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RESUMO 

 
 
As práticas conhecidas como “oficinas terapêuticas” vêm ganhando contornos cada 
vez mais expressivos desde que a reforma psiquiátrica passou a impulsionar a 
construção de uma política de humanização e de rompimento com velhos paradigmas 
sobre a loucura. Os serviços substitutivos, como estruturas não manicomiais e 
territoriais de assistência, fortaleceram-se, construindo terapêuticas humanizadas e 
cidadãs. Dentre estes serviços substitutivos estão os Centros de Atenção Psicossocial 
- CAPS, que para lidar com o complexo projeto de reestruturar práticas e saberes que 
atravessam o meio sociocultural e viabilizarem a proposta da inserção da diferença, 
estão pautados na Reabilitação Psicossocial. Dentre as práticas que são propostas 
para reabilitação, se destacam as oficinas terapêuticas. Mas ao revisitar a trajetória 
histórica que deu origem a utilização das oficinas, percebe-se que a utilização de 
atividades é uma prática bastante antiga na saúde mental, sendo anterior ao próprio 
tratamento moral do alienismo. Apesar da literatura específica apontar inovações na 
dimensão do trabalho e na dimensão da arte, será que estas práticas têm se 
constituído dispositivos de reabilitação psicossocial ou são somente releituras de 
lógicas anteriores? Diante desta questão, o nosso objetivo foi analisar a utilização das 
oficinas terapêuticas a partir das percepções de profissionais e usuários de um CAPS. 
Foram aplicadas 27 entrevistas semiestruturadas, com questões disparadoras, 
contando com 07 profissionais e 20 usuários na amostra. Foi utilizada a análise 
categorial temática para o tratamento dos dados. Os dados colhidos demonstraram 
que apesar de haver propostas de socialização, inserção pelo trabalho e pela arte, a 
perspectiva estudada têm pouco alcance no âmbito da reabilitação psicossocial, pois 
características como entretenimento e circunscrição foram encontrados nos discursos. 
O estudo mostra que é preciso unir forças para  estruturar os CAPS contra a lógica 
manicomial, e assim fazer emergir o poder das oficinas em sua força transformadora. 
 

Palavras-chave: Oficinas Terapêuticas, Saúde Mental, Reabilitação Psicossocial.   
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ABSTRACT 

  

The practices known as "therapeutic workshops" have been gaining increasingly 
expressive contours since the psychiatric reform began to push the construction of a 
policy of humanization and of breaking with old paradigms about madness. Substitute 
services, such as non-asylum and territorial assistance structures, were strengthened 
by building humanized and citizen therapies. Among these substitute services are the 
Psychosocial Care Centers (CAPS), which deal with the complex project to restructure 
practices and knowledge that cross the socio-cultural environment and make feasible 
the proposal of insertion of difference, are based on Psychosocial Rehabilitation. 
Among the practices that are proposed for rehabilitation, the therapeutic workshops 
stand out. But when revisiting the historical trajectory that gave rise to the application 
of the workshops, it is perceived that the use of activities is a very old practice in mental 
health, being prior to the moral treatment of alienism itself. Although the specific 
literature points out innovations in the dimension of work and in the art dimension, have 
these practices been constituted by psychosocial rehabilitation devices or are they just 
re-readings of previous logics? Given this issue, our objective was to analyze the 
application of therapeutic workshops based on the perceptions of professionals and 
users of a CAPS. Twenty-seven semi-structured interviews were applied, with 
triggering questions, with 7 professionals and 20 users in the sample. Thematic 
categorical analysis was used to treat the data. The data collected showed that 
although there are proposals for socialization, insertion through work and art, the 
perspective studied has little reach in the scope of psychosocial rehabilitation, because 
characteristics such as entertainment and circumscription were found in the speeches. 
The study shows that it is necessary to join forces to structure the CAPS against the 
manicomial logic, and thus to emerge the power of the workshops in their transforming 
force. 

  

  

Key-words: Therapeutic Workshops, Mental Health, Psychosocial Rehabilitation. 
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1 Introdução 

 

As práticas conhecidas como oficinas terapêuticas vêm ganhando 

contornos cada vez mais expressivos, desde que a reforma psiquiátrica passou a 

impulsionar a construção de uma política de humanização e de rompimento com 

velhos paradigmas sobre a loucura. As oficinas, que antes eram ofuscadas e vistas 

geralmente como práticas subalternas, passaram a ser utilizadas e valorizadas como 

potenciais instrumentos de cuidado de usuários em serviços substitutivos como o 

CAPS. A clínica, a inserção social e a geração de renda encontraram recursos na 

utilização de atividades, para que, de forma progressiva, fomentassem a luta 

antimanicomial e a construção de um lugar social para as pessoas em sofrimento 

psíquico 

As portarias 189/91 e 224/92 (BRASIL, 1991, 1992) que regularizaram as 

oficinas terapêuticas, as definem como “atividades grupais de socialização, expressão 

e inserção social”.  Já Lima (2004), refere que o termo oficina: 

 

[...]é geralmente convocado quando se fala de ‘novas’ propostas 

terapêuticas. Seu uso tem sido frequente e quase corriqueiro na clínica 

‘psi’ para designar um amplo espectro de experiências terapêuticas e 

extras-terapêuticas de diferentes formatos e composições. (p. 61) 

  

No contexto dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), as atividades 

surgem como recurso inovador, que visa o processo de criação e a troca social. Por 

isso, sua utilização é difundida e regularizada, ganhando grande alcance nos serviços 

espalhados pelo país. Porém, a história da utilização de atividades na saúde mental 

aponta que esta prática já ocorria em momentos anteriores ao surgimento da própria 

psiquiatria clássica. E assim, como o atual momento da reforma psiquiátrica 

demonstra, é um desafio romper com velhos paradigmas, as oficinas correm o risco 

de serem releituras de lógicas anteriores. 

