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RESUMO 

PINTO, Vanessa Andrade Martins. Oficinas Terapêuticas em Saúde Mental um olhar na 

perspectiva dos usuários do CAPS. Rio de Janeiro, 2011. Dissertação (Mestrado em 

Enfermagem) – Escola de Enfermagem Anna Nery, Universidade Federal do Rio Janeiro, Rio 

de Janeiro, 2011 

 

Estudo descritivo, de natureza qualitativa, acerca da narrativa dos usuários do Centro 

de Atenção Psicossocial II sobre as características de qualidade das oficinas terapêuticas em 

saúde mental. Utilizamos como guia os Indicadores de Qualidade de Projeto (IQPs), conjunto 

de técnicas elaboradas e testadas na área educacional, que possuem a finalidade de avaliar 

projetos educacionais. Este nos propiciou atender aos nossos objetivos que foram: descrever 

as características de qualidade das oficinas terapêuticas, a partir da narrativa dos usuários, 

utilizando como guia os IQPs; discutir os IQPs como guia para a construção de critérios de 

qualidade nas oficinas terapêuticas em saúde mental; analisar as oficinas terapêuticas, 

enquanto dispositivo assistencial, a partir do olhar dos usuários. O estudo fundamentou-se em 

conceitos da Reabilitação Psicossocial e de estudiosos do Campo da Saúde Mental. Nossas 

reflexões basearam-se nos dados obtidos de vinte entrevistas realizadas em três oficinas 

terapêuticas (Bijuteria, Expressiva e Rádio) de um Centro de Atenção Psicossocial II, 

localizado na Zona Norte do Rio de Janeiro. Através da análise dos dados, pudemos perceber 

que os doze IQPs estão presentes nas oficinas estudadas, mas que alguns IQPs são essenciais 

como critérios de qualidade de uma Oficina Terapêutica (Oportunidade, Transformação, 

Coerência, Apropriação, Eficiência, Harmonia), enquanto outros são mais específicos 

dependendo do objetivo da Oficina (Oficina de Bijuteria - Cooperação, Oficina Expressiva - 

Criatividade, Oficina de Rádio - Protagonismo). Ainda, para os usuários, independente dos 

objetivos de uma oficina terapêutica existe pontos chaves para que uma oficina tenha 

características de qualidade: modificações relativas ao quadro psíquico e comportamental. 

Acreditam que uma oficina possui característica de qualidade quando facilita o 

desenvolvimento de habilidades cotidianas, e faz com que eles alcancem o desejo de 

sentirem-se melhor, mais valorizados, com liberdade de fazer suas tarefas e escolhas no dia-a-

dia, sem que seja necessária a autorização de terceiros e a convivência tem um lugar central 

nesse dispositivo terapêutico. Ressaltamos que essa é apenas uma aproximação possível 

dentre outras. Não queremos a generalização das oficinas, mas apresentar questões instigantes 

na aproximação dos IQPs com os conceitos de Reabilitação Psicossocial e Oficina 
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Terapêutica, enquanto dispositivo assistencial.  Recomendo, portanto outros estudos em 

cenários e oficinas diferentes para que possamos estudar e comparar o que estamos 

produzindo nesses espaços a partir de quem os utiliza como recurso terapêutico. E a partir daí 

criar espaços de conversa entre os usuários e os profissionais de saúde mental, visando 

dialogo aberto, negociação e qualidade dos serviços. 

 Palavras-chave: Saúde Mental. Indicadores de Qualidade em Assistência à Saúde. 

Enfermagem Psiquiátrica. 
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ABSTRACT 

PINTO, Vanessa Andrade Martins. Oficinas Terapêuticas em Saúde Mental um olhar na 

perspectiva dos usuários do CAPS. Rio de Janeiro, 2011. Dissertação (Mestrado em 

Enfermagem) – Escola de Enfermagem Anna Nery, Universidade Federal do Rio Janeiro, Rio 

de Janeiro, 2011 

 

This study is characterized by a qualitative and descriptive approach about the users’ 

narrative from the Psychosocial Care Center II on the quality of therapeutic workshops on 

mental health. The Quality Indicators Project (QIPs), a set of techniques developed and tested 

in the educational area with the purpose of evaluating educational projects was used as a 

guide. This allowed us meet our goals, which were: to describe the quality of therapeutic 

workshops, from users’ narrative, using the QIPs as guide; discuss QIPs as a guide for 

building quality criteria in therapeutic workshops on mental health, to analyze the therapeutic 

workshops, as an assistance device, from the users’ point of view. The study was based on 

concepts of psychosocial rehabilitation and studies in the mental health field. Our 

considerations were based on data obtained from twenty interviews in three therapeutic 

workshops (Jewelry, Expressive and Radio) of the Psychosocial Care Center II, located in the 

north of Rio de Janeiro. By analyzing the data, we realized that the twelve QIPs are present in 

the workshops studied, but some are essential as quality criteria for a therapeutic workshop 

(opportunity, transformation, coherence, ownership, efficiency, harmony), while others 

depend more on the specific objective of the workshop (Costume Workshop - Cooperation 

Workshop Expressive - Creativity Radio Workshop - Protagonist). Still, for users, regardless 

of the goals of therapy there is a workshop with key points that a shop as quality features: 

changes related to psychological and behavioral context. They believe that a shop has quality 

characteristic as facilitates the development of life skills, and makes them reach the desire for 

feel better, more valued, with freedom to make choices in their tasks and day to day, without 

requiring the consent of third parties and coexistence is a central place in this therapeutic 

device. We emphasize that this is only one possible approach among others. We do not want 

to generalize the workshops, but to present intriguing questions on the approach to the 

concepts of QIPs, Psychosocial Rehabilitation and Workshop Therapy, While assistive 

device. I therefore recommend further studies in different scenarios and workshops so that we 

can study and compare what we are producing in these spaces from those who use them as a 
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therapeutic resource. And from there to create spaces for conversation between users and 

mental health professionals in order to open dialogue, negotiation and quality of services. 

 

Key Word: Mental Health; Quality indicators, Mental Health; Psychiatric Nursing. 
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CAPÍTULO 1 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A trajetória que venho desenvolvendo na área de saúde mental teve início em 2003, 

enquanto aluna do Curso de Especialização em Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiatria 

(nos moldes de Residência) da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO. 

Em 2004 comecei a atuar como enfermeira supervisora das enfermarias feminina e 

masculina do Instituto de Psiquiatria da Universidade do Brasil (IPUB), atual Universidade 

Federal do Rio de Janeiro. Após o término do curso de especialização, objetivando dar 

continuidade às reflexões para o aprimoramento de minha prática cotidiana comecei a 

freqüentar o Laboratório de Projetos e Pesquisa em Psiquiatria e Saúde Mental – 

LAPPEPSM
1
. 

Durante um tempo participei como ouvinte do LAPPEPSM. Agora, seguindo a linha de 

pesquisa sobre “Arte e Saúde Mental”, prossigo com o estudo iniciado por Monteiro 

intitulado “Avaliação do estatuto terapêutico da Oficina de Costura do IPUB, através dos 

Indicadores de Qualidade de Projeto (IQPs)”. Esse estudo objetivou avaliar os resultados 

terapêuticos da oficina “A linha e o linho”, que ocorria diariamente na enfermaria feminina do 

IPUB, e também verificar a aplicabilidade dos IQPs à área de saúde mental.  

O IQP é uma tecnologia registrada pelo Banco de Tecnologia Social do Banco do Brasil e 

será a metodologia escolhida para orientar a discussão desse trabalho, visto que pode nos 

ajudar a refletir e identificar se os dispositivos em saúde mental atendem às necessidades de 

tratamento dos usuários, ou seja, se há qualidade na realização do dispositivo que lhes está 

sendo oferecido. 

O termo usuário foi introduzido pela legislação do Sistema Único Saúde (Leis n°. 

8.080/90 e 8.142/90) no sentido de destacar o protagonismo do que anteriormente era apenas 

um “paciente”. A expressão acabou sendo adotada com sentido bastante singular no campo da 

saúde mental e atenção psicossocial, na medida em que significava um deslocamento no 

sentido do lugar social das pessoas em sofrimento psíquico. Atualmente o termo vem sendo 

criticado pelo fato de ainda manter uma relação do sujeito com o sistema de saúde. Por este 

motivo sempre o utilizarei entre parênteses. Este é um importante indício do movimento 

                                                             
1
LAPPEPSM/IPUB/UFRJ, criado coordenado pela Profª. Drª. Cristina Loyola em 1996 e de onde emergem, 

desde então, as idéias e as pesquisas de Graduação e Pós-Graduação orientadas e/ou realizadas pelos seus 

integrantes. 
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permanente de reflexão e construção no campo da reforma psiquiátrica (AMARANTE, 2007, 

p.83). 

Embora o estudo referido acima tenha sido uma investigação realizada por uma aluna do 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), com todas as dificuldades 

que a aproximação à pesquisa científica comporta, o trabalho resultou em algumas discussões 

instigantes. Identificou contrastes e semelhanças em cada macro-indicador para os três grupos 

de depoentes (usuários, familiares e profissionais que conduziam a oficina), o que despertou 

um olhar crítico para os efeitos que as atividades terapêuticas desencadeavam em cada sujeito 

estudado (MONTEIRO, 2004). 

Dentre os problemas que foram percebidos nesse estudo destaca-se o item Oportunidade
2
, 

que visava observar as possibilidades de opção. A análise das entrevistas realizadas revelou 

que a Oficina de Costura estudada apresentava oportunidades bem limitadas, na perspectiva 

dos usuários. Uma vez que seu produto não era exposto e apreciado pelo público fora do 

hospital, como desejavam os usuários, o que os deixava bastantes desestimulados 

(MONTEIRO, 2004, p.12). 

Posteriormente, em 2007, foi desenvolvida pela mesma autora a dissertação de Mestrado 

“O Refresco da Cabeça: Qualidade de Oficinas Terapêuticas segundo os usuários”, realizado 

também no IPUB, no Hospital-dia. Na Psiquiatria, este serviço funciona ainda dentro de uma 

instituição, visando à reinserção social de pessoas com transtornos mentais graves e 

persistentes.  

Este apontou as características de qualidades das oficinas terapêuticas, a partir da fala dos 

usuários e, avaliou as atividades desenvolvidas no Hospital-dia, pela importância de saber se o 

usuário que freqüenta as oficinas está recebendo o cuidado esperado para um melhor exercício 

da cidadania e alcance de maior autonomia social e de vida. Tal estudo mostrou que a 

participação dos usuários nestas oficinas pode estar associada a quatro desejos principais: 

melhores relações sociais, diminuição dos sintomas, ajuda com respeito e alguma 

remuneração. 

Propus-me a desenvolver esse mesmo estudo em um Centro de Atenção Psicossocial 

(CAPS) no município do Rio de Janeiro, tendo em vista que esse serviço é considerado hoje 

como um dos reguladores da assistência em saúde mental e que tem como uma das principais 

formas de tratamento as oficinas terapêuticas. Conforme o redirecionamento para o modelo 

assistencial de saúde mental proposto pela Lei nº. 10.216, de 06 de abril de 2001.  

                                                             
2
 Esse e os outros onze IQPs serão melhor apresentados no capítulo 5. 
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No campo da saúde mental, as oficinas terapêuticas são “atividades que visam à 

integração social e ressocialização das pessoas com sofrimento mental, nos contextos familiar 

e social; e ainda, estimular  e desenvolver o potencial individual” (MONTEIRO, 2007, p.12). 

Ainda, segundo Rangel (2006, p.12) são atividades que podem colaborar com o objetivo da 

reforma psiquiátrica, de dar à problemática da loucura uma outra resposta social, aquela que 

possibilite a inclusão social do sujeito.      

A prática das oficinas pode auxiliar os portadores de transtornos mentais na aquisição e no 

manejo das características subjetivas de viver como, por exemplo, as sensações de felicidade, 

prazer e bem-estar. Os IQPs trabalham justamente nessa área de sobreposição 

objetivo/qualidade, em que o subjetivo, antes somente observado, torna-se palpável e 

quantificável. O campo social tem se mostrado mais sensível a estas questões que o campo da 

saúde mental. Na verdade, estes objetivos intangíveis da educação aproximam-se das 

variáveis-sombra (SARACENO, 1999, p.96) dos serviços, no que diz respeito à qualidade do 

atendimento.                      

Ter maior auto-estima, maior capacidade de socialização e de expressar sentimentos de 

felicidade, alegria e prazer, deveriam ser decorrência de qualquer tratamento em atenção 

psicossocial; caso contrário, corre-se o risco de nos perdermos na escolha de métodos e 

processos e assim, sermos incapazes de nos haver com os resultados obtidos. Não que tudo 

seja perfeito, mas procurar através de pequenas maiúsculas melhoras
3
 na vida diária construir 

um espaço de tratamento que contribua para o usuário “encontrar saídas mais apropriadas do 

que seus sintomas para enfrentar o sofrimento inerente a sua dor de existir” (Leite, 2000). 

Na nossa vivência, enquanto profissionais de saúde mental, notamos que nas oficinas são 

produzidos resultados de natureza subjetiva, visivelmente valorizados pelos pacientes. 

Entendemos que os dados que serão obtidos poderão representar um reforço dos mesmos, 

melhorando o laço com a assistência e merecendo, assim, maior atenção. Portanto, a intenção 

é dar voz aos usuários para que, na perspectiva e vivência deles, seja possível descobrir quais 

as características de qualidade de uma oficina terapêutica.  

Todavia, o que vivenciamos hoje nos recursos terapêuticos dos serviços em saúde mental, 

são mudanças realizadas a partir de discussões de profissionais, que não envolvem os 

usuários. Não que as reuniões e discussões de profissionais não sejam importantes e/ou 

capazes de mostrar as evoluções dos usuários, mas faz-se necessária a utilização de um 

                                                             
3
 Termo cunhado pela Profª. Cristina Loyola nas reuniões do LAPPEPSM, no qual ela refere os pequenos 

avanços que tornam-se significantes no cotidiano de viver das pessoas com sofrimento mental. 
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instrumento que expresse a demanda do usuário, para ficarmos mais próximos do que eles 

desejam ter ao participarem das oficinas. 

Vasconcelos (2000, p.269) traz a tona o termo empowerment como de grande importância 

para as discussões sobre a saúde mental e a construção de suas práticas do cotidiano. O 

referido autor define o termo valorização do poder contratual dos usuários nas instituições e 

do seu poder relacional nos contatos interpessoais na sociedade. Seria muito interessante que 

o significado deste termo permeasse a prática de cuidados nos espaços terapêuticos das 

oficinas, pois acreditamos que este seja o verdadeiro sentido de fazer oficinas. Trazendo o 

usuário para o centro da cena para que possamos juntos refletir sobre o que estamos 

oferecendo nesses espaços. 

É importante a realização de estudos que verifiquem as características de qualidade dos 

novos dispositivos em saúde mental, tendo em vista o período decorrido, ainda recente, que 

vêm sendo construídos em número crescentes no país desde o início dos anos 2000 em 

decorrência do aprofundamento e ampliação das experiências substitutivas ao modelo 

manicomial no final dos anos 1980, denominado como Reforma Psiquiátrica (Amarante, 

1995, p.50); que considerem, não apenas as formas como os sujeitos se estruturam – 

atendimentos médicos, grupos terapêuticos, cuidados de enfermagem, oficinas, centros de 

convivência – mas que possam, sobretudo, discutir o tratamento clínico que eles se propõem a 

realizar.  

  Para contextualização do objeto de estudo realizei uma revisão sistemática com o 

objetivo de fazer um levantamento sobre as características de qualidade do dispositivo oficina 

terapêutica em saúde mental, segundo a narrativa dos usuários, nas bases de dados LILACS, 

MEDLINE/PUBMED, BDEN/BIREME E PSYCINFO. Ressalto que oficina terapêutica e 

grupo terapêutico não são descritores em Ciências da Saúde. Então, utilizei como descritores: 

Serviços de Saúde Mental, Avaliação dos Serviços de Saúde, Indicadores de Qualidade em 

Assistência à Saúde, Satisfação do Paciente, Enfermagem Psiquiátrica. Não foi delimitado o 

período a fim de permitir uma revisão ampliada. Exceto nas bases de dados 

MEDLINE/PUBMED que disponibilizava as pesquisas no período de 1997-2010. Os acessos 

foram viabilizados através do portal CAPES. 

         Após a realização dessa revisão nas bases de dados citadas pude constatar que na saúde 

mental, a disponibilidade de recursos avaliativos ainda é pequena. Dos estudos encontrados, a 

maioria aborda a avaliação do serviço substitutivo Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e 

apenas três o dispositivo oficina terapêutica especificamente, todos no Brasil.  
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Desses três, dois deram enfoque a opinião dos usuários e um a opinião dos familiares. 

Porém, apenas um retrata a qualidade das oficinas terapêuticas segundo os usuários que foi o 

estudo realizado no LAPPEPSM conforme descrito anteriormente. O outro identifica as 

funções, os objetivos e as propostas das oficinas em saúde mental, através da representação 

dos usuários. 

         Em outros países até o momento não foi encontrado estudos relacionados diretamente a 

qualidade das oficinas terapêuticas na saúde mental. Apenas sobre a avaliação dos usuários, 

familiares e profissionais a respeito dos serviços de saúde mental da rede básica (ambulatórios 

e moradias assistidas) e da rede hospitalar (internação psiquiátrica).  

        Esta contextualização entre IQPs na Educação e IQPs nas Oficinas Terapêuticas em 

Saúde Mental, pretende situar novamente certa ousadia desta pesquisa que é centrar seu foco 

neste impalpável e quase não avaliado campo das práticas de cuidado em saúde mental.        

 

1.1 Questões norteadoras: 

  - Como os usuários relatam que deve ser uma oficina terapêutica com características 

de qualidade? 

  - O que eles esperam obter de intangível, considerando os IQPs como guias, ao 

freqüentarem estes espaços? 

1.2 Objeto: 

A narrativa dos usuários do CAPS sobre as características de qualidade das oficinas 

terapêuticas em saúde mental. 

1.3 Objetivos 

   - Descrever as características de qualidade das oficinas terapêuticas, a partir da 

narrativa dos usuários, utilizando como guia os IQPs; 

- Discutir os IQPs como guia para a construção de critérios de qualidade nas oficinas 

terapêuticas em saúde mental; 

- Analisar as oficinas terapêuticas, enquanto dispositivo assistencial, a partir do olhar 

dos usuários. 

 

 



20 

 

  1.4. Relevância do estudo: 

A relevância deste estudo está diretamente ligada à possibilidade de propor uma 

discussão que esclareça as características de qualidade das oficinas terapêuticas, na 

perspectiva dos usuários de um CAPS, a fim de permitir que os dispositivos assistenciais 

façam sentido e sejam capazes de movimentar a vida dos mesmos. Incluindo o enfermeiro 

como um agente facilitador do protagonismo dos usuários e contribuindo para um cuidado de 

enfermagem implicado com a perspectiva da reabilitação psicossocial, valorizando a fala dos 

usuários e não o sintoma de sua doença. 

O Relatório da IV Conferência Nacional de Saúde Mental – Intersetorial (IV CNSMI) 

realizada em Brasília, entre os dias 27 de junho a 01 de julho de 2010, indica que o 

aprofundamento do processo de desinstitucionalização da loucura da Reforma Psiquiátrica 

Brasileira requer a implementação de novos mecanismos de sistematização, monitoramento e 

avaliação das informações da rede de saúde mental para viabilizar um planejamento adequado 

das ações nessa área. A participação do controle social no processo de planejamento, 

monitoramento e avaliação das práticas cotidianas de trabalho e do funcionamento dos 

serviços de saúde mental, dando visibilidade aos indicadores, de forma a democratizar as 

informações a todos os agentes sociais da saúde, é a reivindicação central das propostas no 

subeixo: Cotidiano dos serviços e fortalecimento do protagonismo dos atores. 

Apoiar o trabalho com oficinas terapêuticas na atenção em saúde mental, visando à 

promoção, proteção, tratamento e reabilitação da saúde dos usuários e implementar processos 

avaliativos de efetividade, qualidade de atendimento e grau de satisfação em relação aos 

serviços de saúde junto a usuários e familiares são também alguns apontamentos feitos no 

Relatório da IV CNSMI. 

Ainda contribuir para produção de conhecimento no Núcleo de Pesquisa em 

Enfermagem Hospitalar - NUPENH, no Laboratório de Projetos e Pesquisa em Psiquiatria e 

Saúde Mental - LAPPEPSM e subsidiar outros estudos de avaliação dos dispositivos 

assistenciais de Saúde Mental indo ao encontro de outro apontamento feito no Relatório da IV 

CNSMI – a universidade em sua função de pesquisa e de extensão deve contribuir para o 

rompimento do modelo manicomial, desenvolvendo projetos e ações substitutivas que 

promovam a qualidade de vida dos cidadãos. 

Este estudo também poderá contribuir para a otimização dos custos dos serviços de 

saúde, uma vez que abordará a melhoria da qualidade dos recursos utilizados nos serviços 
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substitutivos de saúde mental o que poderá reduzir conseqüentemente o número de 

(re)internações. 

Segundo o Departamento de Informática do SUS – DATASUS, órgão da Secretaria 

Executiva do Ministério da Saúde no ano de 2010 a produção ambulatorial no Brasil para o 

procedimento ATENDIMENTO EM OFICINA TERAPÊUTICA – SAÚDE MENTAL foi 

840.406. Na região sudeste 579.798 (maior de todas as regiões do país) e só na região 

metropolitana do Rio de Janeiro 142.650. 
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CAPÍTULO 2 

SOBRE A PSIQUIATRIA E A REFORMA PSIQUIÁTRICA BRASILEIRA 

2.1 Da loucura à doença mental: o nascimento da psiquiatria 

A loucura, desde a Idade Clássica até a Modernidade, passou por uma série de 

modificações quanto à sua abordagem até que, a partir do século XVIII, tornou-se sinônimo 

de doença mental. Foi somente a partir do século XIX que a loucura passou a ser diferenciada 

dos tipos marginais, que ameaçavam a ordem social, processo este que inaugura a constituição 

de um saber específico, médico-científico, sobre a loucura, a psiquiatria. 

O hospital moderno, locus da nascente ciência, era instrumento de trabalho dos 

médicos (MENDES, 1990, p.42) e local necessário para o exercício de suas práticas, para que 

o desenvolvimento tecnológico da época pudesse ser aplicado e acompanhado de modo mais 

intenso, rumo à consolidação de uma prática psiquiátrica. 

Segundo Resende (1987 p.35), no século XVIII, os ideais do Iluminismo e da 

Revolução Francesa, assim como aqueles propagados pela Declaração dos Direitos do 

Homem nos Estados Unidos, impulsionaram movimentos contestatórios aos 

enclaurusamentos arbitrários dos loucos. As bases humanitárias destes ideais foram 

fundamentais para que os princípios alienistas fossem adotados na maior parte do mundo, 

fazendo do asilo o local indicado para os loucos, os despossuídos da razão. 

Amarante (1995, p.23) considera que este espaço tornou-se o maior e mais violento 

espaço de exclusão, sonegação e mortificação das subjetividades. Pelicier (1973, p.84) 

considera que a obra científica e a ação filantrópica de Philipe Pinel tiveram importante papel 

na mudança da maneira pela qual a loucura vinha sendo tratada, institucionalizada e ordenada 

o espaço asilar, a partir do tratamento moral. Mas percebemos que o regime moral, em alguns 

casos, trouxe resultados ruins, principalmente quando pensamos nos hospitais que mantinham 

grande quantidade de doentes, submetidos a um sistema regular de disciplina, que os limitava 

progressivamente. 

Neste momento, a percepção da loucura foi dirigida pelo olhar cientifico, em que são 

estabelecidos os saberes práticos e teóricos, ou seja, neste contexto surge a disciplina 

Psiquiatria, em que a patologia é a doença mental. 

Para a época, a criação do hospital psiquiátrico, por Pinel, trouxe benefícios se 

pensarmos nas condições em que viviam os doentes. No entanto, a longo prazo, esta inovação 

gerou um aprisionamento do louco em suas condições psíquicas, permeando uma cultura de 
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exclusão e punição em decorrência da falta da razão (Amarante, 1995, p.23). A partir de 

Pinel, a clínica e a nosologia estiveram em evidência e associadas, fazendo com que o século 

XIX fosse marcado pela busca da terapêutica específica, ou seja, aquela indicada a cada caso 

especificamente, que acabou por afirmar a necessidade do paciente ser mantido sob 

vigilância, isolado, aonde era possível observar seus sintomas e serem estabelecidas as 

condutas específicas: “Se Pinel operou um redimensionamento de práticas e saberes no que 

diz respeito à loucura, sua reforma transformou o enclausuramento indiscriminado em 

segregação em nome da “ciência” ” ( Tenório, 2001, p.123).  

Depois de Pinel, sucederam-se movimentos de contestação das práticas concernentes à 

loucura. O próprio modelo pineliano foi severamente criticado, devido a seu caráter fechado e 

autoritário. A partir da segunda metade do século XIX, o método anatomo-clínico tornou-se 

hegemônico na medicina e, conseqüentemente, na psiquiatria, fazendo do organicismo a base 

de orientação para toda a produção nosológica e a terapêutica psiquiátrica.  

Na descrição de Amarante (1995, p.27), “[...] a psiquiatria seguirá a orientação das 

demais ciências naturais, assumindo um matiz eminentemente positivista”. Tal procedimento, 

criado com vistas a garantir à emergente psiquiatria credibilidade científica, resultou em 

segregação como método terapêutico e investigativo.  

A exclusão social do sujeito, como ponto central da terapêutica, prevaleceu apesar das 

reformas sofridas pela psiquiatria. O ato de Pinel, que acabava por inaugurar a psiquiatria 

enquanto saber médico foi contestatório, reformista, em relação à forma segregadora e 

indiferenciada como a loucura estava sendo tratada. Mas sua resposta também foi a 

segregação destes sujeitos. 

Dentre as reformas contemporâneas, podemos falar nas psiquiatrias reformadas, para 

usar o termo proposto por Franco Rotelli (1990, p.92), ou seja, as comunidades terapêuticas, a 

psiquiatria de setor, a psiquiatria preventiva ou comunitária e a psicoterapia institucional, que 

se implicaram em problematizar e buscar novas saídas para esta exclusão. 

Entretanto, a proposta mais radicalmente oposta à segregação imposta pela psiquiatria, 

foi aquela elaborada pela Psiquiatria Democrática Italiana, liderada por Franco Basaglia. 

Nesse sentido, Amarante (1995, p.52) afirma que a proposta de Basaglia era superar a 

psiquiatria na qual o paciente ficava entre parênteses, onde todos se ocupavam do estudo da 

doença tendo, por conseqüência, construído um objeto fictício, pois não existe doença sem o 

sujeito de sua existência. Para Basaglia (apud AMARANTE, 1995, p.54), seria necessário 

colocar a doença entre parênteses para poder ocupar-se do doente em sua experiência concreta 

de sofrimento. 
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  Como foi possível observar, por muito tempo o sujeito adoecido foi mantido entre 

parênteses, valorizando-se o estudo das doenças e, principalmente, a estrutura e o lugar onde a 

loucura poderia ser instalada. Vale registrar que a fala dos doentes sobre si ainda é muito 

pouco valorizada quase inexistente na literatura científica, talvez pela cultura hegemônica da 

razão que dita os fatos e a ordem, e em cujo jogo o discurso do paciente continua considerado 

irracional. 

