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A Reforma psiquiátrica, em nosso país, vem na 
contramão da história da loucura que, desde seu 
princípio, é marcada por ações de exclusão e segre-
gação, tendo sido criados espaços, como casas 
de internamento, para que se perpetuasse essa 
proposta. Por outro lado, a Reforma Psiquiátrica 
brasileira é conhecida como um forte movimento 
social e de trabalhadores, que lutou e vem resistindo 
e propondo cuidado em liberdade, com ações para 
promoção da autonomia e independência destas 
pessoas que foram violentadas por anos, perdendo 
sua dignidade, e sem possibilidades  para fazer 
escolhas sob sua própria vida, desde questões mais 
rudimentares e básicas, como horário de banho, 
qual comida gostaria de comer, até questões mais 
complexas que envolvem processos de curatela e 
perda da autonomia dos direitos civis.
 
O Serviço Residencial Terapêutico (SRT) é uma das 
principais estratégias para a redução dos leitos 
psiquiátricos no Sistema Único de Saúde (SUS). 
Tendo em vista a importância de seu papel para 
resgate da subjetividade e civilidade das pessoas 
que foram tão cruelmente excluídas, maltratadas e 
levadas consequentemente a perder suas referên-
FLDV� H� LGHQWLGDGHV�� SRGHPRV� DӾUPDU� TXH� HVWHV�
serviços surgem como importante estratégia para 
sustentação da Reforma Psiquiátrica brasileira, 
tendo como suporte para garantia deste cuidado a 
Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), composta por 
serviços da rede. Os SRTs, em sua maioria, tendo 
em vista a terceirização dos serviços de saúde que 
ӾFDP� VRE� D� JHVWmR� GH� 2UJDQL]Do}HV� 6RFLDLV� GH�
Saúde (OSS), são compostos por cuidadores/acom-
panhantes comunitários, técnico de enfermagem 
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H� FRRUGHQDGRUHV�VXSHUYLVRUHV�JHUHQWHV�� (VVHV� SURӾVVLRQDLV� WrP�
um relevante papel para a desinstitucionalização destas pessoas 
egressas dos hospitais psiquiátricos. Para tanto, se faz necessário 
D� FRQVWUXomR� GH� HVSDoRV� GH� UHӿH[mR� SDUD� HVWHV� WUDEDOKDGRUHV�
não seguirem, de forma até automatizada, e perpetuarem ações 
e condutas autoritárias e de poder com os moradores, cerceando 
suas possibilidades de escolha em sua própria casa. Precisamos 
compreender esse cotidiano para que possamos agir, pois, 
D� SDUWLU� GD� REVHUYDomR� H� GD� UHӿH[mR�� p� SRVVtYHO� TXH� VH� GHVYHOH 
a singularidade do sujeito, através de suas necessidades, valores, 
crenças e afetos.

Este material surge como produto da pesquisa “A construção da 
LGHQWLGDGH� SURӾVVLRQDO� GRV� DFRPSDQKDQWHV� GH� 657� SDUD� TXDOL-
ӾFDomR� GR� WUDEDOKR� H� SURGXomR� GH� YLGDµ�� EXVFDQGR� VLJQLӾFDU� R�
papel do coordenador de SRT, fazendo uma analogia aos pássaros 
que, ao colherem pequenas sementes para se satisfazer, acabam 
espalhando-as por onde voam, facilitando assim o nascimento de 
espécies muitas vezes já raras. Assim somos nós, e como coorde-
nadores devemos fomentar discussões com a equipe, facilitando o 
ressurgimento de ações dispensadas ao cuidado do usuário, muitas 
vezes deixadas de lado. Estas sementes deixadas pelos pássaros, 
como os conhecimentos trazidos para o contexto do SRT, sempre 
respeitando os já acumulados, fazem dos coordenadores agentes 
importantes para a formação dos acompanhantes comunitários de 
SRT, uma vez que estamos constantemente problematizando ações 
H�SUiWLFDV�GHVWHV�SURӾVVLRQDLV��EXVFDQGR�SURGX]LU�PXGDQoDV�SDUD�D�
condução do cuidado no sentido da liberdade.