Sobre este risco e com outras inquietações sobre o tema, nossa pesquisa 

buscou se debruçar sobre a prática das oficinas nos CAPS, para melhor analisar suas 

potencialidades, implicações e contradições no atual cenário da reforma brasileira.  
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2  Referencial Teórico: Contextos, trabalhos e formas artísticas 

 

2.1 Contextualizando o CAPS: A reforma Psiquiátrica, a  desinstitucionalização 

e a reabilitação psicossocial   

 

A proposta dos Centros de Atenção Psicossocial – CAPS, impulsionada na 

década de 1980, “contradiz e reedita” a arcaica visão da loucura. Os CAPS são 

serviços substitutivos1 que foram construídos e integrados à rede de saúde a partir do 

movimento da reforma psiquiátrica brasileira.  

A reforma psiquiátrica brasileira surgiu no final da década de 1970, com 

destaque para o Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental (MTSM) 

constituindo-se, enquanto mobilização não institucionalizada, disparado por atores 

sociais pautados na denúncia, reivindicação e crítica ao modelo e saber psiquiátricos 

vigentes à época (AMARANTE, 1995). Na década de 1980, quando o país passava 

por um momento político de redemocratização, o MTSM aliou-se a outros movimentos, 

que impulsionaram a luta antimanicomial e organizaram conferências, congressos e 

encontros pelo país em prol do fortalecimento da reforma (CEDRAZ, 2006). Foi um 

momento marcado por grande efervescência política e significativos avanços na 

organização de um novo modelo de atenção psicossocial. Destacam-se a criação do 

primeiro CAPS (1987) e do primeiro NAPS (1989), e a realização do II Congresso 

Nacional de Trabalhadores de Saúde Mental em dezembro de 1987, sendo conhecido 

como “Congresso de Bauru”, e constituindo-se, como marco histórico de construção 

e reivindicação do lema “por uma sociedade sem manicômios” (AMARANTE, 1995).   

 A partir dali, a reforma psiquiátrica passou a engrenar o processo de 

transformação terapêutica, assistencial, política e social da saúde mental, rompendo 

com velhos moldes que prezavam o hospital psiquiátrico e a preponderância das 

práticas e saberes psiquiátricos sobre o fenômeno da loucura. A reforma psiquiátrica 

brasileira foi influenciada pela reforma italiana, também conhecida como psiquiatria 

democrática, cujo grande ícone foi Basaglia (LANCETTI; AMARANTE, 2007). A 

proposta italiana possibilitou a desconstrução do manicômio não somente em sua 

                                                
1 Segundo Amarante (2008) “A expressão serviços substitutivos passou a ser adotada no sentido de 
caracterizar o conjunto de estratégias que vislumbrassem, efetivamente, tomar o lugar das instituições 
psiquiátricas clássicas, e não serem apenas paralelos, simultâneos ou alternativos aos mesmos.” (P. 
64) 
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esfera física, mas como “o conjunto de saberes e práticas, científicas, sociais, 

legislativas e jurídicas, que fundamentavam um lugar de isolamento e segregação e 

patologização da experiência humana” (AMARANTE, 2008, P. 82).  

Havia na psiquiatria democrática, uma perspectiva diferente dos 

movimentos de reforma anteriores – Comunidades Terapêuticas na Inglaterra, 

Psicoterapia Institucional Francesa, Psiquiatria preventiva nos EUA (AMARANTE, 

1995), que apesar de representarem críticas e reformulações ao discurso psiquiátrico 

e manicomial, ainda conservavam e/ou reconheciam o lócus hospitalocêntrico. 

Destaca-se que a psiquiatria de setor (França) e a psiquiatria comunitária ou 

preventiva (EUA), em muito contribuíram para a reforma deflagrada na Itália 

(AMARANTE, 1995; AMARANTE, 2008). Mas o movimento reformista italiano 

transformava radicalmente a perspectiva, rompendo com a lógica psiquiátrica em 

discussão, porque buscava desconstruir:  

 
O conjunto de aparatos científicos, legislativos, administrativos, de 
códigos de referência cultural e de relações de poder, estruturados em 
torno a um bem preciso objeto para o qual foram criados: a 'doença', 
a qual se sobrepôs, no manicômio, o objeto 'periculosidade’. 
(ROTELLI, 1990, p. 90) 

   

Tinha como conceito de desmontagem a “desinstitucionalização”: a ruptura 

com a objetivação do louco, a negação da instituição manicomial, a desconstrução do 

saber psiquiátrico como ciência que justificava o poder sobre o fenômeno da loucura 

(AMARANTE, 1996). Poder este que legitimava uma prática de controle, segregação, 

cronificação e desumanização do seu objeto de estudo: o “doente mental”. Durante 

séculos a loucura foi paulatinamente reduzida ao patologizante status de “doença 

mental”, atribuindo-lhe periculosidade, insensatez, alienação (FOUCAULT, 1975), o 

que fomentou um lugar social de circunscrição para o louco e ofuscou todos os outros 

sentidos possíveis ao fenômeno da loucura.    

Basaglia (1979) propôs um caminho inverso para subverter a lógica 

patologizante da psiquiatria clássica e romper com o modelo manicomial: colocar a 

doença entre parênteses, contradizendo uma "psiquiatria que sempre colocou o 

homem entre parênteses e se preocupou com a doença" (p. 57). A doença colocada 

entre parênteses fez ressurgir o sujeito anteriormente ofuscado, permitindo vislumbrar 

desejos, forças disruptivas, modos de existência do sofrimento psíquico, afetos:  

Enfim, se com doença entre parênteses, nos deparamos com o sujeito, 
com suas vicissitudes, seus problemas concretos do cotidiano, seu 
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trabalho, sua família, seus parentes e vizinhos, seus projetos e 
anseios, isto possibilita uma ampliação da noção de integralidade no 
campo da saúde mental e atenção psicossocial. (AMARANTE, 2008, 
p. 89) 

 

Não somente o sujeito ressurge com possibilidade de uma nova 

terapêutica, mas a dimensão sociopolítica desse sujeito: a cidadania. Direitos civis 

anteriormente negados, violados, agora eram exigidos. Desvencilhando-se do status 

de incapacidade civil e periculosidade que era atribuído a estas pessoas, seria preciso 

garantir o pleno direito à cidadania. Amarante (2008) aponta esta exigência na 

dimensão jurídico-política da atenção psicossocial, que versa - inicialmente - sobre a 

necessidade de concretizar através de leis e portarias, a legitimidade da liberdade e 

da cidadania dos sujeitos em sofrimento psíquico. Também, através da legislação, 

seria necessário consolidar a desinstitucionalização em sua esfera jurídica.   