A revisão situou-nos na forma como a loucura foi colocada no espaço de exclusão, e 

apresentou os vários momentos que impulsionaram a história, na qual o doente mental foi 

transformado em pessoa sem credibilidade e importância diante da sociedade. 

Nesta história o isolamento, foi a maneira escolhida para “tratar” o sujeito ou para 

livrar a sociedade do diferente, incoerente, insolúvel e irredutível, termos estes que cerceiam 

o doente mental, mas que são utilizados por Rotelli (1990, p.95) quando define psiquiatria 

como instituição que administra o que sobra.  

O sucinto histórico psiquiátrico mundial exposto acima pode nos ajudar a pensar o 

percurso da psiquiatria no Brasil. Embora o caso brasileiro possua peculiaridades, sofremos 

influências das psiquiatrias francesas (sobretudo num período inicial), norte americano, 

inglesa e, especialmente no âmbito da reforma psiquiátrica, da psiquiatria democrática 

italiana. 

2.2 Da doença mental à saúde mental: o processo da Reforma Psiquiátrica Brasileira 

O campo da saúde mental no Brasil, desde a segunda metade da década de 1970, vem 

passando por mudanças relevantes em função de um importante movimento de crítica à 

Psiquiatria (DELGADO, 1992, p.43; AMARANTE, 1995, p.88). Tal movimento constituiu a 

chamada Reforma Psiquiátrica Brasileira, processo de contestação e crítica à Psiquiatria em 

sua resposta social de constante segregação à problemática da loucura (TENÓRIO, 2001, 

p.126). 

      A Reforma colocou em curso um posicionamento contrário à exclusão do sujeito, 

reproduzida e defendida pela lógica psiquiátrica e manicomial. Uma exclusão que não 

significa somente retirada do convívio social, por meio do confinamento hospitalar 

característico do modelo asilar.  

A lógica manicomial estende sua exclusão a pertencimentos sociais diversos, 

resultando, por exemplo, na não inserção no mercado de trabalho e no retraimento da 

sociabilidade. Estende-se também ao direito da cidadania, uma vez que esta se encontra 
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vinculada à razão, algo do qual o louco seria destituído – o que atestam as idéias de 

incapacidade civil e inimputabilidade penal (TENÓRIO, 2001, p.124).  

Há ainda outra anulação, tão séria e nefasta quanto as três anteriores: a Exclusão da 

subjetividade. Não há no modelo asilar, lugar para a singularidade, para uma existência que 

leve em consideração as particularidades inerentes a cada ser humano. 

No cerne das reivindicações da reforma Psiquiátrica estão as idéias do desmonte dos 

dispositivos institucionais de cronificação, a desinstitucionalização, a valorização da 

subjetividade, a ressocialização do louco, e, sobretudo, o resgate da cidadania (DELGADO, 

1992, p.71; AMARANTE, 1995, p. 52). Isso se vincula a transformações gerais em curso nos 

planos ideológicos e político, em momento no qual se punha o próprio exercício da cidadania, 

uma vez que o país experimentava a abertura e democratização após anos de ditadura militar 

(AMARANTE, 1995, p.93). 

[...] no processo brasileiro da Reforma Psiquiátrica, o contexto de redemocratização 

dos anos 80 é um facilitador para o processo de contestação das práticas 

psiquiátricas, que foram tão utilizadas como forma de opressão e repressão. A 

Reforma Psiquiátrica surge sob o pano de fundo da redemocratização das 

instituições, também do projeto de Reforma Sanitária brasileira. (RESENDE, 1987, 

p.32) 

 

Sabemos que psiquiatria e Reforma são termos que caminham juntos desde o 

nascimento da Psiquiatria. O gesto inaugural de Pinel, de humanizar o tratamento concedido 

aos loucos, ação fundante da ciência psiquiátrica, já era em si uma reforma (TENÓRIO, 2001, 

p.129). O que há de novo então na Reforma Psiquiátrica Brasileira ocorrida nos anos 1980? 

          Sua característica essencial é a reivindicação da cidadania do louco, dos direitos do 

doente mental. Segundo Tenório, esta nova inflexão é uma tentativa de dar à loucura outra 

resposta social – ou seja, abrir para o louco outro lugar social. 

[...] sua marca distintiva está no fato de que nas últimas décadas a noção de reforma 

ganhou uma inflexão diferente: a crítica ao asilo deixou de visar ao seu 

aperfeiçoamento ou humanização, vindo a incidir sobre os próprios pressupostos da 

psiquiatria, na condenação de seus efeitos de normalização e controle. (Tenório, 

2001, p.20) 

 

           O rompimento que a Reforma estabelece incide não só sobre o modelo de tratamento 

estabelecido pela Psiquiatria, mas principalmente, sobre o discurso e o saber psiquiátrico que 

produzem a exclusão como o único lugar social possível para o louco (Macedo, 1997, p. 14). 

A meta política e social é uma transformação maior no cenário da saúde mental, passa a 

enfocar a questão da cidadania dos pacientes. Trata-se de um “processo histórico de 

formulação crítica e prática que tem como objetivos e estratégias o questionamento e a 
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elaboração de propostas de transformação do modelo clássico e do paradigma da Psiquiatria” 

(Amarante, 1995, p.91). 

           Como já foi dito, a reforma Psiquiátrica Brasileira foi influenciada pelos movimentos 

de contestação vindos da Europa, principalmente da Itália, que já ocorriam desde a década de 

1940. É, sobretudo, nas experiências da tradição basagliana e na antipsiquiatria que a Reforma 

Brasileira se apóia (Amarante, 1995), sustentando a crítica ao modelo psiquiátrico que, em 

nome da cura, acaba por cronificar o sujeito. Sua crítica dirige-se, eminentemente, à “doença” 

da exclusão social. Ao colocá-la em questão, nossa Reforma colabora para romper com o 

paradigma doença-cura, dando lugar ao conceito existência-sofrimento, que coloca o sujeito 

no centro das atenções (Rotelli, 1990). Não se trata mais de um objeto a ser estudado por um 

saber que cataloga, descreve e classifica, mas sim de um sujeito em sua relação com o corpo 

social (Costa-Rosa et al., 2003). 

         Dessa forma, houve tentativas de modificar a posição social da loucura que, para 

Amarante (2005, p.62), podem ser traduzidas como objetivos da Reforma Psiquiátrica 

Brasileira, a fim de garantir a cidadania dos doentes mentais. Nesta perspectiva, temos 

observado que os dispositivos terapêuticos agora utilizados têm propiciado mudanças na 

relação do louco com a sociedade, visto que favorecem o convívio e as trocas sociais, 

diferentemente do confinamento social. 

2.3 Por que Reabilitação Psicossocial? 

            A idéia de Reabilitação Psicossocial constitui um avanço no discurso sobre os 

cuidados em saúde mental. Sendo uma prática à espera de teoria, como afirma Benedetto 

Saraceno (1996, p.23), ela abre um campo de reflexão que não deve ser abandonado: 

Reabilitação Psicossocial implica numa ética de solidariedade que facilite aos 

sujeitos com limitações para os afazeres cotidianos, decorrente de transtornos 

mentais severos e persistentes, o aumento da contratualidade afetiva, social e 

econômica que viabilize o melhor nível possível de autonomia para a vida na 

comunidade. (PITTA, 1996, p.8) 

 

            De acordo com Saraceno (1999, p.68), é um processo de reconstrução, um exercício 

de cidadania e, também de maior contratualidade nos três cenários: habitat, rede social e 

trabalho. A contratualidade social diz respeito às trocas sociais que o individuo faz em 

sociedade, para atingir a liberdade de decidir sobre o que é melhor para si. 

            Ainda, Saraceno (1999, p.71) esclarece que em espaços de negociação, que propiciam 

trocas materiais e afetivas, o que deve ser colocado no centro da discussão é a participação do 
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usuário, e não a autonomia, visto que o objetivo é modificar as regras do jogo fazendo com 

que os fracos e fortes participem do mesmo espaço, realizando as trocas necessárias e 

possíveis. Dessa forma, não é preciso transformar fracos em fortes para, então, inseri-los no 

jogo, que deve ser de diferentes, mas não necessariamente de desiguais. 

           Neste sentido tornar-se necessário lutar por regras que permitam aos que têm menor 

poder contratual na sociedade conviver com os contratualmente mais fortes, não tentando 

transformar arbitrariamente todos os fracos em fortes. O conceito de reabilitação nos é mais 

útil que o de tratamento, que conota uma intervenção médica, apontando para um combate 

entre a saúde e a doença. Nós sabemos que não se trata de cuidar de uma doença, mas de lidar 

com uma particular condição do sujeito ou pelo menos de criar oportunidades para que o 

sujeito venha surgir do horizonte de nadificação ou de destituição subjetiva (SAGGESE, 

2008, p.241). 

Sem retirar a responsabilidade dos usuários dos serviços de saúde mental de 

escolherem seu próprio viés de inserção social, são necessárias ações de negociação e 

vinculação. Devemos criar espaços de maior diversidade, criativos, inovadores, dinâmicos 

para que os usuários possam exteriorizar sua existência-sofrimento.  

Dessa necessidade nasceu a idéia da criação das oficinas terapêuticas. Nome 

consagrado pela prática, mas que não cobre satisfatoriamente a realidade que se refere. A 

expressão “oficinas” pode dar margem a uma interpretação tecnicista da prática de 

reabilitação. Pode-se pensar exclusivamente na implementação de uma série de técnicas, 

formuladas por uma equipe e aplicadas sobre usuários que apresentam alguma desabilitação 

social. Passaria despercebida nesse caso a parte mais importante do funcionamento de um 

centro de atenção psicossocial: a relação com os sujeitos (SAGGESE, 2008, p.242).  

Os usuários dos serviços de saúde mental não devem ser aprisionados no papel de 

doentes e a equipe deve interagir com sujeitos, para além de um perfil clinico individual. Mais 

que estratégias postas em prática em cada oficina, sobressai o clima geral do serviço. 

Saraceno (1999,p.95)  realça que o serviço e não o tratamento constitui a variável (ou 

conjunto de variáveis) que influi no andamento do processo reabilitatório. Levando às últimas 

conseqüências esse raciocínio, o autor afirma que o serviço é o tratamento. 

  O “contato incidental entre os membros da equipe e os usuários dos serviços de saúde 

mental tem o mesmo peso que as atividades programadas como oficinas” (SAGGESE, 2008, 

p.242, grifos do autor). Esse contato incidental é caracterizado pelo autor como o resultado do 

maior ou menor potencial do paciente de desenvolver relações sociais e da suposição que os 

que trabalham no serviço apresentam uma maior disponibilidade para o contato social com 
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pessoas com dificuldades. Loyola (2008, p.68) coloca que a nossa prática na atenção 

psicossocial se faz da possibilidade de encontros e não há encontros se não houver 

disponibilidade e abertura para o outro. A esse respeito:  

Ainda precisamos avançar muito e superar o desafio que é materializar o sonho de 

que esses espaços de atenção um dia se transformem em dispositivos terapêuticos 

(de sentidos), porque são eles e não as oficinas, que estruturam o cotidiano da vida 

(LOYOLA et al, 2010). 

 

Ainda segundo Loyola (2008, p.67) reabilitar quer dizer reconstruir valores, construir 

nexos para entrar em parcerias sexuais, amorosas, esportivas, cientificas e financeiras. 

O levantamento bibliográfico sobre o tema Reabilitação evidenciou que a psiquiatria 

brasileira segue uma tradição da psiquiatria norte-americana (CORIN, 1988, p.71), na qual a 

fala dos pacientes sobre si é pouco valorizada ou mesmo empobrecida ao nível do sintoma. 

Esta autora enfatiza que reabilitar é privilegiar o potencial de recuperação das pessoas, 

colocando no centro das intervenções o sujeito e não seus déficits, ressaltando o papel de 

protagonista que o próprio usuário deve ter nesse jogo de se restabelecer, privilegiando a fala 

dos mesmos em todo o processo. 

A Reabilitação Psicossocial, que utilizamos como conceito, é um processo que 

objetiva, no limite, uma qualidade de vida melhor. Significa passar de uma situação deficitária 

em termos de felicidade, autonomia e saúde mental e física, para outra situação em que estas 

questões, todas ou apenas algumas, serão mais e/ou melhor atendidas.              

Na Saúde Mental, a proposta para promover reabilitação é composta de um conjunto 

de atividades, como oficinas, trabalhos em grupo e individuais, passando por atividades como 

teatro e artes plásticas. Essas atividades devem ser executadas como um guia orientador para 

realizar integração, trocas sociais e afetivas, melhorar a auto-estima, entre outros. Ressalta-se 

que o simples ato de entreter pode ser apenas um subproduto do trabalho, mas nunca seu 

objetivo principal. Para Saraceno (1999, p.16): 

[...] entreter tem o sentido de ter dentro, passar prazerosamente o tempo... na espera 

de que a doença passe sozinha ou que o doente morra entretido, dentro do hospital 

psiquiátrico ( na enfermaria, na cela forte, dentro das faixas de contenção, dentro da 

solidão).  

 

Neste novo modelo de atenção à saúde mental, entende-se que as oficinas terapêuticas 

não devem possuir o sentido da ocupação e do entretenimento, e sim de serem promotoras da 

reinserção social por meio de ações que podem envolver o trabalho, a criação de um produto, 

a geração de renda e a autonomia do sujeito, para que não voltemos a cair numa nova 

institucionalização, que pode vir a criar outros crônicos (COSTA e FIGUEIREDO, 2008, 

p.8).  
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CAPÍTULO 3 

OFICINAS TERAPÊUTICAS: REFAZENDO O PERCURSO HISTÓRICO E 

ATUALIDADES 

 

3.1 O uso do trabalho e da atividade no campo geral da psiquiatria: da fase pré-

psiquiátrica às novas propostas de desinstitucionalização 

Para que possamos entender as oficinas terapêuticas hoje é necessário pensar suas 

articulações com práticas anteriores e também suas origens. Portanto, torna-se necessária a 

revisão desta trajetória.  

Sabemos que há muito tempo a atividade e o trabalho têm sido usados como recursos 

diante da loucura. Guerra (2004, p.23) afirma datar do século XII a primeira referência ao uso 

da atividade e do trabalho como recurso terapêutico para a loucura, ainda que distante do 

modelo médico-psiquiátrico que se firmou posteriormente nesse campo: 

Foi Bartolomeu, mestre da escola de Salerno – “primeira verdadeira escola de 

medicina do Ocidente, que floresceu nos séculos XI, XII e XIII”- que fundamentado 

numa certa perspectiva, que hoje podemos denominar de moral  ou psicológica de 

compreensão da loucura, sugeriu, em termos terápicos, “[...]os doentes devem ser 

revigorados e confortados e afastados de qualquer coisa que fosse, para eles fonte de 

medo ou de pensamentos angustiados. Deveriam até ser alegrados pela música e, 

para alguns, seria conveniente achar uma ocupação”. ( PESSOTTI, 1996, apud 

GUERRA 2008, p.28, grifos do autor) 

 

No século XVII, antes mesmo da instalação da psiquiatria no campo médico, a 

atividade e o trabalho tiveram a função de auxiliar a manutenção da ordem social exigida pelo 

novo modelo econômico estabelecido pela sociedade burguesa (RANGEL, 2006, p.30).  

A “Grande Internação”, nas chamadas casas de trabalho e casas de correção, cumpriu 

a função de retirar da cena o grande contingente de improdutivos que a nova organização 

liderada pela burguesia acabou gerando (FOUCAULT, 1989, p.53). Tornado um imperativo, 

o trabalho passou a ser usado como uma espécie de regulador social. Segundo Foucalt (1989, 

p.67) a alternativa é clara: mão de obra barata nos tempos de pleno emprego e altos salários; 

em período de desemprego, reabsorção dos ociosos e proteção social contra a agitação e as 

revoltas. No entanto, estas funções econômicas do trabalho e da atividade não obtiveram o 

êxito esperado.   

           Foucalt (1989, p.65) ressalta que foi a significação ética concedida ao trabalho, recurso 

de punição e salvação, que fez dele uma medida de eficácia, e que serviu para justificar a 

retirada dos improdutivos do convívio social. O trabalho era, para o pensamento clássico, o 

remédio para todos os males, que podiam ser definidos em uma só palavra: ócio. Nesse 

contexto, as internações estavam justificadas. Ao mesmo tempo em que eliminavam das 
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cidades os desordeiros, submetiam-nos ao trabalho, salvação para o mal social do ócio 

(FOUCALT, 1989, p.71).  

  Guerra (2008, p.26) destaca uma observação importante de Foucault (1989, p.70) a 

respeito das relações entre ordem social, trabalho e internação: “[...] dado que a preguiça 

tornou-se a forma absoluta da revolta, obrigam-se os ociosos ao trabalho, no lazer indefinido 

de um labor sem utilidade nem proveito”. O „sem utilidade nem proveito‟ ressalta a 

incapacidade para o trabalho e para a atividade, assim como para a incapacidade destes 

sujeitos de cumprirem o papel previsto no contrato social. Trabalho e atividade servindo 

apenas para referendar a exclusão, não abrindo quaisquer saídas, apenas silenciando 

diferenças (RANGEL, 2006, p.31). 

  Ainda, segundo Guerra (2008, p.25), essa situação começa a delinear o território sobre 

o qual a nascente psiquiatria se desenvolverá futuramente, e, em seu seio, o uso da atividade e 

do trabalho enquanto recursos terapêuticos. 

No final do século XVIII, os loucos foram separados dos outros tipos de excluídos, 

estabeleceu-se para a loucura uma outra forma específica de tratamento, o tratamento moral. 

Nasce a psiquiatria cuja crença na hegemonia da razão na constituição do sujeito transforma a 

loucura em doença mental, alienação em relação à razão. Sua função é orientar o louco, por 

meio de embasamentos médicos-científicos, a um destino que possa resguardar a ordenação 

do espaço asilar. A loucura passa a ser associada ao erro ético gerado pela desrazão, a 

psiquiatria de Pinel a considera como um desvio da corrente natural do pensamento racional, 

que deve ser reconduzida novamente à racionalidade, à normalidade, graças a um tratamento 

que implique reeducação moral pela razão (RANGEL, 2006, p.31). 

Pinel então inicia uma nova proposta para lidar com os alienados, o tratamento moral. 

Através desse tratamento se daria a cura do alienado. Consistiria em normatizar o indivíduo, 

ou seja, trazê-lo de volta ao mundo da realidade, das normas sociais, tentando restabelecer 

suas relações com os outros e o mundo à sua volta. Este processo de normatização se daria 

através de um processo pedagógico, a pedagogia moral. 

O discurso normativo do psiquiatra deveria se impor ao discurso inadequado do 

alienado. Este seria colocado em asilos com objetivo de se criar um meio social para educar o 

indivíduo. Nesta proposta havia fundamentos de ordem e isolamento, regras, vigilância e 

castigo (CASTELO BRANCO, 2008, p.5). 

        A terapêutica e a lógica pinelianas prevaleceram até meados do século XIX, quando 

foram suplantadas, ao menos no campo das idéias, pela lógica organicista da doença mental. 

Ainda que então tenham sido postas em discussão as causas da doença mental, na passagem 
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da corrente psicologicista para a organicista, no que diz respeito à terapêutica, o trabalho 

continuou cumprindo a mesma função: submeter os alienados e insanos ao funcionamento do 

universo “normal” para que, assim, eles recobrassem a consciência perdida. E tal 

procedimento perdurou por bastante tempo. A assistência psiquiátrica mergulha novamente no 

longo sono do período pré-pineliano, e não considero exagero afirmar que deste pesadelo só 

começará a despertar na época da segunda grande guerra (RESENDE, 1987, p.29). 

Trabalho e atividade estiveram articulados à psiquiatria desde a origem desta prática 

médica, configurando um importante elemento da lógica asilar (LIMA, 2004, p.63 ). A partir 

do final da primeira metade do século XX, no período do pós-guerra, surgem experiências na 

Europa e Estados Unidos que buscam romper com a prática excludente da psiquiatria, as 

chamadas “psiquiatrias reformadas”. Termo proposto por Rotelli (apud NICÁCIO, 1990, p. 

18) para mapear as experiências reformistas da psiquiatria na contemporaneidade. 

  Foi no âmbito das psiquiatrias reformadas que se formalizou o campo de práticas e 

saberes da Terapia Ocupacional. Por isso, os referencias teóricos e experiências dessas 

psiquiatrias são fundamentais para nossa discussão, já que as contribuições da terapia 

ocupacional foram as bases das atuais oficinas terapêuticas (COSTA & FIGUEIREDO, 2008, 

p.7). 

Birman e Costa (2004, p. 23) propõem uma periodização importante a respeito das 

psiquiatrias reformadas, ao discutirem as propostas de cada uma destas experiências em 

relação à lógica asilar psiquiátrica. Comentando o estudo desses autores, Amarante (1995, 

p.71) propõe a seguinte ordenação: 1) comunidades terapêuticas e psicoterapia institucional 

(reformas restritas ao âmbito asilar); 2) psiquiatria de setor e psiquiatria preventiva (que 

extrapolam as reformas do espaço asilar); 3) antipsiquiatria e psiquiatria democrática italiana 

(que instauram uma ruptura com as práticas anteriores, questionando o dispositivo médico-

psiquiátrico, seu discurso e dispositivos terapêuticos). 

         O estudo de Guerra (2000) aborda as premissas que embasam as experiências citadas 

acima, bem como o uso do trabalho e da atividade nas mesmas. A autora, que também recorre 

às análises de Birmam e Costa (1994) e de Amarante (1995), afirma terem sido as propostas 

de Simon, Sullivam, Bion e Menninger que determinaram o uso da atividade e do trabalho no 

período em questão. Destaca ainda as influências de Schneider, Paul Sivandon, Freud e Jung 

segundo referências encontradas na obra de Nise da Silveira (1976). Por fim, cita ainda 

Delgado (1994), com sua referência à psiquiatria do trabalho francesa (também da escola de 

Sivadon), e Simom como autores influentes. “É interessante conhecermos suas bases 

epistêmicas e operacionais” (GUERRA, 2000, p. 52). 
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Guerra (2000, p.54) relata que as experiências das Comunidades Terapêuticas, na 

Inglaterra, e da Psicoterapia Institucional, na França, são tributárias da proposta de Simon (o 

trabalho é um estimulante geral, uma possibilidade de exercício das funções psíquicas 

normais, que leva ao contato com a realidade). Outra influência que ressalta é de Sullivan e de 

seu enfoque terapêutico voltado para a integração de pacientes em sistemas grupais, geradores 

de possibilidades de comunicação entre os pacientes. Também Menninger aplicou a tática da 

terapia grupal para doentes mentais: problemas e soluções eram debatidos em grupo, visando 

a ressocialização. Quanto ao trabalho desenvolvido por Bion e Rickmann, Guerra (2000, p.55) 

aponta sua orientação no sentido de uma necessidade de recuperar a mão-de-obra militar, que 

fez do trabalho um aparato terapêutico. 

Já Sivadon “focaliza na doença mental a perturbação das funções de adaptação ao 

ambiente onde vive o indivíduo” (GUERRA, 2000, p.56). A condição patológica possuiria 

graus diferenciados de dissolução, e a relação do doente com o ambiente funcionaria de 

acordo com esta gradação. A ocupação será terapêutica na medida em que vise reestruturar a 

personalidade mórbida, levando o paciente a níveis funcionais mais elevados. É necessário, 

para que os resultados alcançados sejam positivos, que os doentes se adaptem às atividades. E 

a adaptação dependerá das características do grupo de trabalho, do tipo de ocupação, do ritmo 

de trabalho, do material, do grau de relações humanas que o paciente consegue estabelecer e 

do grau de responsabilidade que a atividade exige (GUERRA, 2000, p.57). 

Explicitadas as principais influencias, retornemos às psiquiatrias reformadas. Na 

comunidade terapêutica, os pacientes eram tomados como agentes sociais de sua existência 

hospitalar, por meio da organização coletiva do trabalho e das discussões em grupo sobre as 

atividades do hospital, a fim de se evitar a iatrogenia deste ambiente. Através do trabalho e 

das atividades grupais, exercidas para o próprio funcionamento do aparato terapêutico asilar, 

os sujeitos poderiam recuperar a normalidade perdida (RANGEL, 2006, p.35). 

         Na psicoterapia institucional, a atividade é um dos “objetos institucionais” que 

estabelecem a mediação entre paciente e o coletivo. A “criação de um coletivo, que possa 

fornecer referências ao paciente, é o objetivo dessa psicoterapia” (GUERRA, 2006, p.35). 

Trabalha-se com a noção de que o coletivo – no caso, a própria instituição psiquiátrica – 

propicia o melhor tratamento do paciente. 

          Quanto a psiquiatria de setor, Guerra (2000, p.59) afirma ser esta “uma reforma de 

cunho mais administrativo que técnico ou teórico pouco inovando quanto ao uso terapêutico 

da atividade e do trabalho”. 
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          A psiquiatria preventiva propõe novas atitudes terapêuticas, entretanto distancia-se do 

trabalho com o paciente para atender às demandas que o trabalho comunitário criou 

(RANGEL, 2006, p.36). 

         Ao analisar as teorias e sistemas que influenciaram as experiências das psiquiatrias 

reformadas, podemos perceber que, a partir delas se originaram determinadas premissas 

adotadas pelas oficinas terapêuticas atualmente. 

         Umas das funções dessas oficinas hoje como destacam Costa e Figueiredo (2008, p.8) é 

seu potencial em estabelecer o convívio entre os pacientes e entre pacientes e técnicos, em 

oposição ao isolamento afetivo e social que o transtorno mental acarreta. Não se trata aqui 

apenas do isolamento fabricado pela psiquiatria, mas de um isolamento inerente à própria 

experiência da loucura.  

Vale lembrar que Sullivam e Menninger – e, conseqüentemente, as experiências da 

comunidade institucional (cf. Guerra, 2000) – já apontavam e apostavam que a integração de 

pacientes em sistemas grupais gera a possibilidade de comunicação entre os pacientes. Foram 

criticados, como sabemos, por se restringirem ao âmbito asilar, sem romper com sua lógica 

(RANGEL, 2006, p.36). 

          Retomemos, para uma análise mais acurada, as convicções adotadas antes das 

psiquiatrias reformadas. A função terapêutica do trabalho em Pinel está articulada, como dito 

antes, à noção de loucura como desrazão, desvio da corrente natural do pensamento racional. 

Assim sendo, a loucura deve ser reconduzida novamente à racionalidade, á normalidade.  

Tendo o trabalho alcançado o status de parâmetro para a normalidade – para atender às 

novas configurações econômicas que vinham sendo estabelecidas desde a ascensão da 

burguesia – será por meio dele que o louco conseguirá recobrar a razão. “O trabalho e a 

atividade são terapêuticos em si mesmos, pois a lógica pineliana vê, na ordenação social 

proposta pelo trabalho, a condição de melhora do doente mental” (RANGEL, 2006, p.38). Já 

no âmbito das psiquiatrias reformadas, sobretudo nas experiências da comunidade terapêutica 

e da psicoterapia institucional, o trabalho e atividade ficaram restritos ao universo asilar, 

servindo para melhorar o funcionamento do hospital, servindo para reafirmar a instituição 

asilar como o epicentro do tratamento terapêutico. 