Não defendemos a instrumentalização dos acompanhantes, mas 
propomos espaços de trocas e aprendizagem considerando 
aspectos importantes do conhecimento já adquirido. Eu diria que 
GHIHQGHPRV� XP� SURFHVVR� GH� ´ODSLGDomRµ� GD� SUi[LV� D� SDUWLU� GR�
reconhecimento das afetações presentes nesse contexto, tendo 
a Educação Permanente em Saúde (EPS), como principal recurso, 



pois através da problematização 
e do encontro de sentido é  
SRVVtYHO�TXDOLӾFDU�HVWH�WUDEDOKR�� 
3RGHPRV� DӾUPDU� TXH� D� (36�� 
se torna um grande instrumento 
para gestão e instrumentalização 
deste fazer cotidiano.
Ou seja, o coordenador em um 
SRT não faz a gestão da vida 
dos moradores, mas da equipe, 
presente neste contexto. A EPS 
vem de encontro a esta proposta, 
sendo um recurso essencial, que, 
por meio da problematização  
e do encontro, favorece a quali- 
ӾFDomR�GR�WUDEDOKR��WRUQDGR�XP 

importante instrumento para  
SURPRYHU� HVSDoRV� GH� UHӿH[mR�
para que os trabalhadores com- 
preendam a importância de seu 
papel, tendo em vista todo o 
investimento afetivo, ferra- 
menta importantíssima para a  
promoção deste trabalho. Sem  
vínculo não conseguimos seguir, 
são necessários investimentos  em 
tecnologias leves nesse cotidiano 
para que se produza vida.
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MÉTODO
A partir de nossa vivência no cotidiano do SRT e da analise inves-
WLJDWLYD�GD�SHVTXLVD� UHDOL]DGD�� IRL�SRVVtYHO� LGHQWLӾFDU�GLӾFXOGDGHV�
muito comuns apresentadas pelos acompanhantes de SRTs. Propo-
mos, então, um material de apoio, que utiliza como método o uso 
GH�RӾFLQDV��FRP�FDGD�HQFRQWUR�FRP���KRUDV�GH�GXUDomR��H�GR�/LYUR�
GD� ([SHULrQFLD�� TXH� WUDWD�VH� GH� XP� LQVWUXPHQWR� UHӿH[LYR� FRP�
objetivo de contribuir para novas experimentações no contexto de 
trabalho, tendo condições de acolher e potencializar as vivências 
dos trabalhadores, fomentando também o interesse por narrativas 
e questões de ordem subjetiva imersas nesse cotidiano. 

2� /LYUR� GD� ([SHULrQFLD� SRGH�� DLQGD�� VHU� EDVH� SDUD� SRVWHULRU�
construção de um documento que norteie as ações voltadas para 
projetos de vida dos moradores no contexto do SRT. Na prática, a 
SURSRVWD�GR�/LYUR�GD�([SHULrQFLD�FRQVLVWH�QR�UHJLVWUR�GH�H[SHULrQ-
cias e afetações vivenciadas pelos acompanhantes no cotidiano do 
trabalho, de forma livre, conforme suas escolhas, podendo utilizar 
escrita, colagens, músicas e objetos que traduzam de alguma forma 
as afetações geradas no contexto de trabalho.

$V�SURSRVWDV�DSUHVHQWDGDV�QHVWH�PDWHULDO��RӾFLQDV��JUXSRV�IRFDLV�H�
/LYUR�GD�([SHULrQFLD��WUDWDP�VH�GH�IHUUDPHQWDV�TXH�YLVDP�IDFLOLWDU�
o reconhecimento do contexto de trabalho, viabilizando a transfor-
mação dos fazeres para a produção de vida no cotidiano de trabalho. 
$OpP�GLVVR�� p� WDPEpP�XPD� HVWUDWpJLD� UHӿH[LYD� GH� JHVWmR� SDUD� R�
coordenador, que terá recursos para auxiliar na condução de um 
trabalho tão complexo e que dispõe ainda de poucas ferramentas 
ELEOLRJUiӾFDV�GLVSRQtYHLV��
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Método