A perspectiva da “desinstitucionalização” se deu na prática na Itália com a 

lei 180 de 13 de maio de 1978, também conhecida como lei Basaglia, que gerou uma 

complexa transformação nas estruturas da sociedade italiana com a extinção dos 

hospitais psiquiátricos. Enquanto que, no Brasil, a lei 10.216, lei Paulo Delgado, que 

trata da reforma psiquiátrica em âmbito nacional com extinção progressiva dos 

hospitais psiquiátricos, foi rejeitada pela Comissão de Assuntos especiais do Senado 

em 1997 (CEDRAZ, DIMENSTEIN, 2005). A sua substituta só foi sancionada em 2001 

(BRASIL, 2001), após doze anos de tramitação, com mudanças estruturais em sua 

escrita, ainda reconhecendo a internação no aparato manicomial como recurso 

terapêutico e não contemplando a extinção progressiva dos manicômios. Apesar 

disso, ficou conhecida como Lei da Reforma Psiquiátrica Brasileira2 (AMARANTE, 

2008, P. 56), constituindo um marco histórico na área, pois oficializa o trabalho 

comunitário no âmbito da saúde mental, dispõe sobre o tratamento humanizado, 

parametriza os tipos de internação e prevê a implantação e a priorização dos serviços 

substitutivos: CAPS, NAPS, residências terapêuticas, hospitais-dia, centros de 

convivência, entre outros (BARROSO, 2011).  

A Lei da Reforma Psiquiátrica Brasileira é a peça de uma engrenagem 

maior, mobilizada por movimentos de trabalhadores da saúde mental, usuários dos 

serviços e diversos segmentos sociais, que há anos vêm construindo, através da luta 

                                                
2 Segundo Amarante (2008), enquanto a lei nacional estava sendo discutida e esperava aprovação,  
oito leis estaduais e uma variedade de leis municipais foram aprovadas pautadas na construção da 
reforma psiquiátrica brasileira.  
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antimanicomial, ebulições micropolíticas para a construção de uma política nacional 

de saúde mental. (CEDRAZ; DIMENSTEIN, 2005). Luta esta que não se encerra com 

a diminuição de leitos psiquiátricos, nem com o fechamento dos manicômios, mas se 

dá em um movimento contínuo de eclosão de conflitos, onde há avanço e regressão, 

luta e resistência para que o louco possa ter liberdade na polis. A reforma não está 

em transição, ela é uma força subversiva, a própria força transicional, um processo 

constante de ressignificação: 

 

Compreendida como um conjunto de transformações de práticas, 
saberes, valores culturais e sociais, é no cotidiano da vida das 
instituições, dos serviços e das relações interpessoais que o processo 
da Reforma Psiquiátrica avança, marcado por impasses, tensões, 
conflitos e desafios. (BRASIL, 2005, p.6) 
 

A luta antimanicomial é um movimento enérgico que mobiliza a reforma e 

se empenha na busca pelos direitos das pessoas em sofrimento psíquico. Durante as 

últimas décadas, barreiras foram extrapoladas e espaços expressivos foram criados 

em nível nacional na busca de inserção da loucura. Os serviços substitutivos, como 

estruturas não manicomiais e territoriais de assistência, fortaleceram-se, construindo 

terapêuticas humanizadas e cidadãs. Nesse contexto houve uma regulamentação dos 

CAPS por manuais e portarias de funcionamento (BRASIL, 2001, 2004, 2005, 2011) 

tendo o intuito de promover a “inserção social” através de uma rede de cuidados, com 

articulação intersetorial e territorial. Afirmar que “os CAPS trabalham em rede” significa 

que se colocam em posição estratégica contrária ao de isolamento e segregação do 

manicômio: 

 

Os CAPSs possuem a função estratégica de organizar essa rede e de 
articular-se com outras redes, como as sociossanitárias, jurídicas, 
cooperativas de trabalho, escolas e empresas que possam promover 
a vida comunitária e a autonomia dos usuários. 

(PÁDUA; MORAIS, 2010, p.463) 

 

O que se busca não é criar um espaço de circunscrição para a loucura, o 

CAPS está de portas abertas para a família, para os outros setores de saúde, os 

espaços da comunidade, os locais onde se constrói a cultura, para os lugares 

circulantes da cidade. Aí se localiza o grande objetivo da proposta: a inserção social. 

Isso significa que a esfera clínica está ligada a dimensão sociopolítica do usuário que 

historicamente teve seus direitos violados, e que agora vem retomá-los, retomando 
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sua livre circulação na pólis. 

Porém, há de ser considerado nesse contexto, de que há um tecido social 

onde o discurso da racionalização ainda opera, e que a concessão de direitos não é 

garantia de cidadania: “as formas de opressão e de exclusão contra as quais lutam 

não podem, em geral, ser abolidas com a mera concessão de direitos, como é típico 

da cidadania, mas exigem uma reconversão global dos processos de socialização.” 

(SANTOS, 2011 apud ALVERGA; DIMENSTEIN, 2006, p.303). Não é uma tarefa 

simples, pois exige um trabalho complexo que Amarante (2008) refere envolver quatro 

dimensões: téórico-conceitual, técnico-assistencial, jurídico-política e sociocultural. 

