a respeito das tem‡ticas que foram 

discutidas, o que caracterizou o espa•o  tambŽm como um ambiente continente e 

suportivo aos afetos que foram suscitados ao longo dos encontros.  

Entende-se, ent‹o , que a possibilidade de refletir sobre as tem‡ticas 

propostas, n‹o  afastando as emo•›es  que envolvem o sofrimento ps’quico, s‹o  

ferramentas imprescind’veis para a conquista da reabilita•‹o  psicossocial e da 

autonomia.  

 

5. CONCLUSÍES  

 

Compreende-se que as a•›es  extencionistas possibilitaram aos usu‡rios um 

espa•o  dial—gico a respeito de seus direitos, provocando reflex›es  educativas e 

participativas, respeitando e apreendendo suas multiplicidades, diferen•as  e 

singularidades. 

A proposta deste trabalho caminhou no sentido de construir com usu‡rio 

maior poder decis—rio de suas a•›es , por meio de discuss›es  e reflex›es  acerca de 

seus direitos.  

Considera-se importante apontar ainda que existe pouco dialogo entre os 

profissionais e os usu‡rios a respeito do conhecimento e exerc’cio das leis e direitos 

que versam sobre a pessoa com transtorno mental. N‹o  informa-lo sobre seus 

direitos e n‹o  trabalhar tais quest›es  com ele ainda se configuram, mesmo que de 

forma velada, como pr‡ticas manicomiais, uma vez que desprezam a singularidade 

e a capacidade de protagonismo do usu‡rio.  

Desta forma, a constru•‹o  de espa•os  coletivos, conforme proposto por este 

trabalho, que contemplam a participa•‹o  de usu‡rios e profissionais, assim como 

estudantes, favorece a comunica•‹o  entre profissionais e usu‡rios na efetiva•‹o  de 

di‡logos que promovem, de forma compartilhada, a autonomia dos usu‡rios em 

rela•‹o  ao processo de saœde/doen•a .  



A interface entre a academia e a comunidade possibilitou tambŽm a discente 

o desenvolvimento de pr‡ticas congruentes ˆ realidade social das pessoas com 

transtorno mental. Uma vez que o aprendizado articulado a tal contexto social 

passou a lhe fazer sentido. Assim, destaca-se a import‰ncia de sua participa•‹o  

neste projeto na constru•‹o  de sua carreira profissional.  

Por fim, considera-se que articula•‹o  dial—gica entre a universidade e a 

comunidade indicam caminhos promissores para que as pr‡ticas comunit‡rias 

estejam ancoradas no sentido libertador, como a garantia e o exerc’cio dos direitos, 

respeitando a singularidade de cada sujeito.  
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