Através desse material, busca-se tornar possível construir espaços 
GH� UHӿH[mR� TXH� GLDORJXHP� FRP� D� UHDOLGDGH� FRWLGLDQD� YLYHQFLDGD��
tendo como eixo a discussão sobre a relação entre morar e habitar e 
os conceitos de autonomia e independência dentro dessa perspec-
tiva. Entendemos que, desta forma, facilitaremos a compreensão do 
WUDEDOKDGRU�GR�657�FRPR�SURӾVVLRQDO�GR�686��YDOLGDQGR�VHXV�SDSpLV�
de defensores dos direitos em saúde mental, da cidadania e do 
cuidado integral aos moradores dos SRTs que tiveram por tantos anos 
seu cuidado negligenciado. Entre as propostas de discussões e ações 
VXJHULGDV�GXUDQWH�DV�RӾFLQDV�HVWmR��+LVWyULD�GD�/RXFXUD�H�5HIRUPD�
3VLTXLiWULFD�%UDVLOHLUD��5HӿH[}HV�VREUH�D�SUiWLFD��3URGXomR�GR�&XLGDGR�
HP�5HGH��&RQVWUXomR�GD�,GHQWLGDGH�GR�3URӾVVLRQDO�$FRPSDQKDQWH�GH�
657�H��SRU�ӾP��D�'LVWLQomR�HQWUH�+DELWDU�H�0RUDU�H�D�3URGXomR�GH�9LGD� 

Este instrumento é, portanto, é direcionado a todos os coorde-
nadores que compreendam a gestão como um lugar importante 
para a construção de novos fazeres através do diálogo e compar-
tilhamento, provocado pela construção de relações horizontais. 
,QVSLUDGRV� QDV� HVWUDWpJLDV� GH� (GXFDomR� 3HUPDQHQWH� HP� 6D~GH��
propomos fomentar questões presentes no cotidiano de trabalho, 
sem ofertar respostas prontas e acabadas, deixando espaço para  
D� UHӿH[mR� H� LQVWLJDQGR� R� GHVHMR� GH� FRQVWUXLU� QRYRV� ID]HUHV�� 
pautados na empatia com olhar sensível e delicado para as  
sutilezas do cotidiano.
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OBJETIVOS: 
• Apresentar proposta
• Apresentar a história da loucura
• Sensibilizar os trabalhadores sobre seu papel

1º MOMENTO: 
Apresentar a proposta, pactuando horários 
e levantar às expectativas diante do exposto. 

2º MOMENTO: 
8WLOL]DU�FRPR�GLVSDUDGRU�WUHFKRV�GR�ӾOPH�´1LVH�
GD�6LOYHLUDµ��$SyV��SURSRU�XPD�GLVFXVVmR��VHQGR�
problematizadas questões referentes a história 
da loucura e o processo de desinstitucionali- 
zação, com perguntas como:
O que vocês sabem sobre a vida dentro 
do manicômio?R
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Método

4XDLV�DV�LQӿXrQFLDV�FXOWXUDLV��HFRQ{PLFDV�VRE�D�KLVWyULD�GD�ORXFXUD"
Facilitar, desta forma, que as acompanhantes possam compreender 
de forma longitudinal a história da loucura, bem como os movi-
mentos sociais ocorridos em cada momento da história, que sempre 
LQӿXHQFLDUDP� GH� � IRUPD� VLJQLӾFDWLYD� D� IRUPD� FRPR� R� ORXFR� HUD��
´FXLGDGRµ��ID]HQGR�XP�SDUDOHOR�FRP�R�FRWLGLDQR�GR�WUDEDOKR�

3º MOMENTO: 
Pedir para que cada trabalhador 
escreva uma palavra que possa 
GHӾQLU� VHX� VHQWLPHQWR� IUHQWH� j�
discussão realizada. Em seguida,  
cada um irá apresentar sua palavra  
H�MXVWLӾFDU�R�SRUTXr�GD�HVFROKD�
 
4º MOMENTO: 
Propor que o grupo forme uma 
IUDVH� FROHWLYD� TXH� EXVTXH� GHӾQLU�
R� FRWLGLDQR� GH� WUDEDOKR�� GHVDӾ-
ando-os a utilizar as mesmas 
palavrasdisparadas a partir de uma 
perspectiva de sofrimento e ex- 
clusão a uma nova perspectiva 
pensando no cuidado em liberdade. 