Sendo a sociocultural a “que demonstra sua inter-relação e interatividade com as 

demais dimensões: a participação social e política de todos os atores sociais 

envolvidos com o processo de reforma psiquiátrica.” (AMARANTE, 2008, p. 74).   

Para lidar com o complexo projeto de reestruturar práticas e saberes que 

atravessam o “tecido sociocultural” e viabilizar a proposta da inserção da diferença, 

os CAPS estão pautados estrategicamente na “Reabilitação Psicossocial”. Para 

Saraceno (1996), a reabilitação baseia-se em “reconstrução, um exercício pleno de 

cidadania e, também, de plena contratualidade nos três grandes cenários: hábitat, 

rede social e trabalho como valor social” (p. 44). O autor aponta através de dados 

colhidos em diversas pesquisas, que a cronicidade dos transtornos mentais, assim 

como a evolução de sintomas negativos da psicose “são resultado não 

necessariamente intrínsecos à doença, mas a uma constelação de variáveis que 

podem ser modificadas no processo de intervenção” (SARACENO, 1999, p. 30).   

Essas contribuições corroboram com as teorias que embasam a 

reabilitação psicossocial - os modelos de treinamento de habilidades Social Skills 

Training ou SST, os modelos psicoeducativos, o modelo de Spivak e o modelo de Luc 

Ciompi -, pois apontam que variáveis sociais são corresponsáveis pelo processo de 

saúde-doença (empobrecimento x sociabilidade) dos transtornos mentais. Isso abre 

possibilidade para se pensar: 

 
A necessidade de reabilitação parece encontrar uma razão também 
nessas evidências epidemiológicas que substancialmente e 
implicitamente denunciam o quão estáticas e pobres são as 
intervenções extramuros, com características exclusivamente 
farmacológicas e psicoterápicas. Nesse sentido, a necessidade de 
reabilitação coincide com a necessidade de se encontrarem 
estratégias de ação que estejam em relação mais real com as 
variáveis que parecem mais implicadas na evolução da psicose. 
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(SARACENO, 1999, p. 31) 
 

Com isso, elucida-se que as intervenções “reabilitativas”, quando 

construídas por serviços substitutivos, devem considerar os fatores psicossociais que 

têm capacidade de produzir proteção, contratualidade e “auto-organização”. (LUSSI; 

PEREIRA, 2006). É na relação com os fatores e variáveis do meio social que a 

reabilitação se coloca, tendo que incluir as relações com o lar, a rede social e o labor. 

O indivíduo não existe isolado, ele integra uma grande rede de relações sociais, onde 

há troca e vinculação. Assim, a proposta de reabilitar está empenhada em um trabalho 

duplo: de um lado um usuário que tem o direito de ser inserido, do outro, uma 

sociedade que precisa moldar suas estruturas para a inserção da alteridade. Ou seja, 

reabilitação psicossocial é a estratégia de re-inserção contextualizada: 

A reabilitação não é a passagem de um estado de desabilidade para 
um estado de habilidade, ou de incapacidade para a capacidade. 
Essas noções não se sustentam quando descontextualizadas do 
conjunto de determinantes presentes nos locais em que ocorrem as 
intervenções, o que leva a pensar que a reabilitação é ampliada de 
acordo com as possibilidades de estabelecimento de novas 
ordenações para a vida. (LUSSI; PEREIRA, 2006, p. 450)    

 

O manual “Saúde mental no SUS: Os Centros de Atenção Psicossocial” 

(BRASIL, 2004) disponibilizado pelo ministério da saúde para auxiliar os profissionais 

e gestores que atuam nesses serviços, coloca a reabilitação psicossocial como um 

dos princípios norteadores de ações do CAPS, que para objetivá-la, deve proporcionar 

atividades dentro e fora do serviço, buscando estabelecer redes sociais que 

extrapolem os muros institucionais. Dentre essas atividades reabilitativas, destacam-

se as “oficinas terapêuticas”. O manual as define como: 

  
[...]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 dos 
usuários, 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 coletivo da cidadania. (p.20) 

 

Uma definição bastante ampla, que engloba uma diversidade de atividades 

grupais com a coordenação de um ou mais profissionais da equipe que compõem o 

serviço CAPS (não se restringem aos CAPS, funcionando em centros de convivência, 
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hospitais-dia entre outros serviços substitutivos). A descrição do manual busca 

explanar a importância que se dá a estas atividades multifacetadas na 

instrumentalização da construção de laços sociais. Ribeiro (2004) destaca as oficinas 

terapêuticas como potentes ferramentas na reabilitação dos usuários, referindo-se a 

sua utilização usual como dispositivo de inserção social: 

  

“[...]é necessário considerar a proposta das oficinas terapêuticas em 
sua articulação com a noção de rede social, a fim de contribuir para o 
aumento da contratualidade do sujeito, como proposto pela 
reabilitação psicossocial”. (p. 105). 

 

Com a implantação da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) no Brasil, 

deflagrada por meio da Portaria GM nº. 3.088, de 2011 (BRASIL, 2011), promoveu-se 

a expansão articulada da atenção psicossocial em nível nacional, havendo um 

enquadre técnico e legal de territorialização da rede com o advento da portaria. Com 

isso, os CAPS, através da pactuação de redes, amplia o alcance de atenção, 

aumentando a diversidade de práticas denominadas “oficinas terapêuticas”, que se 

espalham com maior fluidez pelos serviços substitutivos pactuados.  

