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RESUMO

O Centro de Convivência Recriar é um serviço do Departamento de Saúde Mental da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Juiz de Fora. 
Atualmente atende 94 usuários visando a inclusão e reabilitação psicossocial de pessoas com transtorno mental. No local, os usuários participam 
de diversas oficinas: artes, pintura, canto, costura e rádio. Essa última, incentiva a expressão verbal e possibilita exercitar a criatividade, assim 
como a geração de conhecimento. Além de ser uma importante atividade de comunicação e interação social, permitindo que eles exponham de 
forma espontânea, suas produções internas, como poesias, músicas, atividades de locução e entrevistas. Com o slogan “Não desperdice sua 
loucura”, a “Rádio Piraí”, nome escolhido pelos próprios participantes, é pioneira em Juiz de Fora e abre espaço para as pessoas portadoras de 
bipolaridade, esquizofrenia e outros tipos de transtorno mental. Objetivos: O principal objetivo da oficina de rádio é a reconstrução do olhar 
social sobre as pessoas com transtorno mental. A rádio possibilita que os usuários da rede de saúde mental que por muito tempo tiveram sua 
liberdade de expressão limitada, possam exercer livremente a comunicação. Para isso, usam o rádio, uma mídia tradicional, prática e barata. A 
meta a ser atingida pelos participantes é o aprimoramento da qualidade dos programas e o aperfeiçoamento das funções escolhidas por eles, 
como locução e entrevista através da atuação dos alunos das disciplinas de Redação e Produção para Áudio e Comunicação Comunitária nos 
cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda. Metodologia de Trabalho: A equipe de comunicação  atuará acompanhando a produção das 
oficinas e promovendo a capacitação dos participantes. Atuará ainda de forma ativa na gravação dos programas da “Rádio Piraí”. A promoção 
social do portador de transtorno mental é a principal meta a ser atingida. Duas vezes por semana os usuários participam de uma oficina de rádio 
nas quais sugerem o conteúdo do próximo programa. Depois de feitas todas as gravações, começa a edição do programa que após finalizando é 
disponibilizado em uma página no Facebook, além de um canal no Youtube, criados através desta parceria com o grupo de Radiojornalismo do 
Centro Universitário Estácio Juiz de Fora. Resultados: O objetivo da oficina de rádio vem sendo cumprido no sentido de quebrar com o ciclo de 
isolamento das internações Além dos cerca de 25 beneficiados diretos, participantes das oficinas, os benefícios dessa ação de comunicação 
chegarão certamente aos familiares, amigos e pessoas com as quais os usuários do sistema de saúde mental do município dividem seu cotidiano. 
Além, dos bons resultados servirem de incentivo para que novos integrantes possam se interessar também por essa oficina.
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