5º MOMENTO: 
Finalizar sensibilizando e discutindo 
a questão central: “cuidado em 
OLEHUGDGH·�
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OBJETIVOS: 
• $SUHVHQWDU�R�/LYUR�GD�([SHULrQFLD
• Estimular o acolhimento e sentir-se cuidado 
• Favorecer novas formas de comunicação e expressão

1º MOMENTO: 
$SUHVHQWDU� D� SURSRVWD� GR� ´/LYUR� GD� ([SHULrQFLDµ� FRPR� XP 
recurso para que possam expressar seus sentimentos, pensa-  
mentos, lições disparadas a partir da proposta a princípio 
QHVWD� RӾFLQD�� SRUpP� SRGHQGR� VHU� GLVSRQLELOL]DGR� SDUD� FRPSRU 
o cotidiano do SRT, a depender do acordo feito em grupo. 

2º MOMENTO: 
6ROLFLWDU�DRV�SURӾVVLRQDLV�TXH�UHVJDWHP�PHPyULDV�DIHWLYDV�TXH�RV�
conectem a sua vida ao longo dos anos que se passaram, usando 
perguntas disparadoras como: Quais eram seus sonhos, dese-
jos e planos para o futuro anos atrás?. O objetivo é favorecer, 
desta forma, que cada um acesse suas memórias, trazendo à tona 
DV� VHQVDo}HV� TXH� DV� FRQHFWDP� FRP� VXD� YLGD�� 3RU� ӾP�� SURSRU� R�
/LYUR�GD�([SHULrQFLD�FRPR�UHFXUVR�JUiӾFR��GLVSRQtYHO�QR� WUDEDOKR�
para registro grupal das sensações vivenciadas neste contexto,  
utilizando variadas formas de comunicação como: lápis, tinta pincel, 
ӾWDV��UHFRUWHV�

3 º MOMENTO: 
Propor que cada um apresente ao grupo sua produção, fazendo uma 
interlocução com o papel de cuidado no contexto do SRT. Utilizar 
perguntas disparadoras como:

2ºENCONTRO  
ªƵ˜ƵɮȪƵȺ�ȺȌƦȲƵ�Ɗ�ȯȲƋɈǞƧƊ�Ƶ�ȯȲȌƮɐƪƣȌ
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Método

&RPR�YRFr�FRPSUHHQGH�VHX�OXJDU�QR�FRWLGLDQR�GH�WUDEDOKR"
É possível fazer uma relação com o trabalho a partir dos sentimen-
WRV�GLVSDUDGRV�j�´YLVLWDomRµ�DV�VXDV�PHPRULDV"
9RFr�FRQVHJXH� UHODFLRQDU�HVWDV�PHPRULDV�FRP�D�KLVWyULD�GH�YLGD��
desejos e sonhos de algum morador?
&RQGX]LU�D�GLVFXVVmR�ID]HQGR�XP�IHFKDPHQWR�FRP�DV�IHUUDPHQWDV�
necessárias para a condução deste trabalho como: vinculo, afetações 
e empatia.
Enfatizar se, de fato, estamos dando voz e validando o desejo dos 
moradores ou apenas cuidando.

OBS: conduzir a discussão fazendo um parênteses  com a desospi-
talização e a desinstitucionalização!

