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DES’MEDIDA: por um acompanhar na rede 

 

O programa de extensão “DES’MEDIDA: por um acompanhar na rede” é uma 

iniciativa interdisciplinar das faculdades de Direito, Psicologia e Serviço Social. A 

partir de parcerias institucionais com o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, as 

Secretarias Estadual e Municipal de Saúde e a Superintendência de Serviços 

Penitenciários, o programa pretende propor uma alternativa às medidas de segurança de 

internação, cumpridas hoje em manicômio judiciário. Assim, pautado na lei da Reforma 

Psiquiátrica e no paradigma dos Direitos Humanos, o DES’MEDIDA busca a 

desinstitucionalização dessa medida de segurança, pensando um acompanhamento 

singular para cada sujeito na rede de saúde de Porto Alegre, ocupando, assim, a cidade 

com essa diferença e não mais a circunscrevendo aos muros do manicômio. 

Enquanto programa de extensão, pensado a partir de sua indissociabilidade com 

ensino e pesquisa, o DES’MEDIDA dialoga com a sociedade e serve como forma de 

troca de conhecimentos, além de atender às demandas da população, assegurando o 

cumprimento do compromisso social que a Universidade possui e dos princípios de 

igualdade, desenvolvimento social e inclusão. A extensão é um produto do ensino  e da 

pesquisa, tornando-se um prolongamento dos resultados obtidos e dos conhecimentos 

conquistados às comunidades não acadêmicas. Nesse sentido, a extensão contribuiria 

para a democratização conhecimento e para uma participação efetiva da comunidade em 

tal processo, uma vez que a política de extensão está diretamente ligada a ambientes de 

aprendizagem que a nova realidade social e educativa impõe. 

    A partir destas formas de pensar a extensão, o programa DESMEDIDA - Direitos 

Humanos e Saúde Mental: Por um acompanhar na rede possibilita o encontro deste tripé 

que sustenta a Universidade a partir de uma proposta que inclui campo de estágio para a 

graduação, realização de curso em Direitos Humanos aberto à comunidade e 

constituição de campo de pesquisa-intervenção com a rede de suporte psicossocial, entre 

outras iniciativas que colocam o estudante em contato com novas formas de pensar não 

só a loucura, mas as práticas 'psis' e jurídicas. Ao colocar não só o aluno, mas toda a 

equipe, em contato com outros saberes, o Programa pretende, manter a 

indissociabilidade e ampliar as articulações do tripé ensino-pesquisa-extensão na 

perspectiva de produção de um conhecimento que supere efetivamente as fronteiras 

disciplinares. 