Pelas peculiaridades regionais de funcionamento, pelo próprio modus 

operandi de cada serviço, pela história dessas atividades, as oficinas constituem um 

campo heterogêneo de práticas e saberes. Para compreender esse conglomerado de 

conhecimentos e práxis, se faz necessário conhecer como se deu a trajetória da 

utilização de atividades, pois assim é possível visualizar este campo, suas nuances, 

suas repetições e inovações. 
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2.2 A Trajetória Histórica da Utilização de Atividades 

 

Guerra (2004) faz um recorte histórico da utilização de atividades e do 

trabalho no campo da saúde mental, percorrendo a trajetória descontínua de suas 

formas de funcionamento, até desencadear ao que hoje conhecemos como “oficinas”. 

Ela refere que ao uso da atividade e do trabalho já foi atribuída a função de “auxiliar 

da manutenção da ordem social” (p. 25), em uma época precedente à instalação da 

própria psiquiatria no campo da medicina. E pensando não somente 

cronologicamente, mas em lógicas que se entrecruzam na descontinuidade do tempo, 

podendo coexistir (insistir e resistir), ela aponta três possíveis lógicas: A lógica do 

desvio social; a lógica do desvio moral; e a tentativa de superação dos desvios da 

ortopedia psiquiátrica clássica. 

A “lógica do desvio social” se deu inicialmente no contexto da “grande 

internação” ocorrida na europa em meados do século XVII, quando os loucos, assim 

como todos aqueles considerados “desviados” passaram a ser internados em 

hospitais gerais e casas de misericórdia, na tarefa de impedir "a mendicância e a 

ociosidade, bem como as fontes de todas as desordens" (FOUCAULT, 1972, p. 72). 

Foi um período em que os hospitais gerais, funcionando em uma estrutura semi-

jurídica, detinham o poder de julgar e determinar a internação dos milhares de ociosos 

que andavam pelas ruas das cidades: 

 

Os hospitais gerais e Santas Casas de Misericórdia representam o 
espaço de recolhimento de toda ordem de marginais: leprosos, 
prostitutas, ladrões, loucos, vagabundos, todos aqueles que 
simbolizam ameaça à lei e à ordem social.  (AMARANTE, 1995, p. 06) 

 

Eram dispositivos sociais com intuitos correcionais, não tendo uma 

especificidade médica propriamente dita. Não havia relação da loucura com a 

patologia, os loucos misturavam-se sem distinção a todos aqueles que fugiam às 

normas. Em tal lógica, a utilização da atividade e do trabalho objetivavam a um 

processo de manutenção da ordem social. Uma sociedade que atribuia “ao ócio o 

significado de pecado e ao trabalho, sua solução” (GUERRA, 2004, pág. 27) 

encontrava no campo da utilização de atividades a tentativa frustrada de erradicação 

da ociosidade. 
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A lógica do “desvio moral” já é característica do final do século XVIII na 

França, onde se deu início a construção do saber psiquiátrico. Pinel como um dos 

principais precursores, buscava delinear o campo emergente da psiquiatria 

deslocando a loucura de uma localização externa ao homem, para “um distúrbio da 

paixão no interior da própria razão humana” (GUERRA, 2004, p. 28). A loucura se 

transformaria em “alienação mental” que “a medicina vai atribuir-se como objeto” 

(FOUCAULT, 1972, p. 147). O saber psiquiátrico, aos poucos, vai tomando esse 

objeto para si, se institucionalizando na estrutura asilar e se constituindo como o poder 

único sobre a loucura. Para isso, justifica-se inicialmente o isolamento dos agora 

“alienados”, para observação de sintomas, agrupamento, classificação, buscando 

uma nosografia que desse sustentação científica a psiquiatria. 

O saber psiquiátrico passa a construir a partir do momento histórico em que 

se associa loucura à ideia de patologia, colocando por um lado a apropriação por esse 

saber, e por outro, inaugurando a possibilidade de terapêutica. A própria medicina se 

apropria dessa função e centraliza na estrutura asilar não só o lugar do tratamento, 

mas o tratamento (AMARANTE, 1995, p. 51). Para o distúrbio da paixão, o desvio 

moral, é prescrito o tratamento moral que encontra no trabalho mecânico a 

possibilidade de reordenação: “o meio mais seguro e talvez a única garantia da 

manutenção da saúde, do bom comportamento e da ordem, é a lei de um trabalho 

mecânico rigorosamente executado.” (PINEL apud FOUCAULT, 1972, p.488).  

A utilização do trabalho e da atividade surgem na lógica de um tratamento 

reordenador da razão, legitimado pelo saber médico-psiquiátrico, que não só deve 

funcionar no ambiente asilar, mas que precisa do manicômio para se concretizar 

estruturalmente. 

A tentativa de superação da ortopedia psiquiátrica clássica é marcada pela 

superação do caráter meramente nosográfico da psiquiatria do século XX, com o 

surgimento de reformulações, mudanças na tentativa de conceituar novas clínicas e 

ideários, até chegar à profusão de um movimento com real sentido reformista. 

Propostas como Comunidades terapêuticas na Inglaterra, a Psiquiatria Institucional na 

França, Psiquiatria Comunitária nos Estados Unidos fundamentaram-se em críticas 

ao modelo asilar, buscando estratégias de aproximação entre hospital psiquiátrico e a 

comunidade (AMARANTE, 2008). Porém, essas propostas ainda centralizavam no 

aparato hospitalar, o tratamento, não conseguindo romper totalmente com estratégia 

manicomial. 
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O uso de atividades ganha outros moldes e formas de aplicação como a 

“Terapêutica Ativa” elaborada na década de 1920, que introduzia por níveis de 

complexidade, atividades no tratamento psiquiátrico (GUERRA, 2004). Segundo 

Amarante (1995), a proposta de Simon, que daria a noção de ocupação retomada 

décadas depois, surgiu da necessidade da mão-de-obra para a construção de um 

hospital psiquiátrico. Observando os benefícios que a divisão de tarefas havia 

proporcionado ao ambiente hospitalar, ele daria continuidade à utilização do trabalho. 