3º ENCONTRO 
!ȌȁȺɈȲɐǞȁƮȌ�Ɗ�ǞƮƵȁɈǞƮƊƮƵ�ƮȌ�ȯȲȌ˛ȺȺǞȌȁƊǶ� 
ƊƧȌǿȯƊȁǘƊȁɈƵ�ƮƵ�²ªÀ

OBJETIVOS:
• ,GHQWLӾFDU�H�QRPHDU�DV�DIHWDo}HV�SURGX]LGDV
• Estimular o trabalho em equipe
• 'LVFXWLU�UHODo}HV�GH�WXWHOD�H�SRGHU

1º MOMENTO:  
Propor uma discussão sobre o que entendem por amor e qual  
a relação deste sentimento com o contexto de trabalho.
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2º MOMENTO: 
Pedir para que cada trabalhador escreva em um papel o nome 
de algo que ame muito. Em seguida, com uma música de 
fundo, circular pela sala com o papel escrito.  A coordenadora do 
JUXSR�GHYH�´DUUDQFDUµ�R�SDSHO�GD�GR�WUDEDOKDGRU�VHP�SUpYLR�DYLVR�
H�R�´H[FOXLµ�DR�ODGR�GD�VDOD��GHL[DU�DOJXQV�WUDEDOKDGRUHV�FRP�VHXV�
SDSHLV�H�LU�ӾQDOL]DQGR�R�PRPHQWR�
Propor uma discussão em torno das afetações e qual a relação com 
o trabalho.

3º MOMENTO: 
'LYLGLU�R�JUXSR�HP�GXSODV�H�GLVSDUDU�SHUJXQWDV�FRPR�
Eu consigo acolher do outro?
&RPR�HX�FRQVLJR�PH�YLQFXODU�DR�RXWUR"�2�TXH�ID]HPRV�HP�QRPH�GR�
amor? O que isso tem a ver com meu trabalho?
Porque o nome acompanhante comunitário?

4º MOMENTO: 
)LQDOL]DU� D� ´IHUUDPHQWDµ� GLVFXWLQGR� DV� LPSUHVV}HV� H� VHQVDo}HV�
vivenciadas pelos acompanhantes nesse processo, buscando 
nomear quais as principais tecnologias utilizadas por eles no 
contexto de trabalho e utilizando relatos que desejem compartilhar 
HP� JUXSR�� QDUUDU� H� UHJLVWUDU� DR� ӾP� GR� OLYUR�� 'LVFXWLU� VH� HQWHQ-
GHP�VHU�YLiYHO�H�VLJQLӾFDWLYR�PDQWHU�R�/LYUR�GD�([SHULrQFLD�FRPR� 
recurso no cotidiano do trabalho.
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4º ENCONTRO  
§ȲȌƮɐƪƣȌ�ƮȌ�ƧɐǞƮƊƮȌ�Ƶǿ�ȲƵƮƵ
OBJETIVO:
• $SUHVHQWDU�'LVFXWLU�376
• 5HӿHWLU�VREUH�R�FXLGDGR�HP�OLEHUGDGH

1º MOMENTO:
,QLFLDU�XPD�GLVFXVVmR�EXVFDQGR�FRPSUHHQGHU�R�TXH�HOHV�HQWHQGHP�
FRPR�376��EHP�FRPR�TXDO�R�SDSHO�GRV�SURӾVVLRQDLV�GR�657�VRE�HVWD�
perspectiva. 

2º MOMENTO: 
Solicitar que todos façam um desenho em grupo da RAPS em que o 
serviço está inserido e discutir o que é PTS.

3º MOMENTO: 
Propor situações comuns ao cotidiano de cuidado dentro do SRT, 
GHVDӾDQGR�RV� D� SHQVDU� HP� GXSOD� RX� JUXSR� HP� FDGD� ´FDVRµ� 
apresentado, sob a perspectiva da RAPS e do território. 
&RQYLGDU� WUDEDOKDGRUHV� GR� &$36� D� FRPSRU� HVWH� HQFRQWUR� H� 
posterior discussão.
0RUDGRU� TXH� WUD]� TXHVW}HV� UHODFLRQDGDV� j� VH[XDOLGDGH�� GHVHMR� 
de fazer sexo!
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Método

0RUDGRU�TXH�TXHLUD�ID]HU�XVR�GH�EHELGDV�DOFRyOLFDV
0RUDGRU�TXH�QmR�TXHLUD�WRPDU�EDQKR�WRGRV�RV�GLDV
0RUDGRU�TXH�GHVHMD�UHHQFRQWUDU�VXD�IDPtOLD��VXD�FDVD�
0RUDGRU�DJUHVVLYR�FRP�RXWURV�PRUDGRUHV�H�HTXLSH

