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Introdução 

A condição de exclusão dos doentes mentais,  
e sua inserção no mundo, tem sido tema no 
processo de Reforma Psiquiátrica no Brasil. 
Essa inserção se dá por meio da reabilitação 
psicossocial, que é um processo de abertura de 
espaços de negociação para o paciente, para a 
sua família, para a comunidade circundante e 
para os serviços que se ocupam o paciente. 
(Saraceno, 1999). Passa obrigatoriamente pela 
questão do trabalho, e nesta perspectiva vários 
CAPS realizam, ou já realizaram, algum 
trabalho ou atividade com a finalidade de gerar 
renda para os usuários do serviço. Para 
desenvolver competências nos alunos, é 
necessário mobilizar saberes e habilidades 
relacionadas à cidadania e a inclusão social.  

Objetivo 

Caracterizar como se dá o ensino e a 
participação dos alunos de enfermagem em 
projetos de geração de renda. 

Métodos/Procedimentos 

 A abordagem neste estudo foi a qualitativa, 
realizada através de entrevistas semi-
estruturadas com alunos e docentes da Escola 
de Enfermagem da Universidade de São Paulo 
e a análise utilizada foi a temática, que consiste 
em descobrir os núcleos de sentido que 
compõem uma comunicação cuja presença ou 
freqüência signifiquem alguma coisa para o 
objetivo analítico visado (Minayo, 2004).  

Resultados 

 As entrevistas foram realizadas com 23 alunos 
de graduação e dois docentes que 
acompanham o estágio da disciplina Saúde 
Mental e Psiquiátrica da Escola de 
Enfermagem da USP. Os achados indicaram 
que os alunos participam dos projetos de 
geração de renda dos CAPS e identificaram o 
trabalho como parte da reabilitação 
psicossocial, como forma dos usuários 

adquirirem autonomia e como meio de inclusão 
social, porem não fica muito claro para o aluno 
o conceito da reabilitação psicossocial e de 
inclusão social e, ainda há uma concepção, 
ligada a psiquiatria tradicional, do trabalho 
como forma de tratamento e normatização dos 
usuários. Os alunos ainda possuem uma 
concepção de trabalho normatizadora, mas a 
vivência possibilitou a quebra do estigma de 
incapacidade do indivíduo com transtornos 
mentais. Os docentes referem que não há uma 
avaliação sistematizada sobre a participação 
dos alunos nos projetos de geração de renda e 
sobre o trabalho como cidadania, embora haja 
avaliação sobre o conteúdo concreto 
administrado em aulas, onde os conceitos de 
reabilitação são expostos. Além disso, não está 
totalmente claro para todos os docentes o 
papel do trabalho reabilitador e emancipador, 
de modo que algumas falas indicam a 
concepção de trabalho ligada a normatização e 
adaptação social do indivíduo com transtornos 
mentais.    

Conclusões 

Os docentes procuram preparar os alunos para 
o trabalho em saúde mental nos novos 
paradigmas de assistência ao individuo com 
transtornos mentais, porem no âmbito da 
categoria do trabalho, há muito do senso 
comum e da psiquiatria tradicional nas 
concepções dos alunos. Apesar destas 
dificuldades, a vivência dos alunos nos projetos 
de geração de renda possibilita quebra do 
estigma e do preconceito em relação aos 
usuários, ao observarem as mudanças que os 
projetos de inclusão geram na forma de  
organizar e de relacionar-se dos usuários.   
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