A “praxiterapia”, desenvolvida por Simon, era reforçada pela ideia de uma 

“sociabilidade de produção” mediante o trabalho. (BIRMAN apud AMARANTE, 1995, 

p.12). A comunidade terapêutica e a psicoterapia institucional utilizaram essa lógica 

para se fundamentar. 

Porém, esse modo de utilização ainda era relacionado a um caráter 

adaptativo, mantendo o poder médico de prescrição das atividades, não considerando 

na indicação, a singularidade do sujeito, indicando de acordo com a patologia 

encontrada, análogo ao processo medicamentoso que viria posteriormente. 

(GUERRA, 2004) E ainda considerava a recuperação de uma “ordem” necessária à 

produtividade, como objetivo das práticas.  

É somente com a Reforma Psiquiátrica Italiana (psiquiatria democrática), já 

na década de 1970, que se rompe com o modelo asilar e a utilização de atividades 

sofre reformulações inovadoras. A terapêutica passa a buscar “a ampliação das 

possibilidades de trocas na vida pública” (GUERRA, 2008, p.31). As relações com o 

uso do trabalho abandonam objetivos como a manutenção da ordem social ou a cura 

do tratamento moral. A utilização de atividades se volta à circulação, à troca e à 

inserção social. Como já foi apontado anteriormente, a transformação da política 

brasileira de saúde mental iniciada na década de 1970 teve como base a experiência 

reformista da Itália.  

Porém, em se tratando do Brasil, a história da saúde mental no país passou 

por um grande período de enclausuramento, tratamentos desumanizados e exclusão. 

Funcionaram por décadas, no Brasil, discursos que pareciam fundamentar práticas 

que se aproximavam do tratamento moral aqui já esboçado. Em sua maioria ainda 

acumulavam negligência de recursos e precariedade (LIMA, 1997).   

A exemplo, houve o cenário nacional das colônias agrícolas abertas 

principalmente no início do século XX, como a Colônia Juliano Moreira no Rio de 

Janeiro, o Hospital Juqueri em São Paulo, Hospital Colônia de Barbacena em Minas 
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Gerais dentre muitas outras, onde as atividades passam a ter predominância de 

trabalhos agrícolas, porém com a existência de oficinas de manufatura para os 

homens como mecânica, carpintaria e marcenaria (SOARES, 1991, p. 103). O recurso 

ocupacional era voltado geralmente para os internos considerados crônicos, e o 

trabalho passou a ser uma Imposição Terapêutica (RESENDE, 2001, p.36). Esta teria 

sido, para alguns autores, como Amarante (1995) e Guerra (2004), a primeira reforma 

do setor psiquiátrico no Brasil e que tem nas atividades, predominantemente rurais, o 

foco de atuação. Pensando pela dimensão da utilização de atividades, a lógica 

existente nesse momento histórico foi caracterizada por:  

 

 [...]a entrada do trabalho como alternativa terapêutica na assistência 
psiquiátrica com a proposta de promover o trabalho agrícola para os 
pacientes ditos incuráveis ou crônicos. Buscava-se recuperar a relação 
entre eles e a comunidade, tendo como pano de fundo, num primeiro 
momento, a exploração de sua mão-de-obra em prol da manutenção 
da colônia. Ao modelo de tratamento moral somava-se a idéia de 
reabilitação, como então tendência da psiquiatria científica, na qual o 
trabalho passa a ter uma função nuclear na terapêutica asilar. 

(GUERRA, 2004, p. 33) 

 

Essas instituições surgiram nas primeiras décadas da consolidação da 

república, e assim como modelos europeus obsoletos, buscavam garantir a 

manutenção da ordem social. A ideia era recriar um ambiente rural, com a utilização 

de trabalho - predominantemente agrário - como recurso “reabilitativo” (com um 

sentido restrito de “re-ordenar para o trabalho”). As práticas eram voltadas 

principalmente para os pacientes crônicos, considerados “irreversíveis” porque 

compreendia-se que como não havia possibilidade de tratamento, ao menos seria 

viável torná-los produtivos. Como pode-se ver, não se pensava nos sujeitos implicados 

nesse processo, mas em sua produtividade, sendo esse o foco da lógica. As colônias 

traziam poucos resultados terapêuticos, pois seus objetivos finais acabavam sendo 

extinguir o ócio, fazendo com que o trabalho fosse “meio e fim” do tratamento, 

chegando a servir na maioria das vezes, como forma de transformar os internos em 

mão de obra para manutenção da colônia. 

Lima (2004) refere que a Psiquiatria do século XIX e início do século XX no 

Brasil sofreu influências europeias, principalmente da França, e incluíam nas 

disciplinas e na prática, a utilização do trabalho com nomes variados: ergoterapia, 

laborterapia, praxiterapia. Mas, à medida que uma racionalidade científica dominava 
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a psiquiatria como exigência para que ela se tornasse mais próxima do modelo médico 

hegemônico, essas práticas perderam força e se tornaram subalternas. A psiquiatria 

científica voltava-se para as concepções biológicas da loucura, frisando a lobotomia, 

o eletrochoque e posteriormente a terapia medicamentosa como medidas de 

tratamento.  

Na contramão desse discurso, surgiram no Brasil dois nomes que rompiam 

com esse modelo médico bio-centrado: Osório Cezar e Nise da Silveira. Os dois são 

de grande importância para trajetória das oficinas terapêuticas. 

Osório Cezar, médico psiquiatra, músico e crítico de arte, desenvolveu um 

trabalho inovador com a utilização da arte no Hospital Juqueri em meados de 1920 

(LIMA, 2004). O médico percebeu que as produções dos “alienados” apresentavam 

uma estética específica de caráter simbólico, que se aproximava do movimento 

contemporâneo de arte moderna. Em 1925 ele publica a “Arte Primitiva nos Alienados” 

em que aponta que a arte produzida no Juqueri, por um de seus internos, era muito 

próxima à “estética futurista”, o movimento artístico de vanguarda do início do século 

passado (CEZAR, 2007). Ele faz a ressalva de que não queria com isso, minimizar o 

movimento, mas colocar em pé de igualdade as obras produzidas nos manicômios.   

