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Introdução 

  A reforma psiquiátrica no Brasil é tema recente. A luta antimanicomial estabeleceu-

se no final da década de 1980 com o intuito de lutar pelos direitos das pessoas com 

transtornos psiquiátricos, mas somente em 2001 foi criada uma lei federal1 visando à proteção 

e garantia de direitos de portadores de transtornos psiquiátricos. Essa lei ressalta a 

necessidade da reinserção dessa população à sociedade, e mesmo que haja programas 

governamentais e entidades sem fins lucrativos para viabilizar essa reintegração, ainda é uma 

realidade intangível [1]. 

   Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), existem cerca de 22 milhões de 

pessoas no Brasil que sofrem com algum transtorno psiquiátrico, entre eles a depressão, 

esquizofrenia e ansiedade. Essas pessoas, por mais comuns que sejam os transtornos 

enfrentados por elas, ainda sofrem preconceitos diversos na sociedade, distanciando-os de 

oportunidades e vivências sociais. Possuem dificuldades para a inserção no mercado de 

trabalho, limitando-os a ocupar determinados cargos com baixos salários. 

  Baseando-se nesse cenário, enxergou-se a necessidade de ministrar cursos para 

usuários da rede de saúde mental pela instância de oferecermos as mesmas oportunidades que 

qualquer pessoa tem direito, mas que muitas vezes são restritas pela discriminação e 

abordagem didática não direcionada a esses usuários. 

 

Histórico 

  O primeiro contato da Enactus UFABC com a rede de saúde mental deu-se a partir da 

parceria com o Núcleo de Projetos Especiais (NUPE), órgão da Secretaria de Saúde da 

Prefeitura Municipal de Santo André. Dessa parceria surgiu o projeto Teia de Trabalho, que 

visava a potencialização de oficinas terapêuticas de modo a gerar renda financeira para os 

usuários da saúde mental. Esse projeto encerrou-se durante o ciclo 2016-2017, possibilitando 

ao time a conscientização da importância de um projeto voltado a esse público, além do maior 

conhecimento sobre a rede de saúde mental em geral. 

                                            
1 Lei Federal 10.216 
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  Em novembro de 2016, após obter conhecimento em relação às atividades realizadas 

na Teia de Trabalho, a Associação de Volta para Casa2 procurou os membros integrantes do 

projeto com a proposta de juntos desenvolverem cursos para usuários da rede de saúde 

mental. O objetivo era que fossem passados conteúdos que visassem o aprendizado de nível 

básico em informática para os usuários que utilizassem uma das oficinas oferecidas pela 

própria associação, especificamente a que é responsável pela elaboração de um jornal 

impresso voltado para noticiar eventos e acontecimentos relacionados à saúde mental e à 

própria luta antimanicomial. Após o contato, foram desenvolvidas três aulas experimentais 

para que mensurássemos de forma qualitativa o conhecimento dos alunos. 

  Após este período de três aulas e considerando experiências anteriores3 em 

capacitações para o público usuário dos CAPS4 do município de Santo André, foi verificado 

alto índice de evasão. Esse fato suscita falhas no aprendizado, de modo que as capacitações no 

modelo em que foram lecionadas não se tornaram efetivas para o empoderamento dos 

discentes. 

  Viu-se a necessidade de reformularmos o curso de informática de modo que se 

tornasse mais atrativo para os usuários e promovesse a consolidação satisfatória do 

conhecimento transmitido através das aulas. Junto dessa reformulação, surgiu a oportunidade 

de elaborarmos um curso mais completo, contendo mais aulas de informática; ampliando o 

público-alvo para usuários de todos os CAPS do município de Santo André e seus familiares. 

   Para a reformulação, nos baseamos em relatos dos funcionários da Associação de 

Volta para Casa em relação às dificuldades que os usuários poderiam apresentar, e como 

minimizá-las. Além disso, também nos fundamentamos em técnicas de aprendizagem, 

especialmente a de socionterativismo de Lev Vygotsky5.  