Pode-se afirmar que nenhuma das duas lógicas acima se concilia com os objetivos das 

oficinas terapêuticas atuais:         

Tomar a atividade em si como catalisadora da condição de melhora do paciente, sem 

construir para ela algum destino, remete tanto ao tratamento moral de Pinel, quanto 

á garantia do bom funcionamento do aparato psiquiátrico, preconizadas pelas 

experiências da comunidade terapêutica e da psicoterapia institucional. No primeiro 

caso, pragmatismo torna-se sinônimo de Capacidade de executar uma tarefa, retorno 
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aos padrões de normalidade; no segundo, sinônimo de garantia de que, entretido e 

ocupado com a atividade, o paciente não afetará o bom funcionamento do serviço. 

(RANGEL, 2006, p. 36)  

 

Se, por outro lado, o pragmatismo estimulado por algumas oficinas retira o sujeito de 

uma posição de inércia, ele também não deve se restringir a isso. Deve ir além, estar dirigido 

a algum outro tipo de inserção. 

Porque, muitas das vezes, na Ergoterapia, se produzem coisas que não servem a 

ninguém, eu acho que isto não é pedagógico, eu não acho que se faça Saúde Mental 

ao produzir coisas inúteis, muito embora possa aí existir, certamente, um processo 

de aprendizagem para o qual se pode utilizar diferentes formas, mas acho que é 

muito mais importante que uma pessoa se empenhe um ano para fazer uma coisa que 

pode ser vendida do que ela empregar um dia apenas fazendo uma coisa que não 

serve para ninguém. (ROTTELI, 1994, p.154 apud GUERRA, 2000, p.64) 

 

No que diz respeito às reformas que rompem com o discurso e as práticas 

psiquiátricas-asilares, podemos dizer que o trabalho
4
 tornar-se importante viabilizador da 

busca pelo resgate da cidadania, no cerne das estratégias de reabilitação ou reinserção social.  

O movimento da antipsiquiatria questionava o saber e a prática, questionava a 

racionalidade das ciências naturais quando aplicada às ciências humanas. A loucura estaria 

entre os homens como fruto social, e não como mais dentro do homem como desvio de sua 

razão. Seu método terapêutico valoriza a análise do discurso através da metanóia, da viagem 

ou delírio do louco, que não deve ser podada (AMARANTE, 1995, p.29).  

Segundo Rangel (2006, p. 40) as atuais oficinas terapêuticas buscam suas bases nas 

noções difundidas pela Reforma Psiquiátrica Brasileira e a experiência brasileira sofreu fortes 

influencias da Psiquiatria Democrática Italiana. 

Sucintamente podemos dizer que a Psiquiatria Italiana toma por bandeira a idéia de 

que „a liberdade é terapêutica‟ e por discussão crítica a perspectiva institucional – 

enquanto conjunto que liga os saberes, as administrações, as leis, os regulamentos, 

os recursos materiais, que estruturam a relação médico-paciente. (AMARANTE, 

1995, p.151) 

 

Mais que humanizar a assistência, parte de uma critica radical à ideologia dominante 

que busca destruir qualquer forma de diversidade em função de uma exigência de 

produtividade das pessoas, onde as forças não produtivas terminam por serem 

excluídas, tendo na psiquiatria a legitimação dessa exclusão em sua ação 

manicomial de aparência científica. (ROTTELI, 1994, p. 150 apud RANGEL, 2006, 

p. 40) 

 

Dessa maneira em lugar dos conceitos de doença ou saúde mental, trabalha-se com a 

noção de existência-sofrimento do corpo em relação ao corpo social substituindo o 

curar pelo cuidar, a partir da idéia de autonomia. (MIRANDA Jr., 1994, p.07 apud 

GUERRA, 2000, p.61) 

                                                             
4
 É interessante pensar, como lembra Guerra (2000, p.62) que “tomando por base ter um trabalho, um salário, em nossa 

sociedade pode ser tomado como um elemento de Saúde Mental, mas também é um direito do cidadão, o mesmo não deve ser 
transformado, segundo a vertente ética desse pensamento”. 
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Guerra (2000, p. 65) coloca que foi a experiência italiana que redefiniu a idéia de 

reabilitação mental, característica do uso da atividade e do trabalho na psiquiatria. Propôs a 

revisão da ergoterapia realizada nos manicômios italianos – práticas que, na verdade, 

promoviam a exploração da mão-de-obra dos internos para o bom funcionamento do 

manicômio. Para transformar o status do trabalho no campo psiquiátrico, que não deveria 

mais ser estratégia de tratamento e tão pouco de exploração, montaram-se as primeiras 

cooperativas de trabalho. Inicialmente, foram contratadas pela própria instituição, que passou 

a pagar pelos serviços dos internos. Esta atitude modificou as relações entre os sujeitos que 

habitavam o hospital psiquiátrico, ou seja, técnicos e pacientes.  

Em um segundo momento, os pacientes começaram a ser pensados não apenas como 

produtores, mais também como consumidores. Este novo papel permitiria, mais do que 

apenas a função de produtor, readquirir a capacidade de relacionamento com os outros. No 

próprio hospital foram criados pequenos negócios que viabilizavam as trocas via consumo. 

Com o desenrolar deste processo, as cooperativas vieram a articular o público e o privado, 

buscando trabalhar qualidade – do ambiente, do produto das relações. E trabalhar a qualidade 

significa ampliar o alcance da terapia, considerando-se que, no mundo da marginalização, 

somente a própria qualidade pode fazer frente à segregação. 

Parece, portanto, que um certo uso do mercado e da qualidade são os eixos em torno 

do qual a Psiquiatria Democrática funda em seu interior o uso da atividade e do 

trabalho com recurso terapêutico. Nesse território, o „terapêutico‟ passa a se 

entendido como tudo aquilo que nos permite revisitar a qualidade de vida. 

(ROTELLI, 1994, p.159 apud GUERRA, 2000, p.64) 

 

A Psiquiatria Democrática Italiana traz para o campo da saúde mental novas e 

importantes questões. Podemos destacar as transformações sofridas pela noção de terapêutico, 

da idéia de ampliação das possibilidades de troca na vida pública, no que o aspecto político e 

o clinico encontram-se associados, como ressalta Guerra (2000, p.71). Quanto à utilização do 

trabalho e da atividade propõe-se a inclusão deles nos circuitos da qualidade e econômico, 

onde as trocas sociais se estabelecem de fato. 

Essa retrospectiva nos revela que o trabalho e atividade tiveram lugar certo nas 

práticas que constituem a instituição psiquiátrica desde o seu nascimento, como um 

importante instrumento organizador da lógica asilar. Retomar esta trajetória é fundamental 

para (re)pensar as práticas contemporâneas e refletir sobre seus impasses, encontrando novas 

e criativas maneiras para não reproduzirmos os velhos modelos que tanto criticamos. 
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3.2 O uso do trabalho e da atividade no contexto psiquiátrico brasileiro: do século XIX 

aos tempos atuais 

No capítulo anterior vimos que na Europa a ruptura da ordem feudal e a ascensão do 

capitalismo mercantil, trouxeram a necessidade de uma nova ordenação social, intolerante ao 

que não lhe serve, instituindo medidas contra a desordem, como a loucura. Pré-condições 

como urbanização e industrialização dos meios de produção aportaram novas necessidades e 

novos contratos sociais. Essas não eram as circunstâncias do Brasil quando a loucura 

ascendeu à condição de problema social – o que não nos permite a simples importação de 

explicações para o entendimento do processo brasileiro. 

Resende (1985, p. 29) ressalta que, embora aqui também tenha ocorrido, como na 

Europa, o seqüestro da “liberdade” do louco devido, a motivações socioeconômicas, devemos 

considerar que as peculiaridades da vida econômica e social do Brasil colônia constituem um 

diferencial importante. “Por que teria o doente mental, no Brasil, surgido na cena social muito 

antes de se ter alterado aquela mesma organização, que até certo momento, lhe propiciou 

extraordinária acolhida?” (RESENDE, 1995, p.32). A vida econômica do Brasil colônia e o 

trabalho baseado na atividade servil determinaram tais alterações.  

Segundo Rangel (2006, p.43) a utilização dos escravos – com suas conseqüências, 

como a falta de trabalho para homens livres e o preconceito em torno do próprio trabalho, 

associado a uma prática inferior – produz uma massa de desocupados, vagabundos e ladrões, 

enfim, de excluídos, grupo que passa a atrapalhar a ordem social. Os loucos serão 

identificados a este grupo, e para eles serão aplicadas as mesmas medidas. As Santas Casas de 

Misericórdias, que até então abrigavam apenas doentes pobres, velhos, órfãos e mendigos, 

passam a ter, também, os loucos e outros marginalizados como hóspedes.  

Desordem franca e ociosidade, perturbação da paz social e obstáculos ao 

crescimento econômico, estão ai as mesmas circunstancias sociais que, alguns 

séculos antes, determinaram na Europa, o que Foucalt qualificou de „o grande 

enclausuramento‟, as diferenças residem apenas nas causas estruturais, aqui e lá, e 

que não foram poucas. (RESENDE, 1995, p.35) 

 

Quanto ao tratamento dispensado aos loucos, era nos porões, sem qualquer tipo de 

assistência medica que seus delírios eram contidos com atos de violência física. As prisões 

com igual tratamento, também acolhiam a loucura nessa época (RANGEL, 2006, p.24). 
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           Podemos tomar com marco institucional
5
 da psiquiatria brasileira a construção em 

1852 do primeiro hospital psiquiátrico do país, o Hospício de Pedro II, na Praia Vermelha, 

Rio de Janeiro. Posteriormente veio a receber o nome de Hospício Nacional dos Alienados. 

Surgiu em resposta aos “reclamos gerais contra o livre trânsito de doidos pelas ruas da cidade; 

acrescentem-se os apelos humanitários, as denúncias contra os maus tratos que sofriam os 

insanos” (RESENDE, 1987, p.38). Em um contexto de desordem e ameaça à paz social, as 

instituições psiquiátricas brasileiras foram implementadas no intuito de controlar, segregar e, 

posteriormente, tratar a loucura. 

             A localização do primeiro hospício brasileiro se deu em local afastado da cidade, 

lógica que também determinará a instalação de outras estruturas psiquiátricas asilares, as 

colônias de alienados, que vieram a compor a assistência psiquiátrica brasileira. Outros 

hospícios foram sendo inaugurados em outras partes do território nacional. A distancia e a 

necessidade de asilamento se justificam por proposições que segundo Resende (1987, p.40) 

são contraditórias entre si. De um lado, a indicação social que visava à manutenção da ordem 

e da proteção social, de outro, a indicação clínica e a intenção de cura. 

  No que diz respeito ao uso do trabalho e da atividade, nas colônias de alienados da 

década de 1920, a motivação era interesses econômicos, ocupacionais e ordenadores, o que 

colaborava para fazer dos chamados doentes mentais mão-de-obra nas lavouras (FARIA, 

1995 apud RANGEL, 2006, p.44), sendo esta atividade entendida como terapêutica.  

Em hospitais psiquiátricos da década de 1930 o trabalho também era considerado por 

seus fins terapêuticos, funcionando como um organizador da vida institucional (MIRANDA 

Jr.,1994 apud RANGEL, 2006, p.44). É necessário ressaltar que o que se define como 

terapêutico deriva do que se entende por loucura – sendo necessário, portanto rever o 

significado da função terapêutica do trabalho ou atividade conforme as diferentes formas de 

entendimento acerca da loucura e do modelo de doença estabelecido. 

          A partir dos anos 1930, a psiquiatria Alemã de base organicista se estabelece no Brasil, 

principalmente por meio da figura de Juliano Moreira. Muito embora se possa afirmar que o 

período imediatamente posterior à Proclamação da República tenha estabelecido uma divisão 

entre a psiquiatria empírica do vice-reinado e a psiquiatria científica, só a partir da década de 

1930 esta ultima se materializou. Segundo Guerra (2000, p.70) esse período se caracteriza por 

utilizar o trabalho como recurso terapêutico com três finalidades: ocupar o tempo ocioso, 

gerar renda para manutenção das colônias e asilos e manter a ordem social, no contexto 

                                                             
5
 É importante dizer que já em 1841, no Rio de Janeiro, havia um Asilo Provisório, no mesmo local onde foi 

construído o Hospício Pedro II. 
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conturbado da consolidação da Republica, do nascimento dos centros urbanos e da vida 

citadina no país. 

       É importante lembrar que algumas propostas diferenciadas também ocorreram a partir 

deste período, como é o caso das experiências empreendidas por Osório Cesar, em Franco da 

Rocha, São Paulo, e Ulisses Pernambucano, em Recife, Pernambuco. No ano de 1929, Cesar 

publicou o livro A Expressão Artística dos alienados – Contribuição ao Estudo dos Symbolos 

na Arte, considerado sua obra prima. Trata-se de um estudo iniciado em 1923, realizado no 

Hospital do Juqueri, no qual o médico encontrara produção artística pelos pátios e salas da 

instituição (ADRIOLO, 2004 apud Rangel 2006, p.45).  

Em 1925, Cesar publicara seu primeiro artigo sobre a temática das atividades 

artísticas, intitulado A Arte Primitiva dos Alienados. Foi com a motivação de condenar as 

concepções sobre o exercício mecânico da arte pelos loucos e acreditar no potencial artístico 

dos trabalhos produzidos que Cesar publicou seus trabalhos e investiu na circulação destas 

obras nos campos da arte e da psiquiatria. Cesar e Pernambuco são pioneiros no Brasil, na 

utilização da atividade com o enfoque artístico (RANGEL, 2006, p.45). 

Rangel (2006, p.46) lembra que no campo das artes importantes transformações 

vinham ocorrendo, principalmente em função do movimento modernista, cujas idéias 

valorizavam a espontaneidade e livre expressão, questionado o virtuosismo técnico e o 

academicismo nas artes. A qualidade plástica de doentes mentais e crianças passou a ser 

valorizada, legitimada no contexto da arte. 

         Ainda Rangel (2006, p.47) destaca que Cesar não ficou restrito ao universo da 

psiquiatria ao abordar a temática das artes produzidas pelos habitantes dos hospitais 

psiquiátricos. Buscava sempre a articulação com artistas e pensadores de outras áreas, fazendo 

um intercambio entre o mundo de dentro – o asilo e o mundo de fora – a sociedade. É 

fundamental destacar na obra de Cesar sua atitude inovadora em colocar as obras  dos artistas 

que produziam no Juqueri no campo das artes, de ter para com elas, o mesmo olhar que, como 

critico de arte, tinha com os artistas da “arte formal”. 

          Na década de 1940, outra importante figura da psiquiatria brasileira, Nise da Silveira, 

introduziu um diferencial em relação à função terapêutica da atividade e do trabalho. Este que 

era, essencialmente, laborativo (alfaiataria, plantio, marcenaria) e voltado para a própria 

manutenção da instituição
6
, assumiu então a função de expressar aquilo que é inconsciente. 

                                                             
6
 Com exceção das experiências de Ulisses Pernambuco e Osório Cesar, citadas anteriormente. 
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Ao questionar a primazia do pensamento organicista na psiquiatria, Nise da Silveira 

valoriza o uso da atividade como recurso terapêutico, denunciando, ao mesmo tempo, os 

desvios em sua utilização e enfocando o respeito à produção subjetiva dos pacientes e suas 

manifestações. Desse modo, subverteu a lógica vigente, colocando as atividades expressivas 

em pé de igualdade com as demais abordagens terapêuticas (terapia medicamentosa, 

eletrochoque e lobotomias), não mais submetidas à manutenção da própria instituição.  

Além disso, superou a visão anterior, segundo a qual a ocupação terapêutica só era 

destinada aos crônicos e, sobretudo, buscou garantir uma postura de respeito e atenção à 

produção subjetiva do louco. “Assim, suas inovações, verdadeiros cortes epistemológicos à 

cultura que sustentava as práticas psiquiátricas vigentes à época, foram de influencia decisiva 

para concebermos o que hoje chamamos de oficinas” (GUERRA, 2000, p.96). 

          Nas décadas posteriores, de 1950 a 1970, o país passou por um período marcado por 

grande descaso e reduzidíssimo investimento na área. São características deste momento o 

enfoque medicamentoso adotado pela psiquiatria tradicional fortalecido pelas multinacionais 

da indústria farmacêutica e por uma visão psicanalítica ortodoxa; a orientação organicista 

predominante nos cursos de saúde; a lógica privatizante na política de saúde e “a falta de 

intencionalidade política de mudança da situação da institucionalização da loucura nos 

manicômios” (GUERRA, 2000, p.94).  

A atividade voltada para o campo, característica das colônias agrícolas, ficou 

destoante, uma vez que a industrialização ganhava cada vez mais alcance; por outro lado, o 

trabalho tornou-se “um arremedo de praxiterapia, constando de atividades monótonas e 

repetitivas, nas quais o doente não podia perceber qualquer sentido” (RESENDE, 1989, p.28). 

A Terapia Ocupacional de Nise da Silveira foi bastante enfraquecida e mesmo marginalizada 

nesse período. 

Na década de 1980, diante da situação critica em que se encontrava o campo da saúde 

mental no Brasil – internações desnecessárias, assistência de má qualidade, privatização 

galopante e abusivamente lucrativa, carência de infra-estrutura – iniciou-se um processo de 

combate a tal estado de coisas. Foi posto em questão o saber psiquiátrico e sua prática. No 

centro das reivindicações da Reforma Psiquiátrica Brasileira estavam o resgate de cidadania 

do louco e a construção de novas práticas sociais e assistenciais para lidar com a loucura. 

A década de 1980 assistiu ainda ao surgimento de experiências institucionais bem-

sucedidas na arquitetura de um novo tipo de cuidados em saúde mental. Ao menos duas delas 

são consideradas marcos inaugurais e paradigmáticos de uma nova prática de cuidados no 

Brasil: o Centro de Atenção Psicossocial Professor Luiz da Rocha Cerqueira, em São Paulo; e 
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a intervenção na Casa de Saúde Anchieta, realizada pela administração municipal de Santos 

(SP), iniciando o processo que se constituiria no complexo e exemplar Programa de Saúde 

Mental daquela cidade. A experiência santista nasceu da intervenção pública realizada pela 

nova administração municipal na Casa de Saúde Anchieta (TENÓRIO, 2002, p.28).  

A Anchieta era uma clínica privada conveniada com o Inamps (isto é, contratada e 

financiada pelo poder público para prestar assistência pública à população) e funcionava há 

quarenta anos absorvendo praticamente toda a demanda de internação asilar da região. A 

intervenção, motivada pelas denúncias (logo comprovadas) de mortes, superlotação, 

abandono e maus-tratos, transformou-se em desapropriação por razões de utilidade pública e 

depois se desdobrou em ações para extinguir o manicômio na cidade, com a implementação 

de um Programa de Saúde Mental organizado em torno dos então criados Núcleos de Atenção 

Psicossocial (NAPS).  

Os NAPS são estruturas abertas, regionalizadas, com responsabilidade por toda a 

demanda da região, independentemente de sua gravidade, oferecendo cuidados 24 horas, 

todos os dias, inclusive acolhimento de tipo internação, cada unidade dispondo de seis leitos, 

aproximadamente (LEAL, 1994, p.32). O serviço deve oferecer o maior número possível de 

recursos diferentes e alternativas de cuidado: o mesmo espaço prestando-se a funcionar como 

hospital-dia, hospital-noite, aceitando freqüências variadas ou mesmo irregulares ao 

tratamento e oferecendo desde consultas médicas e psicológicas às mais variadas atividades 

grupais, além de atender em regime de visita domiciliar aos pacientes com os quais por algum 

motivo este seja o único contato possível.  

Outro marco inaugural dos novos paradigmas de cuidados em saúde mental no Brasil é 

o Centro de Atenção Psicossocial - CAPS Professor Luiz da Rocha Cerqueira, em São Paulo. 

Funcionando desde 1987, o CAPS tornou-se uma espécie de exemplo irradiador de um novo 

modelo de cuidados para a psiquiatria brasileira. À diferença da experiência de Santos, que 

consiste de todo um programa de políticas públicas, o CAPS Luiz Cerqueira é uma unidade 

específica da rede pública do estado de São Paulo. O caminho de reflexão que veio a trilhar 

situa-se mais estritamente no interior da clínica, o que não quer dizer que se reduza às meras 

reformulações técnicas que caracterizaram a fase inicial da reforma, anteriormente citada. O 

questionamento dos pressupostos do saber psiquiátrico é colocado não em uma perspectiva 

externa à psiquiatria, mas no sentido de, internamente ao campo, produzir um novo modo de 

fazer e conceber a doença mental, seu tratamento e a cura.  
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A clínica do CAPS, portanto, não dispensa a tradição, o saber e os instrumentos da 

psiquiatria, mas subordina-os a uma nova apreensão do que seja a problemática da doença 

mental e do que seja o tratar.Basicamente, o CAPS é um serviço de atendimento-dia, em que 

o paciente passa o dia e à noite volta para sua casa. Vimos anteriormente que o ambulatório, 

na década de 1980, não funcionara como barreira à prevalência da internação como forma de 

tratamento. O CAPS Luiz Cerqueira e os CAPS que nele se inspiraram partem da constatação 

de que a especificidade clínica da clientela-alvo, sobretudo no que diz respeito às dificuldades 

de vida gerada pela doença e às possibilidades de expressão subjetiva do psicótico grave, 

requer muito mais do que uma consulta ambulatorial mensal ou mesmo semanal.  

Assim, os CAPS fundamentam-se na idéia de que o tratamento dos pacientes 

psiquiátricos graves exige condições terapêuticas que inexistem nos ambulatórios e hospitais 

psiquiátricos. (Goldberg, 1994, p. 22). O atendimento-dia, que possibilita que o paciente 

compareça todos os dias da semana se necessário, articula-se a outras características 

específicas, como a oferta de atividades terapêuticas diversificadas e a constituição de uma 

equipe multiprofissional. Busca-se oferecer ao paciente a maior heterogeneidade possível, 

tanto no que diz respeito às pessoas com quem que ele possa se vincular, quanto no que diz 

respeito às atividades em que possa se engajar. 

O trabalho e atividade foram, em um primeiro momento, estratégias de reinserção e 

reabilitação social, com vistas ao resgate da cidadania dos pacientes. Por meio do trabalho, os 

sujeitos poderiam recuperar a capacidade de gerir as condições materiais mínimas de sua 

sobrevivência, a autonomia no campo social. Segundo Miranda Júnior (1994 apud RANGEL, 

2006, p.49) “o trabalho entra aqui como um dos agentes catalisadores de construção desta 

cidadania/autonomia enquanto permite ao sujeito manter sua capacidade de troca, pois as 

relações sociais se baseiam nela”. 

Várias experiências brasileiras com a atividade e o trabalho foram postas em prática na 

década de 1980, com o intuito de produzir mudanças no interior de hospitais e grandes asilos 

(LIMA, 2004, p.63). O principal objetivo era a articulação entre as pessoas e entre o dentro e 

o fora da instituição asilar. Com isso, buscava-se romper com a apatia gerada pela falta de 

troca entre os sujeitos e pela segregação social. Deste período, temos como exemplo as 

experiências da Casa de Saúde Anchieta – Santos, do Hospital Juqueri – Franco da Rocha e da 

criação do Espaço Aberto ao Tempo – Hospital Engenho de Dentro, Rio de Janeiro.  

As bases para as atuais oficinas terapêuticas, conforme afirmam Costa e Figueiredo 

(2008, p.7), têm suas origens nas práticas da terapia ocupacional. Entretanto, durante muito 
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tempo a terapia ocupacional atuou apenas como mero “ocupacionismo”, cuja contribuição era 

manter certo nível de tranqüilidade ao ambiente psiquiátrico. 

Os pacientes eram encaminhados à musicoterapia, por exemplo, com as palavras 

„vai para a bandinha‟ ou „musica mal não faz‟, sem que a possibilidade de expressão 

por intermédio da musica fosse de fato valorizada com um instrumento terapêutico, 

propiciador de recursos na estabilização da psicose. (COSTA E FIGUEIREDO, 

2008, p.7) 

 

Foram as propostas de rompimento com a prática e o saber psiquiátrico, defendidas 

pela Reforma, que vieram conferir ao trabalho e à atividade outro lugar e uma nova função 

dentro do campo da saúde mental, inserindo as atuais oficinas terapêuticas na estratégia de 

desinstitucionalização. As oficinas passaram a cumprir um papel fundamental: tanto elemento 

terapêutico quanto promotor de reinserção social. Suas ações passaram a envolver atividades 

que estimulam a produção de subjetividade, o resgate da autonomia, a criação de produtos 

artísticos ou artesanais, o trabalho e a geração de renda.  

Tais ações demonstram o variado campo de propostas que pode ser desenvolvido nas 

oficinas, o que se reflete em um amplo leque de iniciativas bastante distintas. Estas atividades 

podem ou não se articular. Pode-se propor uma oficina de criação de produtos artesanais 

visando à geração de renda ou visando o resgate da autonomia, o que resultará em oficinas 

diferentes. 

          Ao refletir sobre o uso do trabalho e da atividade neste campo ao logo do tempo, é 

possível perceber que sua utilização por si só não define uma orientação a ser seguida. O 

trabalho e a atividade já foram instrumentos terapêuticos de discursos e práticas radicalmente 

distintos. Lima (2008, p. 62) aponta para o estranho paradoxo instaurado pelo uso da 

atividade e do trabalho, uma vez que podem tanto estar a favor da manutenção das instituições 

totais, quanto de propostas de desinstitucionalização. 

 Atualmente, é enorme a proliferação de práticas que se apresentam com “oficina”. O 

termo tem sido largamente usado para descrever determinadas atividades alternativas ao 

modelo asilar. Seu sentido ou significações são demasiadamente amplos, o que nos leva a 

pensar “se é possível identificar „regularidades‟ que nos permitam nomear do mesmo modo 

atividades tão diversas” (VENANCIO, p.12, 1997). 

  Ainda, Leal (apud COSTA, GABBY & SILVA, 2008) afirma que um mesmo termo – 

oficina – é utilizado para fazer referencia a atividades diversificadas. A diversidade também 

reside no que se refere aos profissionais que atuam nas oficinas, técnicos de várias áreas 

(terapeutas ocupacionais, psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, psiquiatras, cada um 

contribuindo com sua experiência profissional e referencial teórico). 
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Fazendo uma análise dos trabalhos inscritos no congresso “Paradigmas da Atenção 

Psicossocial”, Leal (1999, p.74) identificou três grandes significações acerca do termo oficina. 

A primeira diz respeito à possibilidade de criação, entretanto a forma de entender criação 

variava de grupo para grupo. Quanto a isso, alguns afirmam que a atividade artística teria 

relevância no sentido de revelar algo oculto ou perdido, ou oculto no sujeito. Em outros 

trabalhos enfatiza-se a criação e a criatividade como formas de inscrição do sujeito no mundo, 

o que geraria novas possibilidades de significação, onde efeitos seriam produzidos.  

A segunda significação de oficina fazia referencia a um lugar onde eram realizadas 

atividades manuais que teriam utilidade para a sociedade. Haveria produtos que se tornariam 

instrumentos de troca material, o que favorecia a capacidade de relação do usuário. A terceira 

significação era aquela cujo objetivo da oficina seria principalmente como espaço 

propiciador da interação e reinserção social, pois seria um facilitador das relações, 

comunicação e convivência, rompendo o isolamento, produtor de sofrimento psíquico.  