'LVFXWLU�TXDO�R�OXJDU�GR�657�QR�376�GR�PRUDGRU��EHP�FRPR�TXDO�R 
papel da rede e sua importância para o cuidado em liberdade na 
PHGLGD�HP�TXH�FDGD�´FDVRµ�YDL�VHQGR�DSUHVHQWDGR�

5º ENCONTRO  
(ǞȺɈǞȁƪƣȌ�ƵȁɈȲƵ�ǘƊƦǞɈƊȲ�Ƶ�ǿȌȲƊȲ� 
Ƶ�Ɗ�ȯȲȌƮɐƪƣȌ�ƮƵ�ɨǞƮƊ

OBJETIVOS:
• Trazer conceitos sobre morar/habitar
• 5HӿHWLU�VREUH�VXD�SUDWLFD�FRWLGLDQD

1º MOMENTO: 
Fazer uma discussão introdutória pedindo para que as acompanhantes  
façam uma distinção entre o que entendem como morar e habitar.

2º MOMENTO: 
Pedir que escrevam palavras nos espaços propostos (lousa, folha 
de papel disposta na parede para que todos possam visualizar) do 
que compreendem sobre cada conceito. Em seguida, o coordena-
GRU�GHYH�SURSRU�XPD�GLVFXVVmR�UHӾQDQGR�RV�FRQFHLWRV�H�GLDORJDQGR�
com os conhecimentos trazidos pelos acompanhantes.

3º MOMENTO: 
8WLOL]DPRV�D�P~VLFD�0LQKD�YHUGDGH��,YRQH�/DUD��



Eu tenho a minha verdade
Fruto de tanta maldade que já conheci
0H�GHL[D�FDPLQKDU�D�PLQKD�YLGD
/LYUHPHQWH
O que desejo é pouco
Pois não duro eternamente
Nada poderá me afastar do que eu sou
Amor, é o meu ambiente
Nada poderá me afastar do que eu sou
0H�GHL[D��SRU�IDYRU
'R�ERP�VDPED�VRX�HVFUDYR
Seu fascínio me apertou
Traçou-me este destino
0HX�VRQKR�PHQLQR�VH�FRQFUHWL]RX
'HL[H�PH�DJRUD�VRQKDU
E seguir sem pensar numa desilusão
Que o amor simplesmente
Se faça presente no meu coração
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Considerações

Espera-se que com este material possamos facilitar a construção 
GH� HVSDoRV� SRWHQWHV� GH� WURFDV� H� GLiORJRV� FRP� RV� SURӾVVLRQDLV�
TXH�FRPS}HP�D�HTXLSH�GR�657��DWUDYpV�GD�VLJQLӾFDomR�H�TXDOLӾ-
cação de fazeres, promovermos o cuidado em liberdade de fato. 
Acreditamos que resgatando a história da Reforma Psiquiátrica, 
UHӿHWLQGR�VREUH�R�FXLGDGR�SURPRYLGR�QHVVH�FRQWH[WR�H�QRPHDQGR�
tecnologias, território e instrumentos facilitamos a construção da 
LGHQWLGDGH� GHVWH� SURӾVVLRQDO�� IDYRUHFHQGR� Do}HV� SURPRWRUDV� GH 
vida e saúde para os moradores em uma residência e para os 
espaços além dela. Enfatizamos a importância do equipamento  
SRT na vida dos moradores que podem ter, agora, depois 
de muitos anos de violência e sofrimento nos manicômios, 
a possibilidade de viver com dignidade, podendo fazer  suas esco-
lhas, vivendo como cidadão que são.

Considerações Finais

 
Propor que façam uma busca em sua memória e escolham uma cena 
QD�TXDO�LGHQWLӾTXHP�VHX�WUDEDOKR�FRPR�IDFLOLWDGRU�GD�FRQVWUXomR�GR�
lugar de habitação pelo morador, para compartilhar com o grupo, 
encerrando a discussão sobre a importância do lugar do trabalhador 
acompanhante comunitário como produtor de vida e saúde para os 
moradores de SRT.