 

Relato da Experiência 

  A maior dificuldade dos usuários, que afetava diretamente ao nível de interesse e 

consequentemente à presença deles nas aulas, estava concernente ao nível de concentração 

dos mesmos. A concentração é um fator ligado a questões do próprio diagnóstico médico 

                                            
2 A Associação de Volta para Casa é uma entidade sem fins lucrativos formada por usuários da rede de saúde 

mental e seus familiares. Desenvolvem projetos e oficinas complementares ao tratamento oferecido pelo SUS  
3 As experiências anteriores são referentes às capacitações já ministradas para usuários do Núcleo de Projetos 

Especiais no município de Santo André, e forneciam conhecimentos em empreendedorismo e finanças 
4 Centro de Atenção Psicossocial, destinados ao atendimento médico e psicológico de usuários com transtornos 

cognitivos 
5 Psicólogo Bielo-Russo responsável por teorizar técnicas modernas de aprendizagem e pedagogia muito 

difundidos até os dias atuais 
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deles, pois cada disfunção psiquiátrica exige o uso de determinados fármacos, que 

dependendo da posologia e dosagem, afeta diretamente à capacidade de abstração. 

  Seguindo o modelo sociointerativismo, no qual o aluno é responsável pela construção 

de seu conhecimento a partir da dialética de suas vivências diárias e o conteúdo exposto em 

aula [2], adaptamos os conteúdos para que fosse possível compreender a aplicação dos 

conceitos na vida particular e profissional de cada um dos alunos. A aula expositiva ocorre 

simultaneamente com a prática - os alunos utilizam o computador e ao se depararem com a 

dificuldade de realizar a tarefa solicitada no momento, buscam entender melhor o 

funcionamento de ferramentas necessárias para a execução de determinados processos – 

fazendo com que a aula se torne mais cinética e consequentemente mais atrativa. 

  Além do planejamento das aulas e do próprio cronograma, foi necessário estipular 

medidores para ser analisado o quão efetiva seria a capacitação para o conhecimento dos 

usuários. Pelo curso propor uma forma não convencional de ensino, não seria adequado 

medirmos a evolução dos alunos por meio de avaliações similares a provas escolares. Parte do 

público alvo da capacitação é instável emocionalmente, o que também provocaria uma 

medição equivocada caso fosse realizada pontualmente. A medição então passou a ser 

semanalmente, as atividades realizadas pelos alunos são armazenadas em nuvens na rede, de 

modo que nós da Enactus UFABC juntamente com os psicólogos avaliássemos o progresso. 

   As capacitações iniciaram-se em fevereiro de 2017, ocorrendo todas as quintas-

feiras, totalizando doze aulas com duração de duas horas cada uma delas. O espaço 

disponibilizado para as aulas foi um laboratório de informática na própria universidade em 

que o time Enactus foi aberto, que fica próxima da Associação de Volta Para Casa e de três 

unidades do CAPS. Durante a primeira aula, que contou com a presença de vinte e cinco 

alunos, verificamos que o nível de conhecimento era muito amplo – alguns não sabiam ligar o 

computador enquanto outros já possuíam experiências profissionais como digitadores, 

secretários e afins.  

  Visto a diferença de níveis, surgiu a necessidade de criarmos duas turmas distintas, 

separadas por nível de conhecimento. Foi uma forma de diminuirmos a quantidade de alunos 

por sala e assim darmos assistência mais personalizada, além de evitar desmotivações 

relacionadas ao nível da aula – pessoas com conhecimento mais avançado se desestimulassem 

por terminarem as atividades propostas mais rápido que parte da sala e ficarem com tempo 

ocioso, enquanto as de conhecimento mais básico se inibiriam ao fazerem perguntas e se 

desmotivariam por precisarem de maior tempo na execução das tarefas. 
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  A divisão de salas foi algo visto positivamente pelos próprios alunos. As duas turmas 

passaram a ter professores fixos e monitores para o auxílio na resolução de dúvidas mais 

específicas. Ao longo das aulas foi incluído um dos usuários do CAPS no nosso corpo de 

monitores, que até então era composto apenas por membros da Enactus UFABC, devido ao 

seu conhecimento avançado em informática e capacidade de auxílio aos demais alunos. 