Parece ser legitimo, tendo-se em conta os princípios da reforma psiquiátrica, que as 

práticas sejam múltiplas e diferentes, que se renovem, se transformem, que delas se 

desenvolva outras e novas praticas. Com isso, busca-se romper com a institucionalização da 

assistência, com sua cristalização em práticas que reproduzem sempre o mesmo modelo 

segregador. É possível que isso justifique a atual proliferação das oficinas. 

 Mas, se por um lado a diversificação indica uma preocupação sempre atenta às 

armadilhas da institucionalização, que busca gerar novas formas de lidar com os sujeitos e 

seus sofrimentos, por outro, pode criar uma permissividade sem critérios, certa vulgarização 

do dispositivo. “Oficinas que nada têm a ver com o cuidado ou com os pressupostos da 

reforma psiquiátrica reproduzem, muitas vezes, a exploração, infantilização e segregação 

características do modelo asilar” (CORPAS, 2006, p.51). 

         Por isso é importante retornar à questão colocada por Venâncio (1997, p.26) “o que seria 

uma oficina?”. É uma pergunta bastante pertinente ao campo da saúde mental. Esta autora 

propõe três subconjuntos diferentes de oficinas, abstraídos a partir da idéia que os identifica 

como atividades semelhantes, mesmo que não denominadas da mesma maneira. São eles: o 

subconjunto que se define pela idéia da criação: todo trabalho que expresse criação artística 

como motor de suas atividades faz parte deste grupo; o que se agrupa segundo a idéia de 

espaço para realização de atividades uteis e necessárias à sociedade, sendo seus produtos 

objetos de troca material e aquele que se sustenta pela idéia de interação social entre os 

usuários. 
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         O trabalho de Venâncio (1997) permite concluir que há diferentes tipos de oficinas, 

sustentadas por idéias diferentes, o que as torna práticas diferentes. Ainda assim, todas estas 

atividades são consideradas oficinas e podem se inserir na proposta ressocializadora da 

reforma. 

        Guerra (2008, p.36) propõe outra maneira de categorizar as oficinas. Estabelece quatro 

formas discursivas que sustentam estas práticas: o discurso do déficit, no qual se entende que 

a oficina é uma forma de ocupação, de entretenimento. O louco é tratado infantilizadamente, 

reforçando a idéia de incapacidade e déficit; o discurso do inconsciente, a loucura é uma 

forma de estruturação do inconsciente. Valorizam-se as singularidades. A oficina é uma forma 

de subjetivar, de simbolizar uma história; o discurso da cidadania predomina o ideal político 

e social e as noções de reabilitação e cidadania. O louco tem seus direitos como cidadão e por 

isso deve ser reinserido na vida política e social. A oficina tem seu papel no resgate desta 

cidadania; o discurso da estética aponta que a loucura é uma forma de expressão e por isso 

deve ter seu valor na cultura, principalmente através da arte. A oficina seria o meio de 

expressão e inscrição nesta cultura. 

         Vale ressaltar que as categorias dispostas pelos autores mencionados acima não se 

encontram de forma pura em cada oficina, elas se misturam umas com as outras. As 

categorizações revelam um esforço didático no sentido de melhor visualizar os diferentes 

tipos de oficinas. Localizar e identificar as práticas permite organizar o campo difuso das 

oficinas, contribuindo para a reflexão critica sobre as mesmas. 

         Sob o nome de oficina estão, portanto, uma ampla gama de praticas variada, marcada 

pela diversidade de discursos e idéias que as fundamentam. Em comum, possuem o fato de 

serem praticas coletivas de trabalho e de atividades – artísticas, artesanais, criativas, culturais, 

lúdicas ou de lazer. Outro ponto de convergência é o fato de se proporem a romper com o 

modelo de cuidado asilar – o que nem sempre acontece: Guerra (2008) encontrou em sua 

pesquisa práticas que reproduzem justamente este modelo, o que também foi observado por 

Lima (2008). 

Atualmente se fala muito em oficinas terapêuticas. Mas o que seria uma oficina 

terapêutica? Todas as oficinas são terapêuticas? Todas as oficinas terapêuticas têm, de fato, 

efeitos terapêuticos? O que seria, atualmente, um efeito terapêutico na saúde mental? 

  Sabe-se que as oficinas terapêuticas têm papel relevante como dispositivo no campo 

da saúde mental, tendo lugar garantido como um dos temas de reflexão em fóruns e debates 

na área (COSTA & FIGUEIREDO, 2008, p.8). São amplamente utilizadas nos serviços 

substitutivos, sendo apontadas como um dispositivo capaz de “engendrar e materializar um 
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certo modo operacional e conceitual dos centros de atenção psicossocial” (ALMEIDA, 2008, 

p.167). Consta também como um importante dispositivo no Relatório Final da III Conferencia 

Nacional de Saúde Mental (2002).  

São ainda mencionadas nas Portarias nº. 189 (1991) e nº. 224 (1992), e mais 

recentemente na nº. 336 do Ministério da Saúde (2002), que assinalam a necessidade e 

importância deste dispositivo para assistência e como parte essencial dos serviços 

substitutivos abertos denominados Centros de Atenção Psicossocial – CAPS. 

No Manual do CAPS (BRASIL, MS, 2004), encontramos também uma definição e 

categorização de oficinas. Segundo este documento, as oficinas terapêuticas são uma das 

principais formas de tratamento oferecido no CAPS, que freqüentemente possuem mais de um 

tipo de oficina terapêutica. 

Essas oficinas são atividades realizadas em grupo com a presença e orientação de 

um ou mais profissionais, monitores e/ou estagiários. Elas realizam vários tipos de 

atividades que podem ser definidas através do interesse do usuário (e é essa proposta 

que defendemos), das possibilidades dos técnicos do serviço, das necessidades, 

tendo em vista a maior integração social e familiar, a manifestação de sentimentos e 

problemas, o desenvolvimento de habilidades corporais, a realização de atividades 

produtivas, o exercício da coletivo da cidadania. (BRASIL, MS, 2004, p.23) 

 

 Ainda de acordo com este documento as oficinas podem ser: 

- Oficinas expressivas: espaços de expressão plástica (pintura, argila, desenho etc.), expressão 

corporal (dança, ginástica e técnicas teatrais), expressão verbal (poesia, contos, leitura e 

redação de texto, de peças teatrais, de letras de musicas), expressão musical (atividades 

musicais), fotografia, teatro. 

- Oficinas geradoras de renda: servem como um instrumento de geração de renda através do 

aprendizado de uma atividade específica, que poder ser igual ou diferente da profissão do 

usuário. As oficinas geradoras de renda podem ser de: culinária, marcenaria, costura, 

fotocópias, fabricação de velas, venda de livro, artesanato em geral, cerâmica, bijuteria, 

brechó, etc. 

- Oficinas de alfabetização: esse tipo de oficina contribui para aqueles usuários que não 

tiveram acesso ou que não puderam permanecer na escola possam exercitar a escrita e a 

leitura, como recurso importante na (re)construção da cidadania. 

Talvez seja possível pensar a questão da proliferação das oficinas, mencionada 

anteriormente, a partir do que resolve a Portaria nº. 189 de 1991, que altera o financiamento 

das ações e serviços em saúde mental. Desta forma, aqueles serviços que contam com o 

dispositivo “oficina” em seu quadro de atividades, assim como com outros dispositivos 
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listados na referida portaria, possuem melhor remuneração. Seria esta explicação para o 

crescimento desordenado das oficinas nos serviços de saúde mental? 

A Portaria nº. 189 (1991) define ainda as oficinas terapêuticas como atividades grupais 

de socialização, expressão e inserção social, executadas por profissionais de nível médio ou 

superior, através de atividades como: carpintaria, costura, teatro, cerâmica, artesanato ou artes 

plásticas. Ao definir as oficinas terapêuticas como atividades de socialização, expressão e 

reinserção social, esta portaria articula aspectos que dizem respeito tanto à subjetividade 

quanto ao social, sugerindo, assim, que “as oficinas terapêuticas sejam orientadas por uma 

perspectiva que articula clinica e política” (RANGEL, 2006, p.55). 

Greco (2008, p.84) também compartilha desta concepção ao afirmar que as oficinas 

terapêuticas teriam surgido no final da década de 1980, orientadas pelos referenciais da 

Reforma Psiquiátrica Brasileira. O autor ressalta a confluência, neste projeto, de objetivos 

estéticos, sociais e terapêuticos, obedecendo a uma perspectiva renovada da clinica 

psiquiátrica. 

 As oficinas terapêuticas são dispositivos de reabilitação psicossocial destinados à 

clientela psiquiatrizada, que visava tanto o estimulo à criatividade, quanto a 

produção de objetos que pudessem circular na cultura ou no mercado, alem de 

pretender contribuir para a estabilização clínica de seus usuários através de sua 

reinserção social pelo trabalho e/ou pela convivência (GRECO, 2008, p.84). 

Guerra (2008, p.56) também observa que, atualmente, as oficinas terapêuticas têm sido 

marcadas pela associação entre as finalidades político-sociais e a clínica, apostando que estas 

podem se articular favoravelmente em ações promotoras de cidadania para os usuários dos 

serviços de saúde mental. 

Pode-se pensar que o incentivo à construção de novas práticas, um dos valores da 

Reforma Psiquiátrica Brasileira, permita que as oficinas se reinventem constantemente. Isto 

possibilitou a associação da finalidade clinica aos objetivos sociais visados, inicialmente, 

pelas oficinas. Tal concepção das oficinas não é, entretanto, unânime. Miranda Jr. (1994) tem 

um posicionamento pouco favorável no que diz respeito à possibilidade de uma proposta que 

articule clinica e política. Argumenta que as oficinas terapêuticas como são práticas de 

trabalho que visam o resgate da cidadania, um projeto político que não descuida daquilo que 

considera mais importante: a escolha singular de cada sujeito em relação ao trabalho. Cabe 

aqui perguntar se essa escolha que o autor considera fundamental não constitui justamente o 

aspecto clínico do trabalho em oficinas. 

Venâncio (1997) apresenta relatos de experiências com oficinas terapêuticas nas quais 

fica clara a preocupação dos oficineiros em fazer destas atividades um lugar de expressão 
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subjetiva e convívio social. Nesses relatos não se encontra, entretanto referência de uma 

reflexão crítica a respeito das oficinas. É interessante perceber, que, ao contrario de Miranda 

Jr (2004), os autores reunidos por Venâncio não incluem as atividades de trabalho protegido 

ou as cooperativas de trabalho como parte das práticas das oficinas. Suas categorizações, 

como as de Guerra (2004), ilustram bem a grande variedade de concepções possíveis para as 

oficinas terapêuticas.  

Pode-se pensar que esta variedade de entendimento é reflexo da própria diversidade de 

concepções que se tem a respeito da Reforma Psiquiátrica Brasileira, já comentadas no 

capítulo anterior. Isto produz, conseqüentemente, uma gama variada de práticas. Essa 

diversidade característica das oficinas não deve ser tomada a priori como algo negativo. É 

mesmo objetivo da Reforma fomentar a criação de novas e criativas maneiras de lidar com a 

loucura, buscando com isso “dar lugar à subjetividade e romper com a institucionalização e 

segregação do cuidado” (RANGEL, 2006, p.57). A diversidade abre ainda caminhos para uma 

constante reflexão a respeito deste dispositivo tão relevante para o campo da saúde mental. 

Há uma importante orientação para este dispositivo que contribui de modo peculiar 

para reflexão sobre o que seria essencial para o trabalho nas oficinas terapêuticas - a 

articulação com o espaço social. As atividades e trabalhos propostos devem apontar para fora 

da instituição. Segundo os princípios da reforma, as oficinas terapêuticas são dispositivos que 

devem viabilizar a desinstitucionalização, por isso seu valor enquanto prática que se articula 

com o que está fora dos muros da instituição. 

É importante lembrar que não se trata apenas de trazer o que está lá fora para dentro, 

mas também de sair da instituição para o espaço publico, para a cidade, enfim para o mundo. 

Neste sentido, uma oficina não deve existir para melhor organizar o funcionamento 

institucional, entretendo os usuários e tornando-os ocupados com um passatempo, como ainda 

se vê nos dias atuais.  

No que tange às contribuições que podem ocorrer para a própria instituição, as trocas 

com o espaço social, viabilizadas pelas oficinas, introduzem outros discursos e referências no 

campo destas práticas, estimulando reflexões e evitando cristalizações de funcionamento e 

discursos. Apontar para fora significa fazer circular na sociedade aquilo que é criado nas 

oficinas, seja como obra de arte, artesanato, comidas ou serviços. Espera-se que assim, os 

usuários que criam possam, também, circular neste espaço social, fazer parte dele, exercer sua 

subjetividade e cidadania. 

Além disso, na medida em que esta circulação se dá, é possível problematizar junto à 

sociedade, a noção negativa que se tem de loucura como incapacidade para os diversos 
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aspectos da vida social, como por exemplo, o trabalho, a arte e as relações afetivas. “Trata-se 

aqui da dimensão sociocultural da Reforma, que visa à promoção do objetivo maior deste 

movimento: a transformação social do lugar da loucura” (RANGEL, 2006, p. 58). Segundo 

Amarante (2003, p.46), é uma dimensão estratégica, pois tenciona transformar o imaginário 

social no que diz respeito à concepção de loucura, doença mental e anormalidade, 

estabelecendo outras relações da sociedade com a loucura. 

Para os usuários das oficinas, esse movimento “para fora” permite aumentar seu grau 

de contratualidade, uma vez que o coloca no campo das trocas sociais. Estas não devem ser 

consideradas apenas materiais, mas principalmente afetivas e promotoras de identidades. 

Saraceno (1999, p.52) afirma que a restituição da subjetividade destes sujeitos estaria ligada à 

recuperação da contratualidade, ou seja, da posse de recursos, materiais e afetivos, para as 

trocas sociais.  

Pode-se dizer, então, que as oficinas terapêuticas devem permitir a construção desses 

recursos, levando ao que o autor chama de restituição da subjetividade. O adjetivo 

“terapêuticas”, que qualifica as oficinas, deve ir, então, na direção de possibilitar “novos 

arranjos subjetivos através das práticas oferecidas visando o espaço social, e não propriamente 

na direção de restituir um estado de equilíbrio perdido ou perturbado pela doença, como se 

entende no uso corrente do termo” (RANGEL, 2006, p.58). 

          Por inúmeros motivos, o sofrimento psíquico experimentado por alguns termina por 

levá-los a um isolamento em relação aos outros sujeitos. Seja pela maneira como a psiquiatria 

tradicionalmente se apropria e lida com a loucura, seja pela maneira como o próprio sujeito 

experiência o sofrimento psíquico, ou ainda por outros motivos, o afastamento em relação aos 

outros é um destino recorrente para estas pessoas.  

As oficinas são dispositivos potencialmente eficazes e, sem duvida, os mais 

apropriados para a função de interligar o trabalho, a criação, a produção estética e 

cultural, e o lazer no tecido social, permitindo o convívio com a diferença que marca 

inegavelmente a experiência solitária do adoecer psíquico. (RANGEL, 2006, p.59) 

Cabe então, a esses dispositivos criados a partir da Reforma Psiquiátrica romper com o 

isolamento e construir junto com estes sujeitos a possibilidade de outro destino, diferente do 

isolamento e da segregação. Para tanto, é preciso entender as oficinas como lugares de 

produção de subjetividade, onde se buscam novas formas de relacionamento com o outro, 

novas possibilidades de trocas sociais e de participação na cultura, enfim, novas invenções de 

cotidiano de vida.  
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Segundo Lima (2008, p.79) as práticas com atividades hoje, talvez possam encarnar 

uma nova ética que se desloca da noção capitalista de produção para a idéia de produção de 

vida e criação de mundos. Nessa ética “a única finalidade aceitável das atividades humanas é 

a produção de uma subjetividade que enriqueça de modo contínuo sua relação com o mundo” 

(GUATTARI, 1992, p. 33 apud LIMA, 2008, p.79). 
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CAPÍTULO 4 

O TRABALHO DE ENFERMAGEM NOS CENTROS DE ATENÇÃO 

PSICOSSOCIAL (CAPS) 

 

          Cabe esclarecer que os Centros de Atenção Psicossocial foram criados como alternativa 

ao hospital psiquiátrico e regulamentados pela Portaria 336/2002 (que os classificam por 

ordem crescente de porte/ complexidade e abrangência populacional, em CAPS I, II, III, i - 

infantil e AD - Álcool e Drogas). A Portaria define os recursos humanos do CAPS, entre os 

quais um enfermeiro no CAPS nível I e infantil e um enfermeiro com formação em Saúde 

Mental nos CAPS II, III e AD. 

         “O Centro de Atenção Psicossocial é proposto como um espaço de criatividade, de 

construção de vida, que ao invés de excluir, medicalizar e disciplinar, acolhe, cuida e 

estabelece pontes com a sociedade” (ROCHA, 2005, p. 352). As atividades a serem 

desenvolvidas nesses dispositivos estão listadas na referida Portaria, referindo-se à "equipe": 

atendimento individual (medicamentoso, psicoterápico de orientação, entre outros), em grupo 

(psicoterapia, grupo operativo, atividades de suporte social, entre outros), em oficinas 

terapêuticas, à família, visitas e atendimentos domiciliares e atividades comunitárias 

enfocando a integração social do usuário na família e na comunidade. 

       “Algumas atividades são específicas de determinados profissionais, porém as mais 

importantes, aquelas realizadas individualmente ou em grupo que implicam escuta, 

acolhimento, estímulo para a vida, para a autonomia, para a cidadania cabem a todos” 

(ROCHA, 2005, p.354). E o que importa é que sejam desenvolvidas de forma interdisciplinar 

e criativa, individualizando o cuidado ao cliente, pois se forem burocraticamente executadas, 

os objetivos do CAPS não estarão sendo atendidos. Essa é a meta a ser atingida. É importante 

ressaltar que o trabalho no CAPS é algo a ser construído em cada equipe, de acordo com suas 

peculiaridades. 

Atualmente, o trabalho de enfermagem nos serviços substitutivos de saúde mental 

apresenta características tão diversificadas e heterogenias, dependendo do modelo de 

intervenção ao qual ele está articulado, que dificilmente poderíamos nos referir a ele 

no singular. Por certo, um dos principais motivos desta diversificação foi o 

aparecimento das chamadas novos equipamentos em saúde mental, que surgiram 

juntamente com a reestruturação da assistência psiquiátrica em curso no Brasil desde 

os anos 90, que promoveu a substituição gradativa dos hospitais especializados 

como única forma de tratamento e organização do processo de trabalho. Em 

conseqüência, o trabalho de enfermagem também se transformou. De uma prática 

tipicamente custodial em algumas instituições, passou-se a conviver com o cuidado 

de enfermagem ocupado com a promoção da qualidade de vida e com a constituição 

de sujeitos responsáveis por suas escolhas. Um cuidado voltado para a reabilitação 
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psicossocial de pessoas com transtornos mentais severos e persistentes 

(KIRSCHBAUM, 2000, p. 15). 

        Ao direcionar o olhar para as primeiras experiências (WETZEL,1995; FRAGA, 1996; 

KIRSCHBAUM, 1996; MIRANDA, 1997 apud KIRSCHBAUM, 2000, p.19) observa-se que 

os primeiros tempos foram marcados pela tentativa de construir uma nova posição para a 

enfermeira e auxiliares/técnicos de enfermagem, deslocando-os da posição historicamente 

atribuída e assumida de vigia e opressor para uma posição de agente terapêutico envolvido 

com a concepção, a realização e a reflexão sobre o tratamento proposto aos usuários destes, 

então chamados, novos serviços. 

Desse modo, as atividades desenvolvidas pelas enfermeiras nos novos serviços de 

reabilitação psicossocial, diferentemente das instituições psiquiátricas tradicionais, 

vão além das funções tradicionais de supervisão, administração de medicamento 

alimentação e higiene. Esses profissionais participam de atividades de triagem, visita 

domiciliar, atividades grupais e individuais, reuniões de equipe, realizam palestras 

na comunidade, participam de eventos festivos, etc. (ROCHA, 2005, p.355). 

 Os enfermeiros e os demais profissionais de saúde têm enfatizado a importância de 

preservar suas especificidades, mantendo as diferenças técnicas, embora entenda a 

necessidade de tornar mais flexível a divisão do trabalho nos serviços substitutivos de saúde 

mental. O “trabalho na equipe interdisciplinar não pretende abolir aquilo que é específico dos 

vários profissionais; eles continuam a realizar as ações que lhes são próprias, assim como 

executam aquelas que são comuns a todos” (PEDUZZI, 2001, p. 105). A valorização e a 

utilização das diferenças técnicas e a integração de diferentes saberes só vem enriquecer o 

trabalho. 

Outros estudos (MARZANO, 2004 e KIRSCHBAUM, 2001) também têm analisado a 

participação do enfermeiro na equipe interdisciplinar. Um deles mostra a possibilidade de o 

trabalho do CAPS conseguir estabelecer mudanças na vida do usuário tais como flexibilidade, 

criatividade e compartilhamento de saberes. A autora destaca, então, a necessidade de o 

enfermeiro ampliar seu olhar e suas referências, visando à sua participação na equipe 

interdisciplinar (MARZANO, 2004, p. 580). 

Apesar desses avanços, as ações cotidianas de enfermagem apresentam ainda 

limitações, contradições e incertezas. Em espaço flexível, aberto como deve ser o CAPS, 

demanda mais competência, criatividade do profissional que no modelo baseado no 

paradigma de medicalização da loucura. Nessa modalidade de atenção, “o fazer cotidiano 

coloca a necessidade de um trabalho interdisciplinar, de formas plurais de cuidar, em que os 

papéis profissionais estão em constante processo de transformação” (OLIVEIRA, SILVA 

KMD, SILVA JCC, 2009, p. 694). 
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O momento atual exige um repensar da prática de enfermagem e da sua inserção nos 

novos serviços em saúde mental. Sendo assim, deve-se fazê-la, numa “perspectiva 

construtiva, criativa, humanística crítica e reflexiva, deve-se dizer não a exclusão, e sim ao 

cuidar, a solidariedade, a liberdade em uma dinâmica interdisciplinar” (ROCHA, 2005, 

p.356). 

Desse modo, a prática de atendimento nestes serviços busca construir ações 

inventivas, estabelecer vínculos afetivos e de confiança e desmistificar o “olhar” que 

vê no diferente no “louco”, uma ameaça. Assim, a ênfase deve ser colocada no 

sentido de produção de vida, do aumento da capacidade do usuário de estabelecer 

trocas sociais, possibilitando maior autonomia deste. (ROCHA, 2005, p.357). 

O CAPS é um dispositivo diferenciado, no campo da saúde, no qual muda a relação 

entre as pessoas. Este é um ponto importante: no CAPS, não se trata de utilizar um saber que 

eu profissional detenho e vou aplicar sobre o usuário, orientando-o, mas de construir com ele 

o sentido do que lhe acontece e os caminhos a seguir. Isso muda as relações entre profissional 

e usuários, situação para a qual muitos enfermeiros não foram preparados, na escola ou nos 

serviços. 

O movimento da atenção psicossocial e da Reforma Psiquiátrica no Brasil muda o 

setting do trabalho da área hospitalar para a área comunitária, e isso, historicamente 

falando, não é pouco para a enfermagem. Mudar o setting não é apenas mudar o 

endereço, e para a enfermagem psiquiátrica eu diria que é quase outra profissão: 

mudam as relações, muda o lugar a partir do qual o paciente dialoga e, sobretudo, 

mudam suas possibilidades de agir e re-agir. Louco fora do hospital é diferente de 

transplantado cardíaco fora do mesmo, quer dizer menos medicação sedativa, menos 

ordem, menos hierarquia, pouca naturalização dos fatos, aumento do desejo e todas 

as conseqüências disso decorrentes. (LOYOLA, 2008, p. 65) 
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CAPÍTULO 5 

INDICADORES DE QUALIDADE DE PROJETOS E NORTEADORES DE 

QUALIDADE DE OFICINAS TERAPÊUTICAS 

 

Neste capítulo apresentaremos, com mais detalhes, a utilização dos Indicadores de 

Qualidade de Projeto (IQPs) dentro do seu campo original na área de educação (CPCD), bem 

como a sua aproximação dos conceitos trabalhados com o campo da saúde mental 

(norteadores de qualidade das oficinas terapêuticas), já pioneiramente explorado nos dois 

estudos realizados por Monteiro (2004 e 2007) citados nas considerações iniciais. 

5.1 IQP – Um Instrumento Criativo e Inovador 

         Os Indicadores de Qualidade de Projeto foram discutidos com a finalidade de avaliar o 

alcance, ou não, dos objetivos dos projetos do CPCD, uma vez que uma das maiores 

dificuldades que a equipe encontrava era avaliar os objetivos intangíveis dos daqueles 

projetos, de modo a substanciar os seus relatórios finais. A proposta era torná-los menos 

subjetivos, perceptíveis no dia-a-dia para que, a partir daí, fosse possível mensurar e traçar os 

resultados do trabalho realizado. 

         A ausência de indicadores de qualidade era um problema que afligia não só o CPCD, 

mas também outras ONGs, projetos sociais e de intervenção comunitária, por comprometer os 

trabalhos que desenvolviam. No entanto, essa questão passou a ser um desafio que o CPCD 

resolveu enfrentar, tendo em vista que questões relacionadas aos objetivos específicos dos 

projetos acabavam sendo formuladas durante o seu desenvolvimento, mas que seguiam sem 

respostas. 

          A equipe de educadores questionava-se, por exemplo, como poderia medir alegria, 

auto-estima, prazer ou aprendizagem lúdica, que se colocavam como objetivos a serem 

atingidos. A partir daí, o nível das suas discussões aumentou e melhorou, visando obter 

respostas para suas perguntas. 

         Em seus estudos, o CPCD chegou aos chamados macro-indicadores, num total de doze: 

Harmonia, Protagonismo, Eficiência, Dinamismo, Felicidade, Estética, Oportunidade, 

Transformação, Criatividade, Cooperação, Coerência e Apropriação (ROCHA, 2002, p.2). 

          Os “macro-indicadores” originaram-se de “micro-indicadores” extraídos dos objetivos 

dos projetos do CPCD. Os “micro-indicadores” foram alcançados quando a equipe de 

educadores, em suas discussões, procurava chegar ao palpável do subjetivo. Por exemplo, 

Rocha (2000a, p.23) coloca como indicadores de auto-estima: o cuidado com o corpo (cabelos 
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penteados, constância de banhos, uso de batom), com as roupas e objetos pessoais, as 

pequenas vaidades e a busca da melhor estética. Estes são dados que podem ser visualizados 

no dia-a-dia de cada criança ou jovem que participa das atividades por eles realizadas, dessa 

forma, a auto-estima adquire caráter palpável, com maior chance de mensuração. 

       Assim como a auto-estima, todos os objetivos específicos dos projetos do CPCD, como 

cidadania, aprendizagem, participação e socialização, passaram por esse processo de “busca 

do palpável”. Diante do acúmulo de experiências e dessas reflexões, a equipe de educadores 

conseguiu chegar aos “macro-indicadores” que, por consenso da mesma equipe, deram 

origem aos doze indicadores de qualidade acima descritos. 

A qualidade para o CPCD está atrelada ao somatório e à interação dos 12 índices que 

se complementam, mas também podem ser observados e mensurados individualmente. Dessa 

maneira, os educadores acreditavam que, se o projeto avaliado atendesse a todos esses 

indicadores, é porque ele possuía qualidade.        