 A Escola de Artes Plásticas é criada pelo psiquiatra no Juquery, 

fundamentada em teorias psicológicas e estéticas (LIMA, 2004). O médico 

desenvolveu um trabalho de aprendizado das técnicas com os internos que eram 

tratados como alunos de arte. Dentro da mesma proposta, Osório Cezar buscava 

através de exposições, inserí-los no meio artístico, buscando desta maneira, 

demonstrar a dimensão social e cultural dos artistas. 

Osório Cezar, ao buscar desenvolver o aprendizado das técnicas artísticas, 

acreditava na possibilidade de uma vida profissional para os internos, fora do ambiente 

asilar, dando os primeiros passos para que as oficinas (aqui voltadas para o 

aprimoramento) pudessem ser visualizadas como recurso de reabilitação. Apesar de 

a proposta lembrar a ergoterapia em uma lógica de aprendizagem, Osório Cezar 

deslocou-se inovadoramente ao enxergar que a loucura poderia ser inserida, pela via 

da arte, no social, em caráter de até certo ponto singular: o de artista. É preciso 

destacar que a “um certo ponto”, porque ele ainda se inclinou a uma aprendizagem 

técnica. Porém ao valorizar as produções em sua forma bruta, deformada, viva, lhe 

atribuindo sentido e riqueza para o meio social, Osório se aproximou da proposta de 

Nise da Silveira. 
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Nise da Silveira, médica psiquiatra, já na década de 1940, desenvolveu 

uma proposta que contradizia a psiquiatria construída na época. Falar sobre Nise é 

falar sobre as oficinas terapêuticas. Muito do que é construído hoje, enquanto uma 

pre-ocupação sensível às oficinas, se baseia no trabalho inovador e subversivo de 

Nise.  

Enquanto a psiquiatria científica baseava-se em técnicas como 

eletrochoque, lobotomia e posteriormente terapia medicamentosa, Nise se envolveu 

com os que os outros médicos consideravam instrumentos menores ou subalternos, 

os métodos da “terapêutica ocupacional”: 

 

Desde 1946, quando retomei o trabalho no Centro Psiquiátrico de 
Engenho de Dentro, não aceitei os tratamentos vigentes na 
terapêutica psiquiátrica. Segui outro caminho, o da terapêutica 
ocupacional, considerado na época (e ainda é hoje) um método 
subalterno, destinado apenas a distrair ou contribuir para a economia 
hospitalar (SILVEIRA, 1992, p. 16) 
 

A médica psiquiatra, estando à frente do Serviço de Terapêutica 

Ocupacional e Reabilitação do Centro Psiquiátrico Nacional, desenvolveu uma 

diversidade de atividades, agrupadas em oficinas: atividades de esforço característico 

do trabalho (marcenaria, sapataria, etc.); “atividades expressivas” que trabalhavam 

com linguagens artísticas (pintura, modelagem, dança, música, etc.), atividades de 

lazer e atividades culturais (GUERRA, 2004, p. 35). Pela primeira vez havia uma 

intensa e ampla gama de atividades que incluía formas múltiplas de expressão. Vale 

destacar que, diferente das lógicas anteriores, em que havia uma imposição 

terapêutica, essas oficinas tinham o caráter de oferta. Esse fator é importante para 

entender a lógica construída por Nise, em que a escolha singular dos seus pacientes 

era considerada no direcionamento das práticas. Isso também fala sobre o objetivo de 

seu trabalho com os internos: não se tratava de produtividade. Inclusive ela condenava 

e denunciava o uso da mão de obra dos pacientes na manutenção financeira das 

instituições asilares.   

 Eis o grande diferencial em suas oficinas: o que Nise buscava eram meios 

de expressão. Ela afirmava que as atividades expressivas (pintura, desenho, 

escultura, poesia, etc) permitiam acesso ao mundo interno do esquizofrênico, abrindo 

possibilidades para uma forma de comunicação singular e, ao mesmo tempo, 

imprimindo valor simbólico ao que era produzido:  
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Será preciso” dizia ela “partir do nível não verbal. É aí que se insere a 
terapêutica, ocupacional, oferecendo atividades que permitam a 
expressão de vivências não verbalizáveis por aquele que se acha 
mergulhado na profundeza do inconsciente. (SILVEIRA apud LIMA, 
1997, p.61)  

      

Aí está uma possibilidade de encontro, de uma terapêutica que busca dar 

liberdade expressiva, de uma clínica no sentido de inclinar-se ao sujeito e viabilizar a 

escuta desse, não pelo verbo ouvido, mas pela obra em que ele se comunica. Há 

nessa perspectiva inovadora no campo da saúde mental, uma valorização do 

simbolismo e da produção subjetiva do louco (GUERRA, 2004).  

Profissionais das mais diversas áreas participaram do trabalho de Nise, 

fazendo com que a loucura deixasse de ser um objeto único da psiquiatria, e incidindo 

um olhar interdisciplinar sobre tais fenômenos. E foi lutando contra a corrente médica 

que considerava suas práticas subalternas, que Nise conseguiu divulgar e ampliar sua 

experiência, conectando os trabalhos produzidos no circuito artístico, sociabilizando 

as obras, dando visibilidade as imagens artísticas da loucura, fazendo-a transitar em 

outros espaços, contribuindo com o que Amarante (2008) chama de dimensão 

sociocultural da atenção psicossocial. O Museu de Imagens do Inconsciente foi criado 

complementando seu intuito de “transformação cultural do pensamento sobre o louco 

e a loucura” (LIMA, 2004, p. 67). 

