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A produção do vídeo ''Pelos Cursos do Bairro'' iniciou-se a partir da
Oficina Percurso Comentado e Fotografado inserido no Projeto
Oficinando em Rede. A ação de extensão aqui apresentada é proveniente
deste pro jeto de pesquisa que,  por  ut i l izar  a  metodologia de
pesquisa-intervenção, alia às práticas do pesquisar com proposições de
ação que implicam uma modificação no campo de estudo.   O Projeto
Oficinando em Rede desde 2005 tem desenvolvido ações mediante a
constituição de oficinas tendo como objetivos possibilitar, fomentar e
difundir modos de inserção de tecnologias da informação e comunicação
- TIC - no campo da saúde mental. Com ações direcionadas ao CIAPS
(Centro Integrado de Atenção Psicossocial) do Hospital Psiquiátrico São
Pedro, tem procurado denvolver ações a outros espaços do mesmo
território, como a Lomba do Pinheiro.  Em conformidade com os princípios
da reforma psiquiátrica, o Projeto Oficinando em Rede apresenta-se
como estratégia de produção e/ou ampliação das redes sociais de seus
usuários; de formação de seus trabalhadores e de estudantes da área,
apresentando como peculiaridade não tomar como norte a aprendizagem
quanto ao uso e possibilidades da tecnologia. A condução do trabalho
deste Projeto parte dos efeitos para cada sujeito da relação que ele
estabelece com as possibilidades que a tecnologia oferece.  A Oficina
Percurso Comentado e Fotografado desenvolvendo ações na
comunidade da Lomba do Pinheiro, em área assistida pela Estratégia
Saúde da Família (ESF) Vila Viçosa, despertou o interesse pela produção
do vídeo. O vídeo ''Pelos Cursos do Bairro'' foi realizado mediante
produção fotográfica dos integrantes da oficina através de caminhadas
pelo território. Constituído a partir das cenas fotografadas que remetia ao
modo de viver/conviver daquele local, constitui-se como ação efetiva pelo
uso das tecnologias da Comunicação e Informação (TIC). ''Pelos Cursos
do Bairro'' é uma realização conjunta de pesquisadores, trabalhadores e
usuários da Estratégia Saúde da Família (ESF) da Vila Viçosa em área de
abrangência do serviço de saúde: a Vila Viçosa, Nova Primavera, 1º de
M a i o ,  S t e l a m a r ,  P a r q u e  d o s  P i n h e i r o s ,  g e r a n d o  i n ú m e r o s
questionamentos quanto aos modos de viver/conviver no local que
conduziram à ação de cidadania. O vídeo, ultrapassando a mera
apresentação de um território fez emergir inquietações políticas,
econômicas e sociais possibilitando aos integrantes da Oficina novas
formas de se relacionar e viver segundo a ação experencial de diferentes



sujeitos.  A produção do vídeo, em trabalho conjunto entre a universidade
e a comunidade da Lomba do Pinheiro, despertou questionamentos que
sugeriram a substituição da posição de sujeitos que tendem a viver
segundo realidades pré-definidas para a prática do viver constituída na
experiência, acarretando a possibilidade de novas atualizações, novos
caminhos seguindo o curso da experiência.   Com a participação de
usuários e trabalhadores do serviço de saúde, salienta-se no âmbito
desta ação de extensão a preocupação com a formação dos profissionais
dos serviços de saúde. Propõem-se ao campo da formação os mesmos
princípios que se quer que atravessem o cuidado em saúde, privilegiando
o lugar do trabalhador da saúde como protagonista e autor de sua prática
e abrindo a possibilidade de que ele possa reinventar e reinventar-se em
seu fazer.