A respeito da maneira pela qual a avaliação é realizada pelo CPCD, esclarecemos que 

ela ocorre mediante aplicação de questionários diferenciados para educadores, participantes e 

seus familiares. Assim, após responder as perguntas referentes a cada indicador, os 

participantes devem atribuir-lhe uma nota de 0 a 10, o que fornece um valor quantitativo à 

qualidade, complementando o qualitativo das respostas do questionário. Em seguida, são 

realizadas médias aritméticas com as notas que registram o valor (numérico) que cada sujeito 

atribui aos quesitos estudados.  

A maneira na qual é realizado o tratamento dos dados pelo IQP, será melhor 

apresentada na abordagem metodológica no capitulo sobre aproximações e afastamentos dos 

IQPs na área de educação e na área de saúde mental. 

5.2 Quadro facilitador do entendimento da aproximação dos instrumentos 

Em Monteiro (2007, p. 42) mediante utilização dos IQPs como orientadores, e com 

base na reabilitação psicossocial, foi realizada a descrição de alguns Norteadores julgados 

importantes para que as oficinas terapêuticas obtenham, na concepção dos usuários, 

indicadores de qualidade. Esta descrição, a priori, contém a adequação do que seriam os 

Indicadores de Qualidade para a Saúde Mental, configurando o que Monteiro (2007, p.43) 

chamou de Norteadores de Qualidade de Oficinas Terapêuticas, tendo em vista a aproximação 

realizada.  Os Norteadores foram definidos com base nos resultados das discussões e 

reflexões do grupo de pesquisa LAPPEPSM, e nos conceitos utilizados de Reabilitação 
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Psicossocial segundo os referenciais teóricos de Ellen Coren e Benedeto Saraceno, 

trabalhados no estudo de Monteiro (2007, p.55) em sua dissertação de mestrado, em quadro 

elaborado de forma a facilitar a aproximação do instrumento do CPCD (IQPs) ao instrumento 

das Oficinas Terapêuticas em Saúde Mental (Norteadores de Qualidade). 

 

Indicadores de 

Qualidade de 

Projeto (IQPs) 

Descrição dos indicadores do Centro 

Popular de Cultura e Desenvolvimento 

(CPCD) 

Norteadores de Qualidade de Oficinas 

Terapêuticas em Saúde Mental 

Apropriação - Equilíbrio entre o desejado e o 

alcançado. 

- Desejo de ser cuidado; 

- Poder sentir-se dono do espaço, da vida. 

Coerência 
- Relação teoria/prática. 

- Correlação entre o que se aprende e o que se faz. 

Cooperação 
- Espírito de equipe, solidariedade. 

- Capacidade de se importar com o outro. 

Criatividade 
- Inovação, animação, recriação. 

- Atingir o objetivo por caminhos diferenciados; 

- Ser diferente, diversificado, sem ser desigual. 

Dinamismo - Capacidade de auto transformação, 

segundo as necessidades. 

- Plasticidade; 

- Manejo das frustrações diante do imprevisto e do 

não alcançado. 

Eficiência 
- Identidade entre o fim e a necessidade. 

- Alcançar os objetivos propostos. 

Estética 
- Referência de beleza. 

- Percepção do belo em coisas simples e pequenos 

avanços; 

- A beleza dos produtos da oficina. 

Felicidade - Sentir-se bem com o que temos e 

somos. 

- Saber conviver com o diferente; 

- Aceitar-se enquanto individuo. 

Harmonia 
- Respeito mútuo. 

- Capacidade de inserção no laço social; 

- Aceitação de regras de viver. 

Oportunidade 
- Possibilidade de opção. 

- Possibilidade de mostrar carências e talentos; 

- Aquisição de um ofício; 

- Possibilidade de opção. 

Protagonismo 
- Participação nas decisões fundamentais. 

- Ser sujeito da própria vontade; 

- Capacidade para eleger e abandonar o que não foi 

escolhido; 

- Desvalorização da doença. 

Transformação - Passagem de um estado para outro 

melhor. 

- Superação de dificuldades; 

- Maior vinculo social; 

- Passagem de um estado para outro melhor. 

Quadro1 – Aproximação dos Indicadores de Qualidade de Projeto (IQPs) aos Norteadores de Qualidade das 

Oficinas Terapêuticas em Saúde Mental (MONTEIRO, 2007, p.55). 
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CAPÍTULO 6 

ABORDAGEM METODOLÓGICA 

6.1 Tipo de Estudo 

Estudo de natureza qualitativa, por acreditarmos que através da compreensão do 

discurso dos sujeitos entrevistados seja possível chegar aos objetivos que nos propomos 

alcançar, e também porque a abordagem qualitativa preocupa-se em abranger e aprofundar ao 

máximo da realidade e do universo de significados, aspirações, crenças, valores e atitudes, 

que faz correspondência a um espaço mais íntimo (profundo) das relações, dos processos e 

fenômenos humanos (MINAYO, 2008, p. 62). Trata-se, ainda, de um estudo do tipo 

descritivo, pois na descrição as opiniões dos informantes são apresentadas da maneira mais 

fiel possível, como se os dados falassem por si próprios (MINAYO, 2008, p.80).  

Os Indicadores de Qualidade de Projetos (IQPs) foram propostos inicialmente por 

Rocha (2000a), fundador do Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento (CPCD), 

juntamente com a equipe de educadores dessa mesma Organização Não-Governamental 

(ONG), localizada em Belo Horizonte (MG), tendo como desafio, à época, avaliar projetos de 

educação baseados em doze macro-indicadores: Harmonia, Eficiência, Protagonismo, 

Dinamismo, Felicidade, Estética, Oportunidade, Transformação, Criatividade, Cooperação, 

Coerência e Apropriação. 

           Essa metodologia atendeu à necessidade de avaliar a qualidade dos projetos que o 

CPCD realizava com crianças em idade escolar e adolescentes, cujos relatórios realizados 

pelos educadores traziam grande riqueza de dados, por sua natureza subjetiva (ROCHA, 

2000b). Portanto, também nos auxiliou na aproximação das características de qualidade das 

oficinas terapêuticas em saúde mental onde são produzidos resultados de natureza subjetiva, 

visivelmente valorizados pelos usuários. 

6.2 Cenário do estudo 

 Um CAPS II localizado na zona norte do município do Rio de Janeiro, visto que este 

serviço é hoje um dos reguladores da assistência em saúde mental e que tem as oficinas 

terapêuticas como instrumento estratégico de cuidado para a subjetivação ou re-significação 

dos sujeitos portadores de transtornos mentais graves e persistentes (BRASIL, MS, 2004, 

p.26).  
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A escolha desse cenário se deu após o levantamento do número de oficinas que eram 

realizadas no serviço, pois era interessante escolher um CAPS II com maior oferta possível de 

oficina. Procuramos informações no site oficial da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, 

Secretaria de Saúde, divisão de Saúde Mental e também com pessoas que trabalhavam nesses 

serviços através de contato telefônico. 

Escolhido o cenário agendamos um encontro via contato telefônico prévio com a 

coordenadora do serviço, através da mediação da supervisora desse CAPS II para 

apresentação do projeto de pesquisa. Após apresentação da proposta, deixei uma cópia do 

projeto com a coordenadora que depois de uma semana me ligou solicitando que também 

apresentasse o projeto à equipe técnica. Feito essa apresentação recebi o sinal positivo para 

utilizar o serviço como cenário do estudo. 

O Projeto de Pesquisa foi então, apresentado ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro, como disposto na Resolução 

nº. 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. Protocolo de Pesquisa aprovado nº 217/10, CAAE 

nº0249.0.314-226-10, no dia 13 de dezembro de 2010 (ANEXO A). 

 

6.3  Descrição do cenário do estudo 

 

 O serviço funciona em uma casa com três andares. No primeiro uma cozinha-copa 

(onde usuários e técnicos fazem suas refeições), um banheiro para usuários e uma sala grande 

onde ficam a televisão e dois sofás. No centro dessa sala tem uma mesa grande com cadeiras, 

neste espaço funcionam a assembléia dos usuários, a Oficina de Música (há alguns 

instrumentos musicais: violão, tan-tan e pandeiro armazenados neste espaço) e a reunião da 

equipe técnica. Ainda no térreo tem mais um banheiro com chuveiro do lado de fora, uma 

cobertura (tipo varandinha) com um banco grande e uma mesa com quatro cadeiras (funciona 

como um espaço de convivência para os usuários).  

No segundo andar a sala das Oficinas Expressiva e Artesanato (onde também é 

realizada a Oficina de Beleza, coordenada pela enfermeira da equipe), um banheiro para 

equipe técnica e duas salas de atendimento individual. No terceiro andar a farmácia (para 

dispensação de medicação e aplicação intramuscular de medicações depósito e de 

emergência), sala da equipe técnica e sala da coordenação. 
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6.4  Descrição das oficinas estudadas 

As oficinas terapêuticas estudadas foram: Oficina de Bijuteria, Oficina Expressiva, 

Oficina de Rádio. Na Oficina de Bijuteria os usuários fazem colares, brincos, pulseiras, 

chaveiros, fuxicos para uso próprio ou para vendas. A coordenadora dessa Oficina é uma 

artesã que junto com alguns usuários tem um projeto de geração de renda. Expõem os 

produtos em feiras de eventos da Saúde Mental ou mesmo da Comunidade. 

A Oficina Expressiva, como o nome mesmo já diz é de livre expressão. Os usuários 

podem desenhar, pintar, ouvir musica, dançar, fazer fuxico, enfim a coordenadora que é a 

mesma da Oficina de Bijuteria deixa livre a expressão de cada usuário. 

A Oficina da Rádio é feita fora do CAPS II, pois é no estúdio da “Rádio Revolução 

FM – a rádio que é louca por você” que está situada dentro do Instituto Municipal Nise da 

Silveira (IMNS). É uma rádio com transmissão online no endereço 

<htpp.radiorevolucaofm.com.br>, o programa tem duração de uma (01) hora e acontece às 

segundas-feiras de 15 às 16hs. A coordenação é de uma jornalista que faz parte da equipe 

técnica do CAPS II. São realizados leitura e comentários das principais notícias da semana, 

previsão do tempo, horóscopo, leitura de poemas e poesias feitas pelos usuários ou de autores 

conhecidos e renomados, espaço de música (usuários tocam e cantam) e comentários 

esportivos com a participação do coordenador da Radio Revolução FM. 

6.5 Sujeitos do estudo  

 Os sujeitos do estudo foram vinte e dois (22) usuários do CAPS II que utilizam as 

oficinas terapêuticas como parte de seu tratamento em psiquiatria e saúde mental, adotando-se 

como critérios de inclusão: 1) estar inserido na modalidade de tratamento semi-intensivo; 2) 

ter participação semanal nas oficinas terapêuticas; 3) apresentar nível de consciência e 

orientação alopsíquica (tempo e espaço) preservada e nível satisfatório de verbalização; 4) 

estar admitido no CAPS há, pelo menos, um mês. E critérios de exclusão os que não 

atenderam esses expostos.  

Os usuários entrevistados receberam o pseudônimo E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, 

E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E17, E18, E19, E20, E21 e E22 de acordo com a 

seqüência em que foram realizadas as entrevistas. O anonimato e sigilo dos participantes do 

estudo foram garantidos, como previsto pela resolução 196/96 do Conselho Nacional de 

Saúde (CNS) e no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE A) que lhes foi 

entregue e lido em voz alta. 
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6.6 Procedimentos da Coleta de Dados 

A coleta de dados aconteceu em dois momentos: observação participante e entrevistas. 

Antes de realizar as entrevistas, procurei me aproximar das Oficinas a fim de realizar a 

Técnica da Observação Participante (APÊNDICE B), com registro em diário de campo que 

contabilizou sessenta e duas horas. O procedimento possibilitou a minha inserção no cenário, 

integração no espaço e conhecimento das pessoas que ali circulavam técnicos e usuários do 

serviço, pois além de freqüentar as oficinas participei das reuniões de equipe do serviço que 

acontecem semanalmente.  

 As entrevistas foram desenvolvidas por meio de um roteiro semi-estruturado 

(APÊNDICE C), com vinte e três perguntas (23), abrangendo todos os norteadores de 

qualidade de oficinas terapêuticas em saúde mental, aqui representado pelos mesmos nomes 

dos IQPs, a saber: Harmonia, Felicidade, Protagonismo, Eficiência, Coerência, Oportunidade, 

Dinamismo, Estética, Cooperação, Criatividade, Transformação e Apropriação. O roteiro de 

entrevista seguiu as perguntas aplicadas nos dois estudos anteriores, porém algumas foram 

reduzidas e outras excluídas, pois na versão anterior eram quarenta e oito (48).  

Ainda, acrescentamos: 1) informações sobre idade, sexo, grau de instrução e tempo 

que os usuários freqüentam as oficinas terapêuticas, o que nos possibilitou traçar um perfil 

dos sujeitos entrevistados; 2) uma pergunta sobre o motivo que os levou a freqüentar as 

oficinas terapêuticas. 

Conforme orientação da banca de defesa do projeto, no nosso questionário partimos 

das perguntas para os Norteadores de Qualidade de Oficinas Terapêuticas em Saúde Mental, 

diferente dos dois estudos anteriores que traziam cada norteador e suas respectivas perguntas. 

Foi realizado um teste piloto antes de sua aplicação com uma usuária que utiliza as 

oficinas terapêuticas como parte de seu tratamento em psiquiatria e saúde mental. Assim, 

verificamos a necessidade de algumas adaptações para melhor compreensão dos usuários, 

como por exemplo, no norteador Eficiência a palavra “trabalho” foi substituída por 

“atividades diárias”; no norteador Dinamismo, “algo que não está previsto” por “algo que 

você não espera”, no norteador Oportunidade “concluir um trabalho” por “concluir a atividade 

proposta na oficina”. 

  As entrevistas foram realizadas de acordo com a disponibilidade dos usuários no 

CAPS. Algumas no espaço de convivência, antes ou após as oficinas e outras durante as 

oficinas (Artesanato e Bijuteria) com a aprovação da coordenadora. Foram gravadas em MP3, 

com a anuência de cada sujeito. As respostas oriundas das mesmas foram analisadas após 
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transcrição das gravações pela pesquisadora e por uma bolsista de Iniciação Científica Junior, 

aluna do 2º ano do Ensino Médio do Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (CAp/UFRJ). O material gravado será armazenado por um período de 5 (cinco) anos e 

após esse tempo apagado. 

 

6.7 Aproximações e afastamentos 

 

É pertinente esclarecer que a avaliação realizada pelo IQP, também se faz através de 

questionário, sendo este inspirador inicial para construção do instrumento que nos baseamos. 

E ainda: neste instrumento, ao término das perguntas, o entrevistador solicita que seja 

oferecido um valor numérico para cada quesito avaliado (Harmonia, Cooperação, etc.), ou 

seja, uma nota, tendo como finalidade complementar os dados obtidos na entrevista, 

oferecendo um caráter quantitativo. As notas demonstram, quantitativamente, o valor de 

qualidade atribuído pelos participantes na avaliação. Este valor é obtido através das médias 

aritméticas das notas de cada um deles. Para o CPCD, um projeto recebe dos educadores o 

carimbo de qualidade quando sua média consegue ser igual ou maior do que a nota nove (9,0). 

          Em nosso estudo esses dados numéricos não foram solicitados, uma vez que optamos 

por conduzir nossa investigação para a fala dos usuários, sem a intenção de demonstrar quais 

seriam os IQPs valorizados, ou não, por eles. Estes dados podem confundir o leitor, dando a 

entender que nosso objetivo será uma avaliação das oficinas quando, na realidade, estamos 

interessados em extrair delas as características de qualidade.  

6.8 Desafios e dificuldades 

O cenário do estudo está passando por um momento muito delicado de redução do 

número de profissionais, pois estes saem por aposentadoria, ou para um outro serviço que 

pague melhor ou até mesmo de licença médica ou sem vencimento e não há reposição.  Logo 

no primeiro dia observei o caos que estava com dois técnicos e me prontifiquei a ajudá-los. O 

que aceitaram prontamente. Subimos para farmácia e ajudei na administração das medicações 

de depósito intramuscular e também na dispensação de medicação oral. Foi como um “Kit de 

boas-vindas”. 

Em outro dia, já depois de duas semanas no campo auxiliei no grupo “Bom Dia”, o 

que foi mais uma forma de aproximação e convivência com os usuários. Coordenamos o 

grupo: eu, uma residente de enfermagem e um residente de psicologia. Falamos sobre dicas de 
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saúde, assunto sugerido pelos próprios usuários. Havia dez usuários presentes. Uma começou 

falando sobre a diabetes, a importância de não comer muito doce e medir as frutas, pois 

pensou que fruta por ser natural era livre. Alguns falaram sobre seus familiares e o quanto é 

difícil comer certinho. Um usuário que não estava bem interrompeu o grupo por várias vezes, 

andando pelo meio do grupo e fazendo perguntas que não tinham nada com o assunto em voz 

alta, por várias vezes tive que solicitá-lo que sentasse e tentava o inserir no assunto. Os outros 

usuários entenderam que ele não estava bem, mas um se irritou e saiu do grupo. 

Depois, fui para a sala da Oficina Expressiva às 10 h. Excepcionalmente nesta quinta-

feira a oficineira não estava presente, pois estava em uma reunião com a coordenadora de 

todas as oficineiras do Rio de Janeiro. Obtive sua permissão para abrir o armário e pegar o 

material. Pela manhã alguns desenharam, outros conversaram comigo e um usuário tocou 

violão. Foi um momento de mais interação entre os usuários, cantaram várias músicas antigas. 

E assim passamos a manhã, fechei a oficina às 12 h para o almoço. 

Nessas situações especiais não foi fácil manter a neutralidade necessária a uma 

pesquisadora. Falou mais alto o meu lado humano e profissional e me coloquei a disposição 

das pessoas que ali circulavam e do serviço. O que acabou dando certo, pois foi uma forma de 

me aproximar ainda mais dos usuários e conhecer melhor o cotidiano deles.  

O serviço irá mudar de endereço para uma casa no Méier, próximo ao Norte Shopping. 

Algumas questões de infra-estrutura física serão amplamente melhores: ar-condicionado 

central, maior espaço para as Oficinas e atendimentos individuais. Porém, há a situação de 

alguns usuários que moram muito próximo do local onde o CAPS II atualmente se encontra 

que são muito dependentes e terão dificuldade nessa locomoção. E essa preocupação da 

mudança apareceu durante as entrevistas, os usuários perguntavam quando seria e que era 

melhor que não saísse dali (próximo de suas moradias). Ficávamos muitas vezes sem saber o 

que falar realmente o ideal é que o serviço esteja próximo de suas residências. Essa mudança 

“sem data definida” também incomodava a equipe técnica. 

Somando-se a isso também a dificuldade de captar sujeitos das quatro oficinas 

estudadas, pois muitos só iam no dia e na hora da oficina, não podiam chegar mais cedo ou 

sair mais tarde. Enquanto outros não estavam “bem” e por isso, não estavam freqüentando as 

oficinas. Outros por mudança de endereço residencial sumiram. E ainda, aqueles usuários pelo 

tempo curto e limitado que tivemos para fazer a aproximação e as entrevistas (APÊNDICE 

D), não conseguimos estabelecer vinculo para que sentissem confiança para participar do 

estudo. 

 



62 

 

Ainda, o número extenso de perguntas do roteiro de entrevista exigiu uma 

concentração maior dos usuários e um esforço maior da pesquisadora, tanto no momento da 

entrevista como na transcrição dos dados. E trabalhar com a voz do usuário, é trabalhar com 

sua própria experiência, é possível, mas exige certa delicadeza.  

6.9 Custos da Pesquisa 

Todos os custos foram financiados pela pesquisadora responsável pelo estudo 

(APÊNDICE E), com exceção da Bolsista de Iniciação Científica Júnior que auxiliou na 

transcrição dos dados e recebeu bolsa pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
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CAPÍTULO 7 

 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

OS USUÁRIOS DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS NO CENTRO DA CENA 

7.1. Descrição dos Dados 

Na descrição de dados traçamos um perfil dos usuários entrevistados (idade, sexo, 

grau de instrução e tempo que freqüentam as oficinas), identificamos o motivo que os levou a 

participar das oficinas terapêuticas e foram incluídas todas as informações que se repetiram 

em cada norteador de qualidade das oficinas terapêuticas em saúde mental e aquelas 

consideradas pertinentes, tomando como referência os Indicadores de Qualidade de Projeto.  

Ainda, foram acrescidas das falas que melhor representaram o que podemos extrair 

dos dados colhidos sobre a caracterização da qualidade das oficinas, levando em consideração 

os referenciais teóricos de Reabilitação Psicossocial selecionados para este estudo. O que 

apontou para as possíveis Características de Qualidade das Oficinas terapêuticas, segundo o 

entendimento dos usuários.    

Dois usuários entrevistados, por estarem no momento desorientados alopsiquicamente, 

ou seja, não conseguiram se localizar no tempo e no espaço em que se encontravam, foram 

excluídos do estudo. Portanto, vinte (20) entrevistas foram analisadas. 

A idade média dos usuários entrevistados foi de 42,8 anos, idade menor 25 anos e 

idade maior 59 anos (GRÁFICO 1): 
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                                              Gráfico 1 – Faixa etária dos usuários entrevistados. 
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Em relação ao sexo: dez (10) foram do sexo feminino e dez (10) do sexo masculino, 

embora todos tenham sidos entrevistados aleatoriamente (GRÁFICO 2): 
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Gráfico 2 – Sexo dos usuários entrevistados 

 

O grau de instrução: 10 (dez) ensino fundamental incompleto, 03 (três) ensino 

fundamental completo, 03 (três) ensino médio completo, 02 (dois) ensino superior completo - 

Direito e Letras, 01 (um) ensino superior incompleto – Economia e 01 (um) ensino médio 

incompleto (GRÁFICO 3). 
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                          Gráfico 3 – Grau de instrução dos usuários entrevistados. 
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A média de tempo em que os usuários freqüentam as oficinas foi de 4,6 anos, menor 

período 01 (um) mês e maior período 14 anos (GRÁFICO 4): 
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Gráfico 4 – Tempo (anos) que os usuários freqüentam as oficinas terapêuticas. 

 

Motivo para participação nas oficinas (QUADRO 2): 

OFICINAS MOTIVO 

EXPRESSIVA E 

BIJUTERIA 

- Afinidade com artesanato, pintura, tricô, desenho; 

- Desejo de recuperação dos usuários e/ou dos familiares; 

- Internação Hospitalar; 

- Convite da Oficineira; 

- Encaminhamento do psicólogo/terapeuta. 

RÁDIO 

- Lugar de expressão; 

- Válvula de escape; 

- Momento de colocar a boca no microfone e falar; 

- Oportunidade de cantar e tocar. 

Quadro 2 – Motivo para participação nas oficinas estudadas. 

Como podemos observar no quadro acima o motivo para participação nas oficinas foi 

diferente de acordo com a atividade proposta pela mesma. Nas Oficinas de Bijuteria e 

Expressiva que são manuais, os usuários participavam porque tinham afinidade com as 

atividades propostas, encaminhamento do terapeuta, desejo de recuperação, convite da 

oficineira ou até mesmo através da internação começavam a freqüentar tais oficinas. 
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Já a Oficina de Rádio que é verbal (transmissão online), os motivos foram lugar de 

expressão, válvula de escape, oportunidade de falar (colocar a boca no microfone), cantar e 

tocar. Alguns usuários mencionaram também ter conhecido a Oficina através do CAPS II. 

Para facilitar a descrição dos dados, foi construído um quadro contendo as perguntas 

para cada norteador de qualidade das oficinas terapêuticas em saúde mental mediante 

utilização dos IQPs como orientadores, já explicado no Capitulo 6, seguindo sugestão da 

banca de defesa do projeto partimos das perguntas para chegarmos aos norteadores 

(QUADRO 3): 

 

1) Como se dá a relação de vocês com a coordenadora no dia-a-dia das Oficinas?      

E com os outros participantes? 

2) Quando há uma discussão, como é resolvida? 

HARMONIA 

 

3) Você consegue desenvolver suas atividades diárias com mais facilidade, depois de 

freqüentar as Oficinas? Por quê? 
EFICIENCIA 

4) Você decide o que vai fazer e como vai fazer durante as oficinas? Alguém na 

Oficina interfere na sua decisão? Como? 
PROTAGONISMO 

5) Se ocorrer algo que não você não espera durante a oficina, como você resolve? 

6) Quando você não quer fazer a atividade proposta na oficina, o que faz? 
DINAMISMO 

7) Como você se sente quando está nas Oficinas? Sente-se feliz? Por quê? 

8) O que precisa acontecer para você ficar feliz em uma Oficina? 
FELICIDADE 

9) O que você acha das coisas que produz nas Oficinas? O que costuma fazer com 

elas? 

10) Você acha importante estar limpo e arrumado quando vem para as Oficinas? 

ESTÉTICA 

11) Você aprendeu algo que não sabia anteriormente à sua participação nas Oficinas? 

12) O que motiva você a concluir a atividade proposta nas Oficinas? 

13) Você passou a conhecer mais pessoas e/ou outros lugares, fora do CAPS, depois 

que começou a participar das Oficinas? 

OPORTUNIDADE 

14) Mudou alguma coisa na sua vida depois que você começou a participar das 

Oficinas? Como você considera esta mudança: para melhor ou para pior? Por quê? 
TRANSFORMAÇÃO 

15) O que você desenvolve nas Oficinas – são coisas diferentes ou sempre parecidas? 
CRIATIVIDADE 

16) Você empresta o material que está utilizando durante as Oficinas que participa? 

17) Ajuda aos colegas que têm dificuldade? 
COOPERAÇÃO 

18) Você acha que as coisas que são realizadas nas oficinas podem ser úteis para 

você? Por quê? 

19) O que você aprende aqui, você desenvolve em outro lugar? Onde? 

20) Você respeita o trabalho dos outros nas Oficinas? 

COERÊNCIA 

21) Como você cuida do lugar onde acontece as Oficinas? Faz alguma coisa para 

melhorar esse(s) lugar(es)? 

22) Cada um possui um espaço nas Oficinas, ou tudo é de todos? 

APROPRIAÇÃO 

Quadro 3 – Perguntas do Roteiro Semi-Estruturado de Entrevista e seus respectivos norteadores. 

 

Então, construímos outro quadro com as narrativas dos usuários para cada IQP nas 

oficinas estudadas e a observação participante (QUADRO 4):  
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IQP Oficina Bijuteria Oficina Expressiva Oficina Rádio Observação Participante 

HARMONIA 

“É de amizade, é muito boa, 

muito tranqüila, ela tem muita 

paciência com a gente. / A 

gente interage muito bem, uns 

com os outros, uns ajudam aos 

outros, dá opinião no trabalho 

do outro, a gente observa o 

trabalho, [...] a gente aproveita 

muito a oficina.” E14 

 

“Eu gosto muito das pessoas, 

as pessoas que mexem com o 

CAPS tinham que ser 

escolhidas, o pessoal da pá 

virada quer tirar onda... Eu 

gosto de escrever, desenhar. A 

relação é legal. Se for de boa 

ética é legal.” E4 

 

“Ela logo procura conversar 

com a pessoa, tirar a pessoa 

que tá se excedendo e os outros 

alunos continuam, não tem 

nenhum alvoroço não, não tem 

nada disso não.” E21 

Nas três oficinas estudadas observamos  

que o bom relacionamento é importante 

em uma atividade terapêutica, pois os 

usuários valorizavam uma boa interação 

do grupo, tanto com as coordenadoras 

como entre eles próprios. Também os 

usuários utilizavam as coordenadoras das 

oficinas como mediadoras das situações 

desagradáveis, ou seja, nem sempre 

defendiam ou expressavam suas opiniões, 

a fim de manterem boas relações com os 

colegas. 