  As aulas ministradas nas duas turmas sempre correspondiam ao mesmo assunto, que 

as diferenciava era a forma em que eram abordadas e a profundidade de cada uma delas. Por 

exemplo, se o assunto era editor de texto, em uma delas nos aprofundávamos até questões de 

normas ABNT, enquanto na turma mais básica o foco maior era em questões de digitação e 

formatação básica. As duas aulas eram ministradas com abordagens lúdicas, porém mais 

adequadas ao nível de profundidade desejada para a turma. 

  Durante as capacitações, recebemos relatos de usuários e funcionários da Associação 

de Volta Para Casa que são superiores à própria evolução que medimos. Tivemos alunos que 

a terapia sugerida para o diagnóstico deles era a frequência nas aulas; outra aluna perdeu o 

medo de utilizar o computador após as aulas, fato que possibilitou a reaproximação dela com 

a irmã; outros já enviam currículos online procurando empregos, incluindo como experiência 

a capacitação em informática. 

 

“A partir do curso estou revendo meus motivos para uma real 

mudança e sei que já mudei parte da minha realidade. Senti que 

aprendi muito e espero de aqui para frente eu possa ensinar 

informática para outras pessoas, sempre com muito carinho” (Renan 

Garcia, aluno das capacitações em informática). 

 

   As capacitações formaram um total de vinte alunos assíduos, ou seja, a desistência 

do curso caiu de oitenta e sete porcento para vinte porcento6. Visto o aproveitamento desses 

alunos, hodiernamente planeja-se criar um curso de formação de tutores voltado para os 

usuários que mais se destacaram no curso e possuem interesse em atuar na elaboração e 

aplicação das aulas, para exercer essa função no próprio CAPS e na Associação de Volta para 

Casa. 

 

 

                                            
6 Considerando alunos com presença superior a 75% das aulas do curso, controladas por meio de lista de 

presença 
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Considerações Finais 

   Visto que o curso teve um aproveitamento de cerca de oitenta porcento dos usuários 

inscritos, e que esses apresentaram um crescimento satisfatório em relação ao conhecimento 

inicial que tinham antes de começarem as aulas, é visto que é possível diminuir as 

desigualdades relacionadas à oferta de oportunidades de emprego para a população que possui 

alguma patologia relacionada à saúde mental. 

   O preconceito ao redor dessas pessoas, que provoca desigualdades salariais e limita 

o acesso delas ao mercado de trabalho, ocorre em relação ao receio que empregadores tem de 

comprometer a produtividade da empresa. Mas ao ministrarmos esse curso, mostramos que o 

aproveitamento e rendimento desse público é muito alto.  

  O modelo de ensino que adotamos foi baseado nas teorias elaboradas por Lev 

Vygotsky, que prezam a construção do conhecimento de forma bidirecional e interativa. Ou 

seja, não houve a hierarquização do conhecimento, que se deu de forma mútua entre 

professores e alunos. No sociointeracionismo o aluno é capaz de entender a motivação do 

estudo de determinado objeto, despertando o interesse e a busca de aperfeiçoamento. 

 Observamos que é necessária a adaptação de cursos de formação básica e de formação 

profissional, adotando modelos menos arcaicos que os utilizados atualmente. Essa adaptação 

não será proveitosa apenas para o público que possui algum transtorno psiquiátrico, mas 

também para os demais alunos, que terão um aprendizado mais efetivo que apenas decorar 

conteúdos visando resultados em testes. 
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