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RESUMO

A pesquisa "CPRJ: história e parcerias" tem como objetivo conhecer a história do Centro Psiquiátrico Rio de Janeiro - CPRJ, analisar a interação 
dessa instituição com a comunidade e suas possíveis relações com parceiros territoriais. A Reforma Psiquiátrica no Brasil é entendida dentro de 
um modelo psicossocial, e é dentro deste contexto que a pesquisa analisa as parcerias do CPRJ e como estas se operacionalizam. Considera-se 
que as parcerias são de grande importância para a reinserção do usuário na sociedade, inclusive e através de experiências de geração de renda. A 
pesquisa realiza-se através de entrevista com os parceiros. Até o momento foram entrevistados: o Comandante da Guarda Municipal da Zona 
Portuária, a Gestora Administrativa do CPRJ, a Analista Judiciária da 9ª Vara Federal Criminal, o Presidente do Conselho de Segurança da região 
onde se localiza o CPRJ e a psicóloga e Coordenadora do Programa de Geração de Trabalho e Renda - CPRJ. Visitou-se também o Instituto dos 
Pretos novos. O Comandante da Guarda Municipal da Zona Portuária relata a falta de projetos de cuidados do doente mental de rua, 
considerando-o como um problema social e de saúde. O doente mental de rua não aparece nas estatísticas para políticas públicas, são invisíveis. 
Ressalta a importância da presente pesquisa para fomentar a instalação de projeto de cuidados do doente mental nas ruas. A gestora 
administrativa do CPRJ relaciona diversas parcerias, entre elas o Moinho Fluminense S/A - BUNGE, a Concessionária CEDURP (Centro de 
Desenvolvimento Urbano da Região Portuária) e a Porto Novo como parceiras de responsabilização social de infratores do trânsito e ainda a 1ª e 
9ª Varas Federais Criminais, com a indicação de apenados em cumprimento de penas alternativas através de prestação de serviços nas oficinas e 
serviços de manutenção. E ainda, a pena pecuniária, no caso, fornecendo materiais a serem utilizados na Instituição e em oficinas para os 
usuários. A parceria do CPRJ com a 9ª Vara Federal Criminal foi estabelecida há cerca de 10 (dez) anos. A analista desta Vara traçou o perfil do 
apenado para  prestação de serviços, como sendo aquele que tem características que possam ser aproveitadas nas instituições e com 
possibilidade de socioeducação. A parceria com esta Vara é considerada de sucesso. Em entrevista a psicóloga do CPRJ coordenadora do Projeto 
de Geração de Trabalho e Renda - CPRJ, informa sobre as oficinas e o PISTRABE (Projeto de Inclusão Social pelo Trabalho) que inclui o usuário no 
mercado formal. A Prefeitura do Rio, por meio do Instituto Rio Patrimônio da Humanidade e do programa Porto Maravilha Cultural, criou em 
novembro de 2011 o Circuito Histórico e Arqueológico da Celebração da Herança Africana para valorizar locais marcantes da memória afro-
brasileira. Esse Circuito compreende o entorno do CPRJ. Promoveu-se visita ao Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos criado em 2005 
após a descoberta de sítio arqueológico do Cemitério dos Pretos Novos (1779-1830) em janeiro de 1996 por ocasião de uma obra na Rua Pedro 
Ernesto, número 36, antigo caminho do Cemitério e posteriormente Rua da Harmonia, no bairro da Gamboa. Lá são oferecidos cursos e há 
exposição das ossadas. Não há uma parceria formal com o CPRJ, mas os usuários frequentemente visitam o Instituto. Na entrevista com o 
presidente do Conselho de Segurança, este nos relata que a proposta do Conselho é verificar as demandas que possam surgir referentes à 
iluminação, moradores de rua, trânsito, enfim a segurança do entorno. Relata ter pouco conhecimento a respeito dos serviços desenvolvidos no 
CPRJ. O que já pode-se observar é que as parcerias existem e carecem de investimento. Os parceiros são unânimes na exaltação da parceria.
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