EFICIÊNCIA 

“A oficina me alivia muito a 

tensão, porque eu tô tensa, eu 

faço bijuteria, eu me distraio, 

me relaxo, me desligo do 

problema porque to me 

concentrando naquela bijuteria, 

naquela pintura.” E14 

 

“Ah, sim! Porque agora eu já 

comecei a arrumar a casa, a 

cabeça não fica tão cheia.” E5 

 

“Porque depois de expor as 

minhas idéias parece que uma 

coisa se organizou na minha 

mente...” E16 

“Consigo com certeza, consigo. 

Ah porque desenvolve a 

„desinbinidade‟, é a capacidade 

de raciocinar melhor, 

entendeu?! De falar melhor, 

entendeu?! Isso influi na minha 

vida pessoal.” E17 

Para os usuários das três oficinas a 

eficiência estava atrelada a conseguir 

realizar as atividades diárias com mais 

facilidade, diminuição da exteriorização 

dos sintomas e melhora na aprendizagem. 
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IQP Oficina Bijuteria Oficina Expressiva Oficina Rádio Observação Participante 

PROTAGONISMO 

“Às vezes interfere... pede para 

fazer outra coisa.” E7 

“Decido, não só me ajuda me 

aconselhando.” E19 

 

“A gente decide se quer fazer 

isso, ela pergunta: „não, quer 

isso?‟. / Não, cada um faz o que 

acha que tem que fazer.” E10 

“(...) Interfere em aspas né, 

interfere assim porque diz pra 

gente o que é preciso ser feito e 

a gente pode dar uma mudança, 

mas não mudar totalmente” 

E18 

 

Nas Oficinas Expressiva e Artesanato os 

usuários sempre tinham a opção de 

escolha. Embora, alguns precisassem de 

ajuda devido às dificuldades pessoais que 

possuíam, porém, as decisões partiam 

deles próprios. Já na Oficina de Rádio que 

tinha uma programação a ser seguida os 

usuários escolhiam qual parte iriam 

participar, exemplo coordenação, notícias, 

horóscopo, esportes, música e a expressão 

de suas opiniões era livre e respeitada pela 

coordenadora. 

DINAMISMO 

“Deixo para lá e espero 

orientação”. E1 

 

“Eu reclamo.” E5 

 

“Eu quando acontecia uma 

parada errada eu saia 

correndo...” E20 

 

“Eu tô aprendendo até com a 

terapia, eu estou aprendendo a 

lidar com o improviso.” E8 

 

“Procurando ajuda.” E19 

 

“Eu pergunto se posso fazer 

outra opção, geralmente tem 

outra opção!” E14 

 

“Eu quando não quero fazer a 

oficina a maioria das vezes é 

quando eu não estou tão bem 

assim, e quando eu não estou 

bem eu fico na minha e eles me 

respeitam os profissionais, os 

pacientes e eu fico na minha ali 

sem confusão nenhuma.” E18 

Notamos nas três oficinas que alguns 

usuários conseguiam trabalhar com 

situações imprevistas (reclamando ou 

procurando outra coisa para fazer), 

enquanto outros preferiam aguardar uma 

orientação (da coordenadora da oficina ou 

dos próprios colegas). Enquanto outros 

quando não queriam fazer a oficina 

entravam na sala e saiam de imediato ou 

ficavam apenas olhando sem participar. E 

ainda aqueles que quando não estavam 

“bem” nem viam até a oficina essa 

“opção” era respeitada tanto pelos 

profissionais quanto pelos demais 

usuários. 
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IQP Oficina Bijuteria Oficina Expressiva Oficina Rádio Observação Participante 

FELICIDADE 

“Ganhar mais um pouquinho 

né, geração de renda.” E3 

 

“As pessoas me tratarem bem, 

eu aprender as coisas, aquilo 

ser útil para mim.” E7 

 

“Ter material, um bom 

coordenador e se dar bem com 

os colegas.” E5 

“Eu me sinto muito bem, me 

sinto feliz, pois sei que estou 

trabalhando o raciocínio.” E8 

“Bem. / Sim, pois tá sendo útil 

para conseguir fazer alguma 

coisa né.” E1 

 

“Tranqüilo, me sinto muito feliz 

porque é a hora de eu expressar 

o que eu estou sentindo, 

expressar minhas frustrações 

com o que esta acontecendo no 

mundo é a hora, entendeu.” E17 

 

“Me sinto uma pessoa igual as 

outras perante Deus e perante 

as pessoas...” E22 

 

Percebemos na Oficina de Bijuteria a 

felicidade como o resultado da motivação, 

da valorização pessoal, do sucesso das 

atividades desempenhadas com ganhos de 

aprendizagem e financeiro. Na Oficina 

Expressiva a felicidade como resultado do 

contato com outras pessoas (técnicos e 

usuários), do bem-estar no grupo  e do 

alcance de objetivos que tragam benefícios 

psíquicos e também de aprendizagem. Já 

na Oficina de Rádio a felicidade como 

resultado da liberdade de expressão e de 

sentir-se igual perante o outro. 

ESTÉTICA 

“São coisas mimosas que tem 

bastante saída, o povo compra 

e pede mais e a gente continua 

fazendo até abrir uma lojinha 

com esse tipo de coisa(...)” E22 

 

“É muito bom, eu fiz pulseiras 

pras minhas netas, filhas, pra 

mim. As coisas que eu faço eu 

levo para casa.” E5 

 

“Acho, porque dá bom estar e 

os outros não ficam 

reparando.” E5 

“Ótimo, estou sempre 

aprendendo com vocês.” “Não 

sei, eu levo para casa, às vezes 

deixo aqui, dava para as 

pessoas, dou de presente.” E2 

 

“Produzo muita coisa boa, 

organiza o cérebro da pessoa - 

Olha, eu costumo fazer as 

coisas em casa.” E8 

 

“Sim, eu gosto de vir bem 

arrumadinho (...) acho bom 

para lidar com as pessoas.” E2 

“É eu acho boas. Pô costumo 

pegar e expressar para as 

outras pessoas.” E17 

 

“É eu acho que essas coisas que 

eu produzo na oficina eu levo 

alegria, alegria pras pessoas, 

não só pacientes, mas também 

familiares, é pessoas que 

estejam a nosso redor. O que eu 

costumo fazer é dividir a minha 

felicidade com as pessoas, né.” 

E18 

 

“É claro, ter que ter tomado 

banho, estar limpinho.” E22 

Na Oficina de Bijuteria a beleza estava 

relacionada pelos usuários nos seus 

produtos como “coisas mimosas” para 

vender ou dar de presente e até mesmo 

para uso pessoal. Já na Oficina Expressiva 

apontaram a beleza como sendo o 

aprendizado de coisas novas e boas que 

ajudam a organizar o cérebro. Já na 

Oficina de Rádio a beleza estava atrelada 

ao fato de levar alegria a outras pessoas 

através da transmissão on line. Quanto à 

estética pessoal os usuários das três 

oficinas relataram e demonstraram ser 

importante manter uma boa higiene 

pessoal até mesmo para lidar com as outras 

pessoas. 
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IQP Oficina Bijuteria Oficina Expressiva Oficina Rádio Observação Participante 

OPORTUNIDADE 

“Aprendi. Eu aprendi a fazer 

uma pulseira de quatro pedras 

que eu nunca imaginei 

aprender a fazer.” E5 

 

“É, a gente passa a conhecer 

muitas pessoas diferentes.” E10 

“Aprendi. No meu mundo eu 

achava que ninguém 

prestava...” E7 

 

“Passei, melhorou bastante, 

gosto de conversar com as 

pessoas daqui. Tenho vontade 

de passear de novo, de ir ao 

Jardim Botânico.” E2 

 

“A me expressar, expressar 

melhor no mundo.” E17 

 

“Aprendi a lidar com as 

pessoas porque antes de eu 

descobri que estava com esse 

problema né, eu não era, não 

me sentia igual às outras 

pessoas eu me achava diferente 

agora não, agora já me acho 

como qualquer outra pessoa, 

qualquer outro ser humano.” 

E18 

 

Observamos na Oficina de Bijuteria a 

oportunidade relacionada ao aprendizado 

de algum tipo de atividade manual 

(bijuterias, cinzeiro, abajur de garrafa pet, 

enfeites de natal) e ao conhecimento de 

pessoas diferentes. Na Oficina Expressiva 

oportunidade relacionada à tolerância com 

o outro e consigo mesmo e também a 

possibilidade de conversar e conhecer 

lugares novos. Já na Oficina de Rádio a 

oportunidade relacionada a expressar-se 

melhor no mundo para lidar com as 

pessoas. 

TRANSFORMAÇÃO 

“Comecei a comprar miçangas 

de pulseira pra vender. É 

melhor porque vai ser um 

dinheirinho que eu vou 

ganhar.” E5 

 

“Mudou o fato de eu não 

esquentar mais a cabeça com os 

problemas que eu esquentava e 

não precisei ser mais internada, 

tomo remédio direitinho, então 

com as oficinas eu não precisei 

mais ser internada e isso é uma 

coisa que a gente se ocupa (...) 

nas oficinas que eu faço alguma 

coisa...” E12 

 

“Muita coisa pra melhor 

porque antes eu não me 

comunicava né, com as pessoas, 

tinha talento tocava nas noites e 

cantava e aquilo eu não sabia 

como ia trabalhar aquela coisa 

e eu trabalhei como? Eu fiz uma 

oficina...” E18 

 

Na Oficina de Bijuteria a transformação 

estava relacionada a fazer coisas para 

vender e ganhar um dinheirinho. Já na 

Oficina Expressiva a melhoria dos 

sintomas do sofrimento psíquico e a 

diminuição das internações. E na Oficina 

de Rádio a melhora na comunicação e na 

convivência com outras pessoas. Nas três 

oficinas estudadas fizeram referencia à 

utilidade de deixá-los mais calmos. 

Tornando-os pessoas mais tolerantes o que 

favorece os relacionamentos. 

CRIATIVIDADE 

“Diferentes, coisas diferentes. 

Bijuterias, crochê.” E10 

“Diferentes, às vezes um 

desenho, às vezes uma pintura, 

bijuteria.” E1 

“Diferentes porque o teatro me 

traz uma coisa, a rádio me traz 

outra” E17 

 

Nas três oficinas os usuários relatam que 

desenvolvem coisas diferentes dependendo 

da proposta da oficina. 
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IQP Oficina Bijuteria Oficina Expressiva Oficina Rádio Observação Participante 

COERENCIA 

“Com certeza, porque é uma 

coisa que eu tô aprendendo, 

pra quando tiver aposentado eu 

vender lá fora.” E4 

“Desenvolvo, eu faço bijuteria, 

eu aprendi a fazer. [...]” E14 

 

“Podem, muito. Quer levar 

leva, quer ficar, fica; eu levo 

para casa, deixo aqui também. 

Aqui eu tenho liberdade, quero 

ficar aqui sempre com eles, 

continuar no artesanato, 

pintura.” E1 

“Desenvolvo. / Em casa.” E15 

 

“São bastante, bastante úteis 

porque eu era muito „porra‟ 

louca dançava, dançava, agora 

não procuro me concentrar ter 

um objetivo.” E17 

 

“São porque me ajudam a me 

organizar.” E19 

 

A coerência para os usuários das oficinas 

de bijuteria e expressiva estava na 

aprendizagem e na possibilidade de fazer 

em casa, seja para vender ou ensinar outras 

pessoas. E na oficina de rádio a melhor 

concentração e organização, 

conseqüentemente melhora dos sintomas 

psíquicos. 

COOPERAÇÃO 

“Empresto, faz parte da 

educação. Para o pessoal poder 

ensinar tem que dividir com o 

semelhante.” E2 

“Se me pedir ajuda, eu ajudo.” 

E7 

 

“Não, eu que sou ajudada.” E5 

 

“Se for meu, eu não empresto, 

mas se for da oficina eu 

empresto. Cada um tem que ter 

o seu próprio.” E4 

 

“Empresto, porque 

normalmente o material é daqui 

né.” E10 

 

“Ué, ajudo, todos nós 

ajudamos.” E10 

“Empresto se for pra oficina eu 

empresto.” E17 

 

“Se for pra oficina eu 

empresto.” E18 

 

“Dependendo se ele tiver com 

força de vontade de aprender ai 

eu ensino, eu ajudo.” E19 

 

“Eu tento.” E16 

Nas três oficinas observadas os usuários 

emprestavam o material porque faz parte 

da educação e porque o mesmo pertencia à 

oficina. Uns deixavam claro que se o 

material fosse próprio teriam dificuldade 

pra emprestar. Alguns ajudavam seus 

colegas com dificuldades, outros preferiam 

não se envolver com o trabalho dos outros, 

concentrando-se mais no seu, ajudando só 

quando solicitado. E ainda, havia os que 

precisam de ajuda. 
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IQP Oficina Bijuteria Oficina Expressiva Oficina Rádio Observação Participante 

APROPRIAÇÃO 

“Muito. Faço: limpo a mesa 

que tá suja, o chão, ponho 

papel no lixo, molho as 

plantas.” E1 

“Cuido, não deixo nada 

espalhado, deixo tudo no seu 

devido lugar.” E5 

“Tudo é de todos. Porque tem 

gente que gosta mais de fazer 

uma coisa, outro gosta mais de 

fazer outra. Nem sempre o que 

a gente sabe a gente faz, 

entendeu? Geralmente é fazer 

bijuteria”. E10 

“Eu cuido. / De vez em quando 

eu limpo, eu ajudo a 

organizar.” E13 

“Ah, quando me chamam eu 

vou e ajudo né, toda hora me 

chamam, eles me acham muito 

inteligente  mas eu não sou tão 

inteligente assim.” E20 

 

“Tudo é de todos”. “Eu acho 

que dá pra desenvolver legal a 

cabeça, deixa as pessoas 

melhores (...)” E5 

“Eu cuido como?! Assim 

organizando, chamando os 

colegas, é vamos lá que falta 10 

minutos pra começar a oficina, 

comunicando os colegas que tá 

na hora de fazer a oficina (...)” 

E18 

 

“É com carinho. Não porque já 

tá tudo melhorado.” E19 

 

“Acho que cada um possui um 

espaço, justamente na rádio, 

todo mundo sabe respeitar o 

direito do outro.” E18 

Nas três oficinas estudadas os usuários 

cuidavam do local onde aconteciam as 

oficinas, como realmente se sentissem 

apropriados daquele espaço. E deixavam 

claro que tudo é de todos, mas “cada um 

possuía o seu espaço”. 

Quadro 4: IQPs, Narrativas dos Usuários nas Oficinas Bijuteria, Expressiva e Rádio e a Observação Participante. 

 



73 

 

7.2. A Análise dos Dados: AS CARACTERÍSTICAS DE QUALIDADE DAS OFICINAS 

TERAPEUTICAS APONTADA PELOS USUÁRIOS 

A partir da aproximação de estudiosos da Reabilitação Psicossocial, do Campo 

Atenção Psicossocial e das Oficinas Terapêuticas, procuramos descrever as características de 

qualidade das oficinas terapêuticas, a partir da narrativa dos usuários, utilizando os IQPs, 

fazer uma discussão sobre os IQPs como guia para a construção de critérios de qualidade nas 

Oficinas Terapêuticas em Saúde Mental e analisar as oficinas terapêuticas, enquanto 

dispositivo assistencial, a partir do olhar dos usuários.  

A média de tempo em que os usuários freqüentam foi de 4,6 anos com menor período 

um (1) mês e maior 14 (catorze) anos. Percebemos que cabe então, a esses dispositivos 

criados a partir da Reforma Psiquiátrica romper com o isolamento e construir junto com estes 

sujeitos a possibilidade de um outro destino, diferente do isolamento e da segregação. 

Para tanto, é preciso entender as oficinas como lugares de produção de subjetividade, 

onde se buscam novas formas de relacionamento com o outro, novas possibilidades de trocas 

sociais, afetivas e de participação na cultura, enfim, novas invenções de cotidiano de vida. 

“As práticas com atividades hoje, talvez possam encarnar uma nova ética que se desloca da 

noção capitalista de produção para a idéia de produção de vida e criação de mundos” (LIMA 

2008, p.79) 

Nesta ética, a “única finalidade aceitável das atividades humanas é a produção de uma 

subjetividade que enriqueça de modo contínuo sua relação com o mundo” Guattari (1992, 

apud LIMA,2008, p.79). Portanto, neste novo modelo de atenção à saúde mental, entende-se 

que as oficinas terapêuticas não devem possuir o sentido da ocupação e do entretenimento, e 

sim de serem “promotoras da reinserção social por meio de ações que podem envolver o 

trabalho, a criação de um produto, a geração de renda e a autonomia do sujeito, para que não 

voltemos a cair numa nova institucionalização, que pode vir a criar outros crônicos” (COSTA 

e FIGUEIREDO, 2008, p.8). 

A seguir, apresentaremos os aspectos que nos ajudam a enxergar, sob o ponto de vista 

dos usuários, o que amplia suas oportunidades de troca de recursos e de afetos nos 

dispositivos oficinas terapêuticas. São aspectos de qualidade valorizados, encontrados em 

cada norteador, fazendo as aproximações que consideramos necessárias. Para Saraceno (1999, 

p.16) a “reabilitação não é a substituição da desabilitação pela habilitação, mas um conjunto 

de estratégias orientadas a aumentar essas oportunidades: é somente no interior de tal 

dinâmica das trocas que se cria um efeito reabilitador”. 
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IQP Oficina Bijuteria Oficina Expressiva Oficina Rádio Observação Participante 

 

HARMONIA 

“É de amizade, é muito boa, 

muito tranqüila, ela tem 
muita paciência com a gente. 

/ A gente interage muito bem, 

uns com os outros, uns 

ajudam aos outros, dá 
opinião no trabalho do outro, 

a gente observa o trabalho, 

[...] a gente aproveita muito a 

oficina.” E14 
 

“Eu gosto muito das 

pessoas, as pessoas que 
mexem com o CAPS 

tinham que ser 

escolhidas, o pessoal da 

pá virada quer tirar 
onda... Eu gosto de 

escrever, desenhar. A 

relação é legal. Se for de 

boa ética é legal.” E4 
 

“Ela logo procura 

conversar com a pessoa, 
tirar a pessoa que tá se 

excedendo e os outros 

alunos continuam, não 

tem nenhum alvoroço 
não, não tem nada disso 

não.” E21 

Nas três oficinas 

estudadas observamos  
que o bom 

relacionamento é 

importante em uma 

atividade terapêutica, pois 

os usuários valorizavam 

uma boa interação do 

grupo, tanto com as 

coordenadoras como entre 
eles próprios. Também os 

usuários utilizavam as 

coordenadoras das 

oficinas como mediadoras 
das situações 

desagradáveis. 

 

No norteador HARMONIA, encontramos duas características que devem estar 

presentes em uma oficina terapêutica para que ela seja considerada de qualidade, na 

percepção dos usuários. São eles: bom relacionamento e mediação de situações pela 

coordenadora. Fazendo um contraponto com a definição desse norteador, capacidade de 

inserção no laço social e aceitação de regras de viver, percebemos que os aspectos valorizados 

pelos sujeitos da pesquisa, de certa maneira complementam a descrição. 

De maneira geral, há no entendimento dos usuários, a compreensão de que para um 

bom convívio, faz-se necessário buscar boas maneiras de se relacionar com as pessoas. 

Entendemos a partir daí, que os usuários conseguem perceber, que a convivência tem um 

lugar central nesse dispositivo terapêutico. A função terapêutica da oficina é dada de partida 

pela própria convivência que ela instaura, através da relação que se estabelece entre 

oficineiros e usuários, e principalmente entre os próprios usuários. Muitos transtornos mentais 

são marcados pela tendência ao isolamento, pela dificuldade de estabelecer vínculos afetivos e 

sociais. Mesmo que esse isolamento persista no cotidiano, fora do CAPS, o momento de 

convivência nas oficinas é de vital importância. 

Os usuários também apontam a importância de haver uma pessoa que os oriente, 

ensine, ou que os ajude a reorientar suas idéias no ambiente das oficinas terapêuticas. Assim, 

valorizam a presença de um profissional que coloque “ordem no local”, orientando discussões 

e buscando chegar, em grupo, a acordos interessantes coletivamente. É importante observar 

que, justamente no ponto em que a oficina opera, ou seja, no de provocar algum tipo de 

enlaçamento, de inclusão, a questão ética se destaca.  

Recuperar o sujeito em sua singularidade e historicidade significa tomá-lo também 

como sujeito concreto, pobre ou rico, preto ou branco, homem ou mulher, 

trabalhador ou desempregado, alfabetizado ou não, e com todas as circunstancias 

cotidianas que essas características lhe trazem. (GUERRA, 2008, p. 76) 
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Ao percebemos que a mediação da coordenadora era um aspecto importante para os 

usuários, ficamos um pouco apreensivos já que, a princípio, pensamos que neste espaço 

pudesse haver recusa a negociação, considerando que a harmonia deve ser pensada como 

pertencimento ao laço social e aceitação de regras de viver, a partir da negociação entre os 

usuários. Mas, através da observação participante e dos relatos das entrevistas, notamos que 

os usuários abdicam das próprias opiniões em função do bom convívio, por isso, consideram 

fundamental a mediação da coordenadora, evitando brigas, desentendimentos e até mesmo 

agressões físicas. Portanto, não há uma negociação explícita, no entanto, é unanime o 

sentimento do bom convívio, o que nos leva a pensar na existência de uma negociação 

inerente a cada sujeito. 

Percebemos que desentendimentos podem até ser evitados com essa “estratégia da 

relação boa e ética” utilizada pelos usuários, mas não é disso que trata necessariamente o 

norteador HARMONIA, pois essa relação boa e ética parece esta sendo alcançada sem 

negociação entre os próprios usuários, necessitando de uma mediadora, talvez pela tendência 

ao isolamento, muito freqüente no sujeito com sofrimento psíquico. 

Por outro lado, a respeito dessa aparente negação à negociação entre os usuários 

achamos pertinente a mediação do coordenador da oficina, como eles mesmos apontaram, não 

para a resolução de problemas para os usuários, mas para ajudá-los a observar maneiras 

diferenciadas e criativas de resolver a questão, ajudando-os a pensar saídas melhores, 

encorajando-os a defender suas opiniões, de forma que não deixem de negociar o que 

desejam, e que essa negociação não interfira nas boas relações do grupo que freqüenta as 

oficinas terapêuticas. Daí, podemos dizer que a “reabilitação é um processo que implica a 

abertura de espaços de negociação para o usuário, para a sua família, para a comunidade 

circundante e para os serviços que se ocupam do usuário” (SARACENO, 1999, p.21). 

 

IQP Oficina Bijuteria Oficina Expressiva Oficina Rádio Observação Participante 

EFICIÊNCIA 

“A oficina me alivia muito a 

tensão, porque eu tô tensa, eu 

faço bijuteria, eu me distraio, 
me relaxo, me desligo do 

problema porque to me 

concentrando naquela 

bijuteria, naquela pintura.” 
E14 

 

“Ah, sim! Porque agora 

eu já comecei a arrumar a 

casa, a cabeça não fica 
tão cheia.” E5 

 

“Porque depois de expor 

as minhas idéias parece 

que uma coisa se 
organizou na minha 

mente...” E16 

“Consigo com certeza, 

consigo. Ah porque 
desenvolve a 

„desinbinidade‟, é a 

capacidade de raciocinar 

melhor, entendeu?! De 
falar melhor, entendeu?! 

Isso influi na minha vida 

pessoal.” E17 

Para os usuários das três 

oficinas a eficiência 

estava atrelada a 
conseguir realizar as 

atividades diárias com 

mais facilidade, 

diminuição da 
exteriorização dos 

sintomas e melhora na 

aprendizagem. 
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Passando ao norteador EFICIENCIA, verificamos que os usuários apontam como 

aspectos de qualidade deste norteador, o desenvolvimento de habilidades cotidianas, a 

diminuição da exteriorização dos sintomas e a melhoria na aprendizagem. Através desses 

aspectos de qualidade, percebemos que, para os usuários, independente dos objetivos de uma 

oficina terapêutica existe pontos chaves para que uma oficina tenha características de 

qualidade: modificações relativas ao quadro psíquico e comportamental dos usuários. 

Neste norteador fica visível que os sintomas são colocados como perturbadores do 

desenvolvimento dos usuários, e que há necessidade de “a cabeça não ficar tão cheia” para 

superar as limitações do sofrimento mental. Estes acreditam que uma oficina possui qualidade 

quando facilita o desenvolvimento de habilidades cotidianas, e faz com que eles alcancem o 

desejo de sentirem-se melhor, mais valorizados, com liberdade de fazer suas tarefas e escolhas 

no dia-a-dia, sem que seja necessária a autorização de terceiros. 

Assim, a oficina ganha lugar ao dar início a um processo político de reconquista da 

cidadania através da aquisição de habilidades sim, mas, sobretudo, através da humanização da 

loucura, do resgate da cidadania e do respeito à convivência com a diferença (GUERRA, 

2008, p.57). 

 

IQP Oficina Bijuteria Oficina Expressiva Oficina Rádio Observação Participante 

PROTAGONISMO 

“Às vezes interfere... pede 

para fazer outra coisa.” 

E7 
“Decido, não só me ajuda 

me aconselhando.” E19 

 

“A gente decide se quer 

fazer isso, ela pergunta: 

„não, quer isso?‟. / Não, 
cada um faz o que acha 

que tem que fazer.” E10 

“(...) Interfere em aspas 

né, interfere assim porque 

diz pra gente o que é 
preciso ser feito e a gente 

pode dar uma mudança, 

mas não mudar 

totalmente” E18 
 

Nas Oficinas Expressiva e 

Artesanato os usuários 

sempre tinham a opção de 
escolha. Embora, alguns 

precisassem de ajuda 

devido às dificuldades 

pessoais que possuíam, 
porém, as decisões 

partiam deles próprios. Já 

na Oficina de Rádio que 

tinha uma programação a 
ser seguida os usuários 

escolhiam qual parte 

iriam participar, exemplo 

coordenação, notícias, 
horóscopo, esportes, 

música e a expressão de 

suas opiniões era livre e 

respeitada pela 
coordenadora. 
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Em relação ao norteador PROTAGONISMO, observamos que os aspectos de 

qualidade valorizados pelos usuários e extraídos das entrevistas foram: a liberdade de 

pensamento e ação, percebidos por eles como “opção de escolher”. Isto é, a liberdade de 

escolher fazer o que deseja sem que alguém diga o que deve ser feito. Embora, alguns 

necessitassem de ajuda devido às dificuldades pessoais que possuíam, no entanto, as decisões 

partiam deles próprios.  

Para os usuários, as oficinas terapêuticas devem primar por esse tipo de abordagem, 

pois o respeito pela opção de suas escolhas muitas vezes falta nos relacionamentos e em 

pessoas próximas que nem sempre consideram as opiniões do “louco”. No entanto, esperam 

que nesse espaço terapêutico o respeito à opção de escolha seja uma característica de 

qualidade. Porque, podendo escolher, o individuo exercita sua humanidade e sua cidadania 

usufrui de condições básicas da vida em sociedade, (GUERRA, 2008, p.55).  

 

IQP Oficina Bijuteria Oficina Expressiva Oficina Rádio Observação Participante 

DINAMISMO 

“Deixo para lá e espero 

orientação”. E1 

 
“Eu reclamo.” E5 

 

“Eu quando acontecia 

uma parada errada eu 
saia correndo...” E20 

 

“Eu tô aprendendo até 

com a terapia, eu estou 

aprendendo a lidar com o 
improviso.” E8 

 

“Procurando ajuda.” E19 

 
“Eu pergunto se posso 

fazer outra opção, 

geralmente tem outra 

opção!” E14 

 

“Eu quando não quero 

fazer a oficina a maioria 

das vezes é quando eu 
não estou tão bem assim, 

e quando eu não estou 

bem eu fico na minha e 

eles me respeitam os 
profissionais, os pacientes 

e eu fico na minha ali sem 

confusão nenhuma.” E18 

Notamos nas três oficinas que 

alguns usuários conseguiam 

trabalhar com situações 
imprevistas (reclamando ou 

procurando outra coisa para 

fazer), enquanto outros 

preferiam aguardar uma 
orientação (da coordenadora da 

oficina ou dos próprios 

colegas). Enquanto outros 

quando não queriam fazer a 
oficina entravam na sala e 

saiam de imediato ou ficavam 

apenas olhando sem participar. 

E ainda aqueles que quando não 
estavam “bem” nem viam até a 

oficina essa “opção” era 

respeitada tanto pelos 

profissionais quanto pelos 
demais usuários.  

 

Quando descrevemos o norteador DINAMISMO pensamos nas pequenas 

modificações que os usuários poderiam vivenciar ao participar de um espaço terapêutico 

(plasticidade) e no manejo das frustrações diante do imprevisto e do não alcançado. Para 

alguns usuários, o que foi valorizado como aspecto de qualidade neste norteador, não diferiu 

muito do que pensávamos como descrição inicial do norteador, pois conseguiam trabalhar 

com situações imprevistas (reclamando ou procurando outra coisa para fazer). No entanto, 

outros preferiam aguardar uma orientação da coordenadora da oficina ou dos próprios 

colegas. 



78 

 

O que nos convida a pensar que as oficinas terapêuticas precisam ser dinâmicas e 

favorecer os diferentes desejos, respeitando a singularidade e o tempo de cada sujeito. Os 

usuários pareceram demonstrar que valorizam a possibilidade de fazer desses espaços 

ambientes de aprendizagem para lidar com improviso seja por meio da “terapia ou da 

conversa com o pessoal”. De acordo com Lima (2008, p.97), é nesses espaços que se 

engendram, se experimentam, se criam novas formas novas formas de relacionamento, novos 

espaços existenciais, novos modos de ser. 

 

IQP 
Oficina Bijuteria Oficina Expressiva Oficina Rádio Observação Participante 

FELICIDADE 

“Ganhar mais um 

pouquinho né, geração de 
renda.” E3 

 

“As pessoas me tratarem 

bem, eu aprender as 
coisas, aquilo ser útil 

para mim.” E7 

 

“Ter material, um bom 
coordenador e se dar bem 

com os colegas.” E5 

“Eu me sinto muito 

bem, me sinto feliz, pois 
sei que estou 

trabalhando o 

raciocínio.” E8 

“Bem. / Sim, pois tá 
sendo útil para 

conseguir fazer alguma 

coisa né.” E1 

 

“Tranqüilo, me sinto muito 

feliz porque é a hora de eu 

expressar o que eu estou 
sentindo, expressar minhas 

frustrações com o que esta 

acontecendo no mundo é a 

hora, entendeu.” E17 
 

“Me sinto uma pessoa igual 

as outras perante Deus e 

perante as pessoas...” E22 
 

 Percebemos na Oficina de 

Bijuteria a felicidade como o 
resultado da motivação, da 

valorização pessoal, do sucesso 

das atividades desempenhadas 

com ganhos de aprendizagem e 
financeiro. Na Oficina 

Expressiva a felicidade como 

resultado do contato com outras 

pessoas (técnicos e usuários), 
do bem-estar no grupo e do 

alcance de objetivos que tragam 

benefícios psíquicos e também 

de aprendizagem. Já na Oficina 
de Rádio a felicidade como 

resultado da liberdade de 

expressão e de sentir-se igual 

perante o outro. 

 

No norteador FELICIDADE, durante nossa observação e entrevistas os usuários 

apontaram aspectos que demonstram o bem-estar que sentem ao freqüentarem uma oficina 

terapêutica: motivação, melhora da auto-estima (valorização pessoal e sucesso nas atividades 

desempenhadas, como “receber um elogio”), interação com outras pessoas (técnicos e 

usuários), bem-estar e alcance de objetivos que tragam benefícios psíquicos, financeiros e de 

aprendizagem.  

Nessa perspectiva, as oficinas se apresentam como mais um instrumento para a 

ampliação da rede de contratualidade social do usuário, demarcando individual e 

culturalmente a posição singular em que ele encontra meios de se apresentar à vida. As 

oficinas podem ser aqui, lugar de aprendizagem, de produção, de intercambio, de ampliação 

das relações, de mergulho no universo cultural, (LIMA, 2008, p.54). 
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IQP Oficina Bijuteria Oficina Expressiva Oficina Rádio Observação Participante 

ESTÉTICA 

“São coisas mimosas que 

tem bastante saída, o povo 

compra e pede mais e a 
gente continua fazendo até 

abrir uma lojinha com esse 

tipo de coisa(...)” E22 

 
“É muito bom, eu fiz 

pulseiras pras minhas 

netas, filhas, pra mim. As 

coisas que eu faço eu levo 
para casa.” E5 

 

“Acho, porque dá bom 

estar e os outros não ficam 
reparando.” E5 

 

“Ótimo, estou sempre 

aprendendo com 

vocês.” Não sei, eu levo 
para casa, às vezes 

deixo aqui, dava para 

as pessoas, dou de 

presente.” E2 
 

“Produzo muita coisa 

boa, organiza o cérebro 

da pessoa - Olha, eu 
costumo fazer as coisas 

em casa.” E8 

 

“Sim, eu gosto de vir 
bem arrumadinho(...) 

acho bom para lidar 

com as pessoas.” E2 

 

“É eu acho boas. Pô 

costumo pegar e 

expressar para as outras 
pessoas.” E17 

 

“É eu acho que essas 

coisas que eu produzo na 
oficina eu levo alegria, 

alegria pras pessoas, não 

só pacientes, mas também 

familiares, é pessoas  que 
estejam a nosso redor. O 

que eu costumo fazer é 

dividir a minha felicidade 

com as pessoas, né.” E18 
 

“É claro, ter que ter 

tomado banho, estar 

limpinho.” E22 

Na Oficina de Bijuteria a beleza 

estava relacionada pelos usuários 

nos seus produtos como “coisas 
mimosas” para vender ou dar de 

presente e até mesmo para uso 

pessoal. Já na Oficina Expressiva 

apontaram a beleza como sendo o 
aprendizado de coisas novas e 

boas que ajudam a organizar o 

cérebro. Já na Oficina de Rádio a 

beleza estava atrelada ao fato de 
levar alegria a outras pessoas 

através da transmissão on line. 

Quanto à estética pessoal os 

usuários das três oficinas 
relataram e demonstraram ser 

importante manter uma boa 

higiene pessoal até mesmo para 

lidar com as outras pessoas. 

 

O norteador ESTÉTICA obteve dos usuários como características principais de 

qualidade para uma oficina terapêutica: o reconhecimento do trabalho, o aprendizado de 

coisas novas e o fato de poderem levar pra casa e dar de presente. O fato de desempenharem 

uma atividade que resulta em um produto de qualidade reconhecida por pessoas “normais”, 

eleva os sujeitos a um patamar onde não costumam estar: o da valorização e do 

reconhecimento. Esse reconhecimento favorece a auto-estima e a satisfação dos mesmos. 

Assim, o envolvimento dos usuários em oficinas terapêuticas com essas características de 

qualidade pode ampliar suas possibilidades de bem-estar e tornar melhor sua existência no 

mundo. 

Para Greco (2008, p.42) as oficinas terapêuticas visam tanto o estimulo à criatividade, 

quanto a produção de objetos que possam circular na cultura ou no mercado, além de 

pretender contribuir para a estabilização clínica de seus usuários através de sua reinserção 

social pelo trabalho e/ou pela convivência. Daí a necessidade inadiável de propiciar ao 

portador de sofrimento mental as condições e o respaldo para trabalhar, em pleno uso de seu 

potencial, seja ele qual for. 
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IQP Oficina Bijuteria Oficina Expressiva Oficina Rádio Observação Participante 

OPORTUNIDADE 

“Aprendi. Eu aprendi a 

fazer uma pulseira de 
quatro pedras que eu 

nunca imaginei 

aprender a fazer.” E5 

 
“É, a gente passa a 

conhecer muitas 

pessoas diferentes.” 

E10 

“Aprendi. No meu 

mundo eu achava que 
ninguém prestava...” E7 

 
“Passei, melhorou 

bastante, gosto de 

conversar com as 
pessoas daqui. Tenho 

vontade de passear de 

novo, de ir ao Jardim 

Botânico.” E2 

 

“A me expressar, 

expressar melhor no 
mundo.” E17 

 

“Aprendi a lidar com as 

pessoas porque antes de 
eu descobri que estava 

com esse problema né, eu 

não era, não me sentia 

igual às outras pessoas eu 
me achava diferente 

agora não, agora já me 

acho como qualquer 

outra pessoa, qualquer 
outro ser humano.” E18 

 

Observamos na Oficina de 

Bijuteria a oportunidade 
relacionada ao aprendizado de 

algum tipo de atividade 

manual (bijuterias, cinzeiro, 

abajur de garrafa pet, enfeites 

de natal) e ao conhecimento 

de pessoas diferentes. Na 

Oficina Expressiva 

oportunidade relacionada à 
tolerância com o outro e 

consigo mesmo e também a 

possibilidade de conversar e 

conhecer lugares novos. Já na 
Oficina de Rádio a 

oportunidade relacionada a 

expressar-se melhor no 

mundo para lidar com as 
pessoas. 

 

Em relação ao norteador OPORTUNIDADE, verificamos na observação participante e 

nas entrevistas que os aspectos de qualidade valorizados pelos usuários foram: 

desenvolvimento de novas habilidades, ampliação dos relacionamentos dentro e fora do 

CAPS, melhoria das relações em sociedade, melhoria da saúde e conhecimento de outros 

lugares. Pelo que pudemos perceber a oportunidade para os usuários está em conseguirem de 

maneira mais prazerosa, ampliar seus leques de relacionamento, conhecer outros lugares e 

melhorar seu “estado de ser”. 

O Relatório da IV CNSMI (2010, p.52) reafirma a necessidade de garantir a realização 

e participação em atividades extra CAPS passeios, atividades culturais, atividades esportivas, 

etc. como forma de estimular a reinserção social dos usuários. Em paralelo, também, 

fortalecer e promover a integração entre os CAPS e os demais serviços que compõem a rede 

de saúde e de saúde mental dos municípios, além de outros setores da vida cidadã, 

objetivando a integralidade e a continuidade do cuidado, evitando o “encapsulamento” dos 

serviços substitutivos, e promovendo a qualidade de vida. 
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IQP Oficina Bijuteria Oficina Expressiva Oficina Rádio Observação Participante 

TRANSFORMAÇÃO 

“Comecei a comprar 

miçangas de pulseira 
pra vender. É melhor 

porque vai ser um 

dinheirinho que eu vou 

ganhar.” E5 
 

“Mudou o fato de eu não 

esquentar mais a cabeça 
com os problemas que eu 

esquentava e não precisei 

ser mais internada, tomo 

remédio direitinho, então 
com as oficinas eu não 

precisei mais ser 

internada e isso é uma 

coisa que a gente se 
ocupa (...) nas oficinas 

que eu faço alguma 

coisa...” E12 

 

“Muita coisa pra melhor 

porque antes eu não me 
comunicava né, com as 

pessoas, tinha talento 

tocava nas noites e 

cantava e aquilo eu não 
sabia como ia trabalhar 

aquela coisa e eu 

trabalhei como? Eu fiz 

uma oficina...” E18 
 

Na Oficina de Bijuteria a 

transformação estava 
relacionada a fazer coisas 

para vender e ganhar um 

dinheirinho. Já na Oficina 

Expressiva a melhoria dos 
sintomas do sofrimento 

psíquico e a diminuição 

das internações. E na 

Oficina de Rádio a 
melhora na comunicação 

e na convivência com 

outras pessoas. Nas três 

oficinas estudadas fizeram 
referencia à utilidade de 

deixá-los mais calmos. 

Tornando-os pessoas mais 

tolerantes o que favorece 
os relacionamentos. 

 

No norteador TRANSFORMAÇÃO os aspectos observados e valorizados pelos 

usuários durante as entrevistas foram: a melhoria do sofrimento psíquico com a diminuição 

dos sintomas e das internações, a melhoria na convivência com outras pessoas e a 

remuneração financeira. Observamos que a questão financeira foi citada mais de uma vez; no 

entanto, esse não é o único ponto importante. Cada momento da produção parece ter uma 

importância especial: a produção dos objetos (desenvolvimento de uma profissão) e a venda 

dos mesmos são instrumentos para inserção dos usuários no campo das trocas sociais. 

A formação profissionalizante contribui para a conquista da cidadania se houver 

participação, reflexão, dialogo. O usuário deve ser sujeito do processo, criar autonomia no 

pensar, ter capacidade de planejar o próprio trabalho e participar do processo de gestão. Um 

efeito terapêutico seria a modificação das representações da doença que o sujeito tinha ao 

iniciar o tratamento. Enquanto que para outros autores, o foco da questão seria a exclusão, e 

não o trabalho com resultados econômicos. Poder trabalhar, apesar da diferença, seria uma 

forma de inserção, embora não a única, (COSTA; FIGUEIREDO 2008, p.8). 

 

 

IQP Oficina Bijuteria Oficina Expressiva Oficina Rádio Observação Participante 

CRIATIVIDADE 

“Diferentes, coisas 

diferentes. Bijuterias, 
crochê.” E10 

Diferentes, às vezes um 

desenho, às vezes uma 
pintura, bijuteria.” E1 

“Diferentes porque o 

teatro me traz uma coisa, 
a rádio me traz outra” 

E17 
 

Nas três oficinas os 

usuários relatam que 
desenvolvem coisas 

diferentes dependendo da 

proposta da oficina. 
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No norteador CRIATIVIDADE os usuários apontam três aspectos de qualidade: 

possibilidade de exercitar a criatividade, liberdade de pensamento e ação, e, aprendizagem. 

De acordo com os dados e a observação participante, a liberdade de pensamento e ação 

aparece como um desejo dos sujeitos, tendo em vista que nem todos chegaram a esse ponto; 

no entanto quem ainda não chegou, acredita que a interação com os outros, além das trocas 

que fazem em grupo, podem ajudá-los a alcançar esse objetivo. Os usuários chamam a 

atenção para o fato de almejarem aprender, ou seja, querem receber conhecimento específico 

quanto ao que realizam, seja por meio da coordenadora da oficina ou mesmo de artigos de 

jornais e revistas. 

O desejo de aprender também aparece em mais de um norteador, sinalizando que os 

usuários esperam coisas novas. Acreditamos que a necessidade de aprender apontada pelos 

usuários, demonstra que eles querem mais, querem inovações, em busca de opções criativas 

nas oficinas que freqüentam motivando a participação nas atividades. E para que o usuário se 

torne sujeito do seu processo de aprendizagem é fundamental que o profissional acredite na 

capacidade de seus usuários de opinar, criticar e construir conhecimento, levando em conta as 

experiências vividas, os conhecimentos já aprendidos e apreendidos, (CARNEVALLI, 2008, 

p.24). 

 

IQP Oficina Bijuteria Oficina Expressiva Oficina Rádio Observação Participante 

COERENCIA 

“Com certeza, porque é 

uma coisa que eu tô 
aprendendo, pra 

quando tiver 

aposentado eu vender lá 

fora.” E4 
“Desenvolvo, eu faço 

bijuteria, eu aprendi a 

fazer. [...]” E14 

 

“Podem, muito. Quer 

levar leva, quer ficar, 
fica; eu levo para casa, 

deixo aqui também. Aqui 

eu tenho liberdade, quero 

ficar aqui sempre com 
eles, continuar no 

artesanato, pintura.” E1 

“Desenvolvo. / Em casa.” 

E15 
 

“São bastante, bastante 

úteis porque eu era muito 
„porra‟ louca dançava, 

dançava, agora não 

procuro me concentrar 

ter um objetivo.” E17 
 

“São porque me ajudam a 

me organizar.” E19 

 

A coerência para os usuários das 

oficinas de bijuteria e expressiva 

estava  na aprendizagem e na 

possibilidade de fazer em casa 

seja para vender ou ensinar outras 

pessoas. E na oficina de rádio a 
melhor concentração e 

organização, conseqüentemente 

melhora dos sintomas psíquicos. 

 

Em relação ao norteador COERENCIA, conseguimos extrair três aspectos de 

qualidade: aprendizagem, retorno financeiro e respeito ao trabalho do outro. Os usuários 

valorizaram o fato de aprender fazer um produto, e mais tarde poder vender ou presentear 

alguém. Ou simplesmente fazer algo para aprender. Podendo fazer também em casa e ensinar 

familiares, com isso os usuários sentem-se valorizados no seu meio social. 

Pelo que podemos notar, o respeito ao trabalho do outro é importante para todos os 

usuários. Esse respeito é relatado muitas das vezes como educação. Pois, eles colocaram que 
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não só nas oficinas, mas em qualquer lugar que estiverem respeitam o trabalho não só de seus 

colegas, mas de qualquer outra pessoa. Em relação a esse norteador percebemos que as 

oficinas terapêuticas devem ser capazes de fazer os usuários adquirir novas habilidades de 

forma que sejam mais aceitos na sociedade e que possam utilizá-las em prol das próprias 

vidas favorecendo, inclusive, o retorno financeiro. 

 

IQP Oficina Bijuteria Oficina Expressiva Oficina Rádio Observação Participante 

COOPERAÇÃO 

“Empresto, faz parte da 

educação. Para o pessoal 
poder ensinar tem que 

dividir com o 

semelhante.” E2 

 
“Se me pedir ajuda, eu 

ajudo.” E7 

 

“Não, eu que sou 
ajudada.” E5 

 

“Se for meu, eu não 

empresto, mas se for da 
oficina eu empresto. 

Cada um tem que ter o 

seu próprio.” E4 

 
“Empresto, porque 

normalmente o material 

é daqui né.” E10 

 
“Ué, ajudo, todos nós 

ajudamos.” E10 

“Empresto se for pra 

oficina eu empresto.” 
E17 

 

“Se for pra oficina eu 

empresto.” E18 
 

“Dependendo se ele 

tiver com força de 

vontade de aprender ai 
eu ensino, eu ajudo.” 

E19 

 

“Eu tento.” E16 

Nas três oficinas observadas os 

usuários emprestavam o material 
porque faz parte da educação e 

porque o mesmo pertencia à 

oficina. Uns deixavam claro que 

se o material fosse próprio teriam 
dificuldade pra emprestar. Alguns 

ajudavam seus colegas com 

dificuldades, outros preferiam não 

se envolver com o trabalho dos 
outros, concentrando-se mais no 

seu, ajudando só quando 

solicitado. E ainda, havia os que 

precisam de ajuda. 

 

Já o norteador COOPERAÇÃO apenas um aspecto de qualidade foi ressaltado pelos 

usuários: ajuda ao outro. Pois, relataram que emprestam o material porque é da oficina e não 

emprestam o seu próprio material. Podemos observar que nos espaços oficinas os usuários 

não compartilham o material individual, ainda têm a idéia de que cada um tem que ter o seu. 

O que dificulta a integração do grupo. Aonde todos deveriam compartilhar não só seus 

materiais, mas também suas experiências de viver diferenciadas. 

Mas, por outro lado, há uma compreensão da maioria dos usuários quanto a 

necessidade de ajudar ao outro. Auxiliando aqueles que têm mais dificuldade. Enquanto, 

outros deixaram explicito que necessitavam de ajuda e alguns que preferia não se envolverem 

com o trabalho do outro, ajudando apenas se fosse solicitado. 
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IQP Oficina Bijuteria Oficina Expressiva Oficina Rádio Observação Participante 

APROPRIAÇÃO 

“Muito. Faço: limpo a 

mesa que tá suja, o chão, 
ponho papel no lixo, 

molho as plantas.” E1 

 

“Cuido, não deixo nada 
espalhado, deixo tudo no 

seu devido lugar.” E5 

 

“Tudo é de todos. Porque 
tem gente que gosta mais 

de fazer uma coisa, outro 

gosta mais de fazer outra. 

Nem sempre o que a gente 
sabe a gente faz, 

entendeu? Geralmente é 

fazer bijuteria”. E10

  
 

“Eu cuido. / De vez em 

quando eu limpo, eu 
ajudo a organizar.” E13 

“Ah, quando me chamam 

eu vou e ajudo né, toda 

hora me chamam, eles me 
acham muito inteligente  

mas eu não sou tão 

inteligente assim.” E20 

 
“Tudo é de todos. “Eu 

acho que dá pra 

desenvolver legal a 

cabeça, deixa as pessoas 
melhores (...)” E5 

“Eu cuido como?! Assim 

organizando, chamando os 
colegas, é vamos lá que 

falta 10 minutos pra 

começar a oficina, 

comunicando os colegas 
que tá na hora de fazer a 

oficina (...)” E18 

 

“É com carinho. Não 
porque já tá tudo 

melhorado.” E19 

 

“Acho que cada um possui 
um espaço, justamente na 

rádio, todo mundo sabe 

respeitar o direito do 

outro.” E18 

Nas três oficinas 

estudadas os usuários 
cuidavam do local onde 

aconteciam as oficinas, 

como realmente se 

sentissem apropriados 
daquele espaço. E 

deixavam claro que tudo é 

de todos, mas “cada um 

possuía o seu espaço”. 

 

Para terminar a apresentação das características de qualidade encontradas nos 

norteadores descritos, falaremos da APROPRIAÇÃO, que de acordo com a observação 

participante e as entrevistas os usuários apontaram: cuidado com o espaço onde acontece a 

oficina e o sentimento de se sentirem donos desses espaços. 

Neste norteador, percebemos que todos os usuários consideraram importante o 

cuidado com os locais onde são realizadas as oficinas. Destacando a relevância de se ter um 

local limpo, arrumado e organizado para um bom desenvolvimento da atividade e melhora do 

ambiente. Os usuários acreditam que o diálogo pode facilitar a compreensão de todos de que é 

importante a colaboração e união do grupo, tendo em vista que a desorganização de alguns 

pode influir negativamente nas relações estabelecidas no ambiente terapêutico das oficinas. 

Os usuários valorizam tanto esse cuidado do local onde acontecem as oficinas que 

aqueles que não colaboram, deixaram claro que “falta isso” ou que “não é dado 

oportunidade”. Com isso, observamos que vários usuários inicialmente apenas integram as 

oficinas, constituem uma presença ausente, sem participar do “fazer” do grupo. O respeito 

pela “escolha” do usuário faz com que no decorrer do processo, sua participação nas 

atividades oferecidas aumente, (COSTA; FIGUEIREDO, 2008, p.9). 

 E para finalizar todos os usuários afirmaram que “tudo é de todos”, mas no sentido de 

se sentirem donos dos espaços nas oficinas terapêuticas. Pois, deixaram claro que cada um 

tem o seu espaço. Dessa forma, podemos pensar as oficinas como lócus da apropriação, 

ressiginificação e transformações subjetivas, que só operam de acordo com cada um, sem 

garantia de funcionamento para todos (GUERRA, 2008, p.48). 
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O Relatório da IV CNSMI (2010, p.82) reafirma de forma unívoca e incondicional os 

princípios mais gerais da reforma psiquiátrica em curso no país, como a superação do modelo 

asilar, com construção de uma rede substitutiva diversificada, e garantia dos direitos de 

cidadania das pessoas com transtorno mental e seus familiares. A Conferência se manifestou 

contrária a todas as propostas de privatização e terceirização de serviços, na direção de um 

sistema estritamente público e estatal de serviços de saúde mental. Finalmente, reafirmou a 

necessidade da presença e participação ativa dos usuários na rede de serviços, na produção do 

próprio cuidado em saúde mental, e no ativismo junto aos serviços e aos dispositivos de 

controle social. 

 

OS IQPS COMO GUIA PARA A CONSTRUÇÃO DE CRITÉRIOS DE QUALIDADE 

NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS EM SAÚDE MENTAL: 

O quadro abaixo apresenta as três oficinas estudadas (BIJUTERIA, EXPRESSIVA E 

RÁDIO) e descreve a oferta aos usuários das características de qualidade em cada uma delas, 

considerando como guia os IQPS (QUADRO 5): 

 

OFICINAS OFERTA AOS USUÁRIOS CONSIDERANDO COMO GUIA OS IQPs: 

BIJUTERIA 

- Harmonia: boa relação entre a oficineira e participantes, não há discussão os conflitos são solucionados 

mediante conversa e mediação da oficineira, estimulando o respeito mútuo entre os usuários; 

- Eficiência: a oficina ajuda os usuários a aliviar a tensão seja fazendo a bijuteria ou conversando com o 

grupo, demonstrando uma identidade entre o fim e a necessidade;  
- Protagonismo: porque a oficineira sugere a peça com o material disponível, mas a opção de fazer ou não 

é dos usuários, reafirmando a participação deles nas decisões fundamentais; 

- Dinamismo: ensina os usuários a lidar com o improviso, revelando uma capacidade de transformação 

segundo as necessidades; 
- Felicidade: porque ensina os usuários a fazerem colares, pulseiras, cinzeiros etc. e isso faz com que se 

sintam úteis, trabalhem o raciocínio e sejam felizes como são. 

- Estética: os usuários acham que as coisas produzidas nas oficinas são mimosas e têm bastante saída, 

costumam vender ou dar de presente, essa é a referencia de beleza para eles. 
- Oportunidade: esta oficina proporciona aos usuários a opção de aprender fazer algo (bijuterias, 

chaveiros, cinzeiros, fuxicos), conhecer mais pessoas e mais lugares (feiras de exposição). Embora, há 

aqueles usuários que não participam da geração de renda. Dando ao usuário a possibilidade de opção. 

- Transformação: os usuários consideram essa oficina como um agente de mudança para melhor, pois dá 
a possibilidade de aprender fazer alguma coisa, vender mais tarde e ganhar um dinheirinho. Abrindo a 

possibilidade de passar de um estado para outro melhor. 

- Cooperação: os usuários demonstraram um espírito de equipe, quando relataram que ajudam os outros e 

também são ajudados na confecção das bijuterias. 
- Coerência: a oficina ajuda na relação teoria/prática, pois os usuários relataram aprender peças para fazer 

em casa, vender e ganhar um dinheirinho. 

- Apropriação: os usuários relataram que cuidam do espaço: limpando a mesa, varrendo o chão e não 

deixando o material espalhado, essa é uma maneira de apropriar-se do espaço que a oficina proporciona. 

EXPRESSIVA 

- Harmonia: boa relação entre a oficineira e participantes, não há discussão os conflitos são solucionados 

mediante conversa e mediação da oficineira, estimulando o respeito mútuo entre os usuários; 
- Eficiência: a oficina ajuda os usuários a acalmar a mente e alimentar com coisas boas, a cabeça, então 

não fica tão cheia demonstrando uma identidade entre o fim e a necessidade; 

- Protagonismo: porque a oficineira deixa que cada usuário faça o que acha que tem que fazer, deixando a 
possibilidade dos usuários assumirem os desafios, romper barreiras e ampliar os limites do possível; 

- Dinamismo: permite aos usuários inventar outra coisa pra fazer, possibilitando serem seres repletos de 

necessidades; 

- Felicidade: os usuários relatam se distraírem e se sentiram bem porque as pessoas são boas e legais, isso 
os ajuda a ser feliz do modo como são. 
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OFICINAS OFERTA AOS USUÁRIOS CONSIDERANDO COMO GUIA OS IQPs: 

- Estética: os usuários acham que é uma coisa legal, que organiza o cérebro, costumam guardar ou jogar 
fora o que produzem e que é importante estar limpo e arrumado, essa é a referencia de beleza para eles. 

- Oportunidade: possibilita que os usuários conheçam pessoas diferentes, pois muitos nem saem de casa, 

tendo a oficina como um lugar onde é agradável conversar com as pessoas. Gerando oportunidades de 

novas amizades e maior convívio social. 
- Transformação: os usuários consideram a oficina um agente de transformação da passagem de um 

estado para outro melhor, pois antes esquentavam muito a cabeça e precisavam ser internados, depois da 

oficina não esquentam tanto a cabeça e portanto, não precisam mais ser internados. 

- Criatividade: os usuários relataram que a oficina estimula a criação do novo, seja fazendo um desenho, 
uma pintura ou até mesmo uma bijuteria. 

- Coerência: os usuários relataram a oficina como um lugar que melhora a cabeça, sendo complementar ao 

tratamento medicamentoso. 

- Apropriação: os usuários relataram limpar a mesa e o chão, juntar o papel espalhado e jogar no lixo, 
molhar as plantas essa é a maneira de sentirem-se responsáveis e donos do espaço. 

RÁDIO 

- Harmonia: boa relação entre a coordenadora e participantes, não há discussão os conflitos são 
solucionados mediante conversa e mediação da coordenadora, estimulando o respeito mútuo entre os 

usuários; 

- Eficiência: a oficina ajuda os usuários expor suas idéias, isso pra eles parece organizar suas mentes, 

melhorar o raciocínio e a comunicação com os outros , demonstrando uma identidade entre o fim e a 
necessidade; 

- Protagonismo: porque a coordenadora faz o roteiro do programa, mas a opção de discutir sobre esse ou 

aquele assunto é dos usuários, respeitando seus respectivos pontos de vista, reafirmando a participação 

deles em assuntos atuais de política, saúde, economia, família, bem-estar etc.; 
- Dinamismo: permite aos usuários opção de participar ou não do programa, respeitando seu estado 

mental e deixando que estejam de corpo presente sem falar, respeitando suas necessidades; 

 - Felicidade: os usuários relatam sensação de liberdade e expressão, isso os ajuda a ser feliz do modo 

como são. 
- Estética: para os usuários as coisas que são produzidas na Rádio levam alegria para outras pessoas, essa 

é a referencia de beleza para eles. 

- Oportunidade: os usuários relataram que através da oficina conheceram um lugar que antes não 

conheciam “Apoteose”, tiveram o privilégio de desfilar e conhecer pessoas famosas. Ainda, conhecer 
pessoas não famosas também, pois a Rádio proporciona novas amizades e até namoro, abrindo uma 

alternativa de construção social e de maior inserção no laço social. 

- Transformação: os usuários relatam a oficina como agente de transformação, pois com a Rádio 

começaram a se valorizar, a expressar suas opiniões e a se comunicar melhor. 
- Coerência: a oficina proporciona segundo os usuários um lugar onde aprenderam a se concentrar, ter um 

objetivo e desenvolver autoconfiança, apontando uma relação teórico/prática em suas vidas. 

- Apropriação: a oficina favorece que os usuários se organizem chamando os colegas na hora do 

programa começar, quem vai discutir esse ou aquele assunto, quem vai ser o coordenador, quem vai tocar 

o instrumento e cantar a música, enfim essa é a forma de sentirem-se donos do espaço narrada pelos 

usuários. 

Quadro 5 – Oficinas Bijuteria, Expressiva e Radio e oferta aos usuários tendo como guia os IQPs. 

 

Como podemos observar no quadro acima alguns Norteadores de Qualidade são 

específicos de cada oficina estudada, como observamos na Oficina de Bijuteria a Cooperação 

é muito mais trabalhada quando os usuários estão fazendo um colar ou uma pulseira. Eles 

pedem ajuda para compor as peças, ajudam aqueles que têm dificuldades para cortar o fio, 

colocar o feixe, aumentando a troca entre os sujeitos. Diferente das Oficinas Expressiva e 

Rádio, pois na primeira como a expressão é livre os próprios usuários se sentem mais a 

vontade de ajudar só quando é solicitado. Já na Rádio como é uma oficina com um roteiro a 

ser seguido e discutido, os usuários disseram que tentam ajudar, pois muitas vezes depende da 

pessoa querer ou não falar. 

A Criatividade é mais específica na Oficina Expressiva, pois possibilita aos usuários 

exercitarem a criatividade, terem liberdade de pensamento e ação por ser uma oficina sem um 
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objetivo específico. Já as de Bijuteria e Rádio por serem mais específicas, sugerem o produto 

a ser construído, embora a opinião dos usuários seja respeitada e valorizada em todo o 

processo.  

O Protagonismo é mais específico na Oficina de Rádio, pois a coordenadora leva 

manchetes dos principais jornais com temas atuais variados: política, educação, saúde, 

direitos sociais e há uma liberdade de pensamento e expressão, a fala dos usuários é 

respeitada e valorizada ao vivo e “on line”. 

Aprendemos que alguns IQPs são essenciais como critérios de qualidade de uma 

Oficina Terapêutica (Oportunidade, Transformação, Coerência, Apropriação, Eficiência, 

Harmonia), enquanto outros são mais específicos dependendo do objetivo da Oficina, nesse 

estudo a Cooperação na Oficina de Bijuteria, a Criatividade na Oficina Expressiva e o 

Protagonismo na Oficina de Rádio, no entanto devemos considerar que ter maior capacidade 

de socialização deveria ser decorrência de qualquer tratamento em atenção psicossocial. 

Sob o nome de oficina estão, portanto, uma ampla gama de práticas variadas, marcada 

pela diversidade de discursos e idéias que as fundamentam. Em comum, possuem o fato de 

serem praticas coletivas de trabalho e de atividades – artísticas, artesanais, criativas, culturais, 

lúdicas ou de lazer (LIMA, 2008, p. 52). 
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CAPÍTULO 8 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

MUDANÇA DE RUMO – OS USUÁRIOS APONTAM O CAMINHO 

 

Quando chegamos ao campo para coleta de dados esperávamos encontrar oficinas 

lotadas e usuários “produzindo” o tempo todo. Mas, a realidade que encontramos foi muito 

diferente. A demanda “oficial” do serviço público por ocupação através das oficinas contrasta 

com a demanda pessoal – que nem sempre existe - de cada usuário por atividades. 

Os usuários dão de si o que é possível, e não é todo o dia que querem produzir. Assim, 

como nós pessoas ditas “normais”. Mas, muitas das vezes, queremos impor essa participação 

dos usuários nas oficinas terapêuticas e não respeitamos o seu elemento de escolha, seu poder 

de decisão. Como se o CAPS fosse um local de atividades o tempo todo, ou melhor, dizendo, 

uma academia de ginástica
7
.  

Aprendemos com os usuários durante a observação participante nas oficinas que temos 

que respeitar a individualidade e o tempo de cada um. Quando não querem fazer a atividade 

proposta ficam “vendo televisão”, “pegando ar” ou “fazendo nada”. E isto é terapêutico para 

eles, faz parte da escolha deles. 

Os IQPs foram muito úteis para extrairmos as características de qualidades das 

oficinas terapêuticas estudadas na perspectiva dos usuários, pois aspectos subjetivos 

valorizados durante as oficinas puderam ser verbalizados. Auxiliando-nos a entender as 

características de qualidade gerais e específicas de uma Oficina Terapêutica, levando-se em 

consideração seu objetivo final.  

Na narrativa dos usuários entrevistados os doze Norteadores de Qualidade estão 

presentes nas Oficinas Terapêuticas estudadas e em sintonia com os conceitos de Reabilitação 

Psicossocial e Oficina Terapêutica em Saúde Mental. De acordo com os relatos das 

entrevistas e a observação participante percebemos que as oficinas são importantes para os 

usuários e é uma parte de seu tratamento, porém eles não querem ficar o tempo todo nas 

oficinas, querem conhecer lugares novos e também aprender alguma que possam fazer em 

casa para vender, dar de presente ou até mesmo ensinar seus familiares.  

Ainda, as oficinas terapêuticas enquanto dispositivo assistencial para os usuários são 

importante para o seu tratamento em Psiquiatria e Saúde Mental, pois ajudam a cabeça não 

                                                             
7
 Analogia feita pela Supervisora do CAPS durante uma reunião de equipe e que achamos muito oportuno. 
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ficar tão cheia, a relaxar, a racionar e se comunicar melhor, enfim, até muda o modo dos 

usuários se relacionarem com sua rede social (vizinhos, amigos, familiares), favorecendo 

troca e interação maiores. 

O uso dos IQPs como guia para construção de critérios de avaliação da qualidade das 

oficinas terapêuticas em saúde mental pode ser uma forma inicial de pensarmos o que estamos 

construindo nesses espaços tão diversificados ditos oficinas. Qual característica de qualidade 

é importante ter ou não. A fim de podermos nos aproximar do que os usuários desejam 

receber nesses espaços para que possam fazer sentido em suas vidas e melhorando assim a 

qualidade desses dispositivos, a partir de quem os utiliza.  

Aprendemos também nesse estudo que alguns IQPs são essenciais como critérios de 

qualidade de uma Oficina Terapêutica (Oportunidade, Transformação, Coerência, 

Apropriação, Eficiência, Harmonia), enquanto outros são mais específicos dependendo do 

objetivo da Oficina (Oficina de Bijuteria a Cooperação, Oficina Expressiva a Criatividade, 

Oficina de Rádio o Protagonismo), no entanto devemos considerar que ter maior capacidade 

de socialização deveria ser decorrência de qualquer tratamento em atenção psicossocial. 

Pois, no entendimento dos usuários para um bom convívio, faz-se necessário buscar 

boas maneiras de se relacionar com as pessoas, ou seja, os usuários conseguem perceber que a 

convivência tem um lugar central nesse dispositivo terapêutico. A função terapêutica da 

oficina é dada de partida pela própria convivência que ela instaura, através da relação que se 

estabelece entre oficineiros e usuários, e principalmente entre os próprios usuários. Muitos 

transtornos mentais são marcados pela tendência ao isolamento, pela dificuldade de 

estabelecer vínculos afetivos e sociais. Mesmo que esse isolamento persista no cotidiano, fora 

do CAPS, o momento de convivência nas oficinas é riquíssimo para esses usuários. 

Ainda, para os usuários, independente dos objetivos de uma oficina terapêutica existe 

pontos chaves para que uma oficina tenha características de qualidade: modificações relativas 

ao quadro psíquico e comportamental dos usuários. Os sintomas são colocados como 

perturbadores do desenvolvimento pelos usuários, e há a necessidade de “a cabeça não ficar 

tão cheia” para superar as limitações do sofrimento mental. Acreditam que uma oficina possui 

qualidade quando facilita o desenvolvimento de habilidades cotidianas, e faz com que eles 

alcancem o desejo de sentirem-se melhor, mais valorizados, com liberdade de fazer suas 

tarefas e escolhas no dia-a-dia, sem que seja necessária a autorização de terceiros. 

Na perspectiva dos usuários as oficinas terapêuticas ganham lugar quando iniciam o 

processo de reconquista da cidadania através da aquisição de habilidades sim, mas, sobretudo 
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do respeito à convivência com a diferença. Pois, cada sujeito tem sua trajetória individual e o 

que é bom pra um não é garantia de funcionamento para todos.  

Devemos atentar para o fato de que sob o nome de oficina está uma ampla gama de 

práticas variadas, marcada pela diversidade de discursos e idéias que as fundamentam. Em 

comum, possuem o fato de serem praticas coletivas de trabalho e de atividades – artísticas, 

artesanais, criativas, culturais, lúdicas ou de lazer. 

A opção de trabalhar com a abordagem qualitativa nos auxiliou a extrair, das 

narrativas dos usuários, dados de caráter subjetivo que não seriam obtidos com o emprego de 

outra abordagem. Esta interlocução teórica nos ajudou a perceber melhor que os usuários 

utilizam um pouco de teoria para caber na vida.  

O estudo aproximou o que os usuários consideram características de qualidade nas 

Oficinas Terapêuticas. Ressalto que essa é apenas uma aproximação possível dentre outras. 

Não queremos a generalização das oficinas, mas apresentar questões instigantes na 

aproximação dos IQPs com os conceitos de Reabilitação Psicossocial e Oficina Terapêutica, 

enquanto dispositivo assistencial.   

Até mesmo porque nosso estudo foi limitado a um Centro de Atenção Psicossocial II, 

localizado na zona norte do Rio de Janeiro e a três oficinas que acontecem nesse cenário. 

Alguns usuários estavam afastados do CAPS II, e conseqüentemente das oficinas por não 

estarem bem ou por mudança de endereço deles próprios e não foram entrevistados. E ainda, 

aqueles usuários pelo tempo curto e limitado que tivemos para fazer a aproximação e as 

entrevistas, não conseguimos estabelecer vinculo para que sentissem confiança para participar 

do estudo. 

Recomendo, portanto outros estudos em cenários e oficinas diferentes para que 

possamos estudar e comparar o que estamos produzindo nesses espaços a partir de quem os 

utiliza como recurso terapêutico. E a partir daí criar espaços de conversa entre os usuários e os 

profissionais de saúde mental, visando dialogo aberto, negociação e qualidade dos serviços. 

Necessitamos pensar mais sobre as vidas reais dos usuários e sobre as vidas reais dos serviços 

e seus dispositivos ofertados. 
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ANEXO A – PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DO COMITE DE ETICA EM 

PESQUISA 
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

PREZADO PARTICIPANTE 

Você está sendo convidado a participar do projeto de pesquisa intitulado: “Oficinas 

Terapêuticas em Saúde Mental: um olhar na perspectiva dos usuários do CAPS”, por que você 

está utilizando as oficinas terapêuticas como parte de seu tratamento em psiquiatria e saúde 

mental. Este estudo será realizado como pesquisa de mestrado, no Programa de Pós- graduação da 

Escola de Enfermagem Anna Nery, pelo Núcleo de Pesquisa em Enfermagem Hospitalar – NUPENH, 

inserido no Laboratório de pesquisa em Enfermagem Psiquiátrica – LAPEPS. 

O estudo tem como objetivo descrever as características de qualidade das oficinas terapêuticas 

em saúde mental, segundo a narrativa de vocês usuários do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS, 

considerando que esse serviço é hoje considerado um dos reguladores da assistência em saúde mental 

e que tem como uma das principais formas de tratamento as oficinas terapêuticas. Tendo como guia os 

Indicadores de Qualidade de Projeto – IQPs já usados, listados e aprovados na área de educação. 

Baseados em doze macro-indicadores: Harmonia, Eficiência, Protagonismo, Dinamismo, Felicidade, 

Estética, Oportunidade, Transformação, Criatividade, Cooperação, Coerência e Apropriação. 

Você será submetido à aplicação de um questionário com 23 (vinte e três perguntas) pela 

pesquisadora responsável pelo projeto. Esta entrevista será gravada em áudio (MP3). Será realizada, 

ainda pela pesquisadora a observação participante, sobre as necessidades e satisfações de vocês 

usuários em relação a(s) oficina(s) terapêutica(s) freqüentada(s), com anotações em diário de campo. É 

importante que, ao participar da coleta de dados, você saiba que os seguintes aspectos estarão 

assegurados: 

Sua identidade será considerada confidencial, isto é, não serão publicados dados ou 

informações que possibilitem sua identificação; 

Os responsáveis pela realização do estudo se comprometem a zelar pela sua integridade e bem 

estar; 

Serão respeitados os seus valores culturais, sociais, morais, religiosos e éticos, bem como seus 

hábitos e seus costumes;  

Você participante da pesquisa terá pleno acesso ao conteúdo de sua entrevista, transcrito na 

íntegra, para a concordância ou não dos dados coletados. 

Embora não haja nenhuma garantia de que o(a) Sr(a) terá benefícios com este estudo, as 

informações que o(a) Sr(a) fornecer serão úteis para aumentar o potencial de tratamento das oficinas 

terapêuticas em saúde mental.  

Sua participação no estudo não implicará em custos adicionais. O(A) Sr(a) não terá qualquer 

despesa com a realização dos procedimentos previstos neste estudo sobre as características de 

qualidade das oficinas terapêuticas em Saúde Mental, que serão totalmente custeados pela 

pesquisadora.Também não haverá nenhuma forma de pagamento pela sua participação; 

Assinando esse consentimento, o(a) senhor(a) não desiste de nenhum de seus direitos. Além 

disso, o(a) senhor(a) não libera os investigadores de suas responsabilidades legais e profissionais no 

caso de alguma situação que lhe prejudique. A sua participação é inteiramente voluntária. Uma vez 

aceitando participar desta pesquisa, o(a) senhor(a) deverá se sentir livre para abandonar o estudo a 

qualquer momento do curso deste, sem que isso afete o seu cuidado ou tratamento no Centro de 

Atenção Psicossocial. O investigador deste estudo também poderá retirá-lo do estudo a qualquer 

momento, se ele julgar que seja necessário para o seu bem-estar. 

Caso surja alguma dúvida quanto à ética do estudo, o(a) Sr(a) deverá se reportar ao Comitê de 

Ética em Pesquisas envolvendo seres humanos – subordinado ao Conselho Nacional de Ética em 

Pesquisa, órgão do Ministério da Saúde, através de solicitação ao representante de pesquisa, que estará 

sob contato permanente, ou contactando o Comitê de Ética em Pesquisa desta instituição, no telefone 

(21) 3971-1590. É assegurado o completo sigilo de sua identidade quanto a sua participação neste 

estudo, incluindo a eventualidade da apresentação dos resultados deste estudo em congressos e 

periódicos científicos. 
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           Diante do exposto nos parágrafos anteriores eu, firmado abaixo, 

_________________________________________residenteà_________________________________

__________concordo em participar do estudo intitulado “Oficinas Terapêuticas em Saúde Mental: 

um olhar na perspectiva dos usuários do CAPS”. 
           Eu fui completamente orientado pela pesquisadora Vanessa Andrade Martins Pinto que está 

realizando o estudo, de acordo com sua natureza, propósito e duração. 

           Eu pude questioná-lo sobre todos os aspectos do estudo. Além disto, ela me entregou uma cópia 

da folha de informações para os participantes, a qual li, compreendi e me deu plena liberdade para 

decidir acerca da minha espontânea participação nesta pesquisa. 

           Depois de tal consideração, concordo em cooperar com este estudo, custeado 

pela pesquisadora, e informar a equipe de pesquisa responsável por mim sobre qualquer anormalidade 

observada. 

           Estou ciente que sou livre para sair do estudo a qualquer momento, se assim desejar. 

           Minha identidade jamais será publicada. Os dados colhidos poderão ser examinados por 

pessoas envolvidas no estudo com autorização delegada do investigador. Eu concordo que não 

procurarei restringir o uso que se fará sobre os resultados do estudo.  

          Estou recebendo uma cópia assinada deste Termo. 

 

Pesquisador:  

Nome: _________________________________________ 

Data: __________________________________________ 

Assinatura: _____________________________________ 

 

Participante:  

Nome: _________________________________________ 

Data: __________________________________________ 

Assinatura: _____________________________________ 

 

Responsável:  

Nome: _________________________________________ 

Data: __________________________________________ 

Assinatura: _____________________________________ 

 

 

Pesquisadora Responsável: Vanessa Andrade Martins Pinto 

                                         nessa219@bol.com.br 

                                         Tel: 21-9838-3225 

 

Profª Orientadora da Pesquisa: Lilian Hortale de Oliveira Moreira 

                                              lilianhortale@globo.com 

                                              Tel: 21-8881-9459 

 

Comitê de Ética em Pesquisa 

Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil 

Rua Afonso Cavalcanti, 455 sala 715 – Cidade Nova 

Email:cepsms@rio.rj.gov.br / cepsmsrj@yahoo.com.br 

Telefone: 3971-1590 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lilianhortale@globo.com
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APÊNDICE B - ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE 

 

1. ENTRADA NO CAPS:  
a. Quanto à apresentação à equipe técnica; 
b. Quanto à apresentação à equipe de usuários; 
c. Quanto ao conhecimento do espaço físico; 
d. Quanto ao conhecimento das Oficinas Terapêuticas. 

 

2. NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS: 
a. Aproximação com os usuários; 
b. Participação dos usuários; 
c. Envolvimento dos usuários com a atividade desenvolvida na oficina; 
d. Interação, convívio social entre os usuários da oficina. 
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APÊNDICE C - ROTEIRO SEMI-ESTRUTURADO DE ENTREVISTA 

Nome:                                           

Idade:               Sexo:             Grau de instrução: 

Tempo que freqüenta oficinas terapêuticas: 

1) O que levou você a participar da(s) oficina(s) que freqüenta hoje? 

2) Como se dá a relação de vocês com a coordenadora no dia-a-dia das Oficinas? E com 

os outros participantes? 

3) Quando há uma discussão, como é resolvida? 

4) Você consegue desenvolver suas atividades diárias com mais facilidade, depois de 

freqüentar as Oficinas? Por quê? 

5) Você decide o que vai fazer e como vai fazer durante as oficinas? Alguém na Oficina 

interfere na sua decisão? Como? 

6) Se ocorrer algo que não você não espera durante a oficina, como você resolve? 

7) Quando você não quer fazer a atividade proposta na oficina, o que faz? 

8) Como você se sente quando está nas Oficinas? Sente-se feliz? Por quê? 

9) O que precisa acontecer para você ficar feliz em uma Oficina? 

10) O que você acha das coisas que produz nas Oficinas?  O que costuma fazer com elas? 

11) Você acha importante estar limpo e arrumado quando vem para as Oficinas? 

12) Você aprendeu algo que não sabia anteriormente à sua participação nas Oficinas? 

13) O que motiva você a concluir a atividade proposta nas Oficinas? 

14) Você passou a conhecer mais pessoas e/ou outros lugares, fora do CAPS, depois que 

começou a participar das Oficinas? 

15) Mudou alguma coisa na sua vida depois que você começou a participar das Oficinas? 

Como você considera esta mudança: para melhor ou para pior? Por quê? 

16) O que você desenvolve nas Oficinas – são coisas diferentes ou sempre parecidas? 

17) Você empresta o material que está utilizando durante as Oficinas que participa? 
18) Ajuda aos seus colegas que têm dificuldade nas Oficinas? 

 

19) Você acha que as coisas que são realizadas nas oficinas podem ser úteis para você? 

Por quê? 

20) O que você aprende aqui, você desenvolve em outro lugar? Onde? 

21) Você respeita o trabalho dos outros nas Oficinas? 

22) Como você cuida do lugar onde acontece as Oficinas? Faz alguma coisa para melhorar 

esse(s) lugar(es)? 

      23) Cada um possui um espaço nas Oficinas, ou tudo é de todos? 
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APÊNDICE D - CRONOGRAMA 

Atividades 
Nov./ 

2010 

Jan./ 

2011 

Março/ 

2011 

Junho/ 

2011 

Agosto/ 

2011 

Nov./ 

2011 

Encaminhamento 

ao Comitê de Ética 

X      

Coleta dos dados  X     

Análise dos dados   X    

Qualificação    X   

Elaboração do 

Relatório Final 

    X  

Defesa Final do 

projeto 

     X 
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APÊNDICE E - ORÇAMENTO 

DESCRIÇÃO / 

ESPECIFICAÇÃO 

TIPO / MODELO 

VALOR 

UNITÁRIO R$ 
QUANTIDADE PERÍODO 

VALOR 

TOTAL R$ 

 

FORNECEDORES / 

REPRESENTANTES 

Inscrição para seleção 

ao Curso de Mestrado 

EEAN/UFRJ 
 

150,00 Cota Única Novembro 

2009 

150,00 Fundação Universitária José 

Bonifácio 

Combustível: alcool 

comum 

 

1.79 

 

2000 litros 

 

24 meses 

 

3.580,00 

Posto de Gasolina 

Esso– Auto Posto Manequinho - 
Av. Repórter Nestor Moreira 

Botafogo – RJ 

Papel A4 ( pacote com 

500 folhas) 

12,90 20 24meses 258,00 Papelaria Catete 

Rua do Catete, nº 156 – loja 2 

Catete - RJ 

Tel: 2557-3737 

Cartucho para 

impressora 

45,00 10 24 meses 450,00 Papelaria Catete 

Rua do Catete, nº 156 – loja 2 

Catete - RJ 
Tel: 2557-3737 

Pen Drive 

Kingston 
2GB 

26,00 1 24 meses 26,00 Papelaria Catete 

Rua do Catete, nº 156 – loja 2 
Catete - RJ 

Tel: 2557-3737 

Livros e Xerox 

(encadernação do 

relatório final da 
pesquisa) 

variável variável 24 meses 1.500,00 Livraria e Papelaria Saraiva S/A 

Rua Lauro Müller, 116 

Botafogo – RJ 
Tel: 

2443-7002 

 

Participação em 

eventos científicos 

(na cidade do Rio de 

Janeiro e em outros 
estados – Inscrição, 

passagem, hospedagem 

e refeição) 

variável variável 24 meses 4.000,00 Instituições Organizadoras dos 

eventos 

Valor Total    9.964,00 
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APÊNDICE F- PLANO DE DISSEMINAÇÃO 

 

 

Eventos Período 

 

17 Pesquisando em Enfermagem EEAN/UFRJ 

 

10 a 13 de maio 2010 

 

II Congresso Nacional de Saúde Mental 

 

03 a 05 de junho 2010 

XI Encontro de Pesquisadores em Saúde Mental 

e Especialistas em Enfermagem Psiquiátrica 

EERP/USP 

 

07 a 09 de junho 2010 

120 Anos da Escola de Enfermagem Alfredo 

Pinto: História, Formação, Tecnologia e 

Inovação na Prática do Cuidado de Enfermagem 

27 de setembro a 01 de outubro 

2010 

IV Seminário Internacional: Produção do 

Conhecimento e Núcleo de Pesquisa em 

Enfermagem – EEAN/UFRJ 

25 A 27 DE outubro de 2010 

IX Congresso Internacional de Salud Mental y 

Derechos Humanos 

18 a 21 de novembro 2010 

16º Seminário de Pesquisa em Enfermagem 

(SENPE) 

19 a 22 de junho de 2011 

V Seminário Internacional – Núcleos de 

Pesquisa e a Produção de Conhecimento na 

Enfermagem – EEAN/UFRJ 

25 a 27 de outubro de 2011 

Apresentação dos resultados para os sujeitos 

envolvidos no estudo 

2011/2 

Apresentação dos resultados para os 

profissionais que trabalham com os sujeitos 

envolvidos no estudo 

2011/2 

 

 