Guerra (2004), resume a lógica inaugurada por Nise da Silveira em cinco 

pontos: ela conseguiu inserir a terapêutica ocupacional, vista como um paliativo e 

como instrumento subalterno no rol de atividades de relevância institucional; fez com 

que a renda produzida não fosse destinada para o hospital; ampliou a aplicação das 

oficinas para os pacientes agudos; introduziu o sentido de “oferta”, convite, para as 

atividades; e construiu “uma postura de respeito e atenção à produção subjetiva do 

louco” (p.36).  Esse último ponto é de suma importância para a presente discussão, 

quando nos debruçamos sobre a prática das oficinas, pois ele se refere ao poder 

expressivo da arte e dos significados simbólicos (LIMA, 2004) nas práticas de Nise. A 

arte é a forma encontrada para a comunicação do louco com esse mundo exterior, e 

é o acesso possível que o social vai construir com esse mundo hermético. Mundo 

expresso na pintura, na escultura, na palavra escrita, e em outras linguagens 

artísticas. Que também, na direção inversa, faz circular no social, obras que vão 

constituir a cultura. 

O trabalho de Nise e de César foram circunscritos, sendo retomados 
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somente a partir da década de 1980. Pois entre 1960 e 1970 o país passou pela 

chamada “Indústria da Loucura” como um aumento exorbitante de leitos psiquiátricos 

do setor privado. Somava-se a isso a precariedade das estruturas, o tratamento 

desumanizado, e a eclosão da terapia medicamentosa característica do cenário 

psiquiátrico global. Um período em que a utilização das atividades ocorreu 

escassamente, tendo havido pouca atenção prestada a área (GUERRA, 2004). 

Foi somente em 1980, no momento em que o país retomava o rumo político 

em um processo de democratização, que movimentos como o Movimentos dos 

Trabalhadores de Saúde Mental - MTSM, entre outros grupos formados por 

profissionais, associações, gestores e usuários dos serviços, se envolveram em 

mudanças significativas dos serviços de saúde mental. A partir disso, a utilização de 

atividades ganha outro formato no contexto do país (LIMA, 1997).  

Como apontado, o movimento de reforma psiquiátrica se impulsionou a 

partir da década de 1970, ganhando contornos significativos no final de 1980, 

mobilizado por atores sociais no intuito de substituir a lógica manicomial por uma 

estrutura territorial e inclusiva, e se dedicando à construção de serviços abertos e 

humanizados para pessoas em sofrimento psíquico. Em 1990 a utilização de 

atividades é valorizada através de NAPS, CAPS, Hospitais-Dia, Centros de 

Convivência, entre outros, no intuito de concretizar a reforma psiquiátrica, desconstruir 

a exclusão da loucura e buscar a inserção social. (AMARANTE, 1995; LANCETTI; 

AMARANTE, 2007; LIMA, 1997). Funcionando dentro desses serviços, com uma 

releitura crítica de práticas anteriores, o uso de atividades ganha status de “oficina 

terapêutica”.  

Nessa perspectiva, houve uma legitimação dos Centros de Atenção 

Psicossocial - CAPS, que foram definidos como:  

 

[...]Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) ou Núcleo de Atenção 
Psicossocial é um serviço de saúde aberto e comunitário do Sistema 
Único de Saúde (SUS). Ele é um lugar de referência e tratamento para 
pessoas que sofrem com transtornos mentais, psicoses, neuroses 
graves e demais quadros, cuja severidade e/ou persistência 
justifiquem sua permanência num dispositivo de cuidado intensivo, 
comunitário, personalizado e promotor de vida. (BRASIL, 2004, p. 13) 

  

Com a consolidação dos CAPS na política nacional do SUS, as oficinas 

passaram a funcionar como operadores da organização dos serviços:  “o cotidiano 
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institucional passou a ser organizado em torno de propostas que incluíam atividades 

expressivas e artísticas, atividades do cotidiano e o trabalho produtivo” (LIMA, 1997, 

p. 39). Este dispositivo acompanhou, agiu e se fortaleceu nestes serviços 

substitutivos. Com a expansão dos Centros de Atenção, estas práticas foram 

produzidas em sua diversidade, ganhando visibilidade quanto a sua potência 

terapêutica e política.  

Pelas portarias 189 (BRASIL, 1991) e 224 (BRASIL, 1992) houve uma 

regulamentação dessas práticas com o título de “atendimento em oficinas 

terapêuticas”. São referidas também em 2004 no manual “Saúde Mental no Sus: os 

centros de atenção psicossocial” (BRASIL, 2004). Mas são definições muito sucintas, 

ampliando, por um lado, a possibilidade de inventividade na aplicação, mas por outro, 

dando margem à generalização do termo.  

Lima (2004), ao explicar a aplicação do termo na atualidade, diz que ele é 

convocado quando se fala em “novas propostas terapêuticas” (p. 61) e que “as 

oficinas” (no plural):  

 

[...]como são geralmente nomeados esses dispositivos a partir da 

Reforma Psiquiátrica no Brasil - remetem à ideia de produção e desta 
para a produção de subjetividade. É nesses espaços que se 
engrendam, se experimentam, se criam novas formas de 

relacionamento, novos espaços existenciais, novos modos de ser. (p. 
71)  

 

É importante salientar que alguns autores utilizam o termo no singular 

oficina para a atividade concreta realizada pelo profissional, e oficinas para o campo 

atual de práticas a serem estudadas e discutidas. É o caso de Campos (2004) que 

refere que o termo oficina tem sido amplamente utilizado no campo da saúde mental 

e empregado nos mais diversos formatos de práticas, aplicadas por uma multiplicidade 

de profissionais. Campos (2004), refere que “é possível afirmar que existe um 

‘modismo’” (p. 22) na generalização do termo como denominação para um variado 

conjunto de atividades.  

Para delinear esse campo vasto e multifacetado, a autora evoca as 

definições de Venâncio, Leal & Delgado no I Congresso de Saúde Mental do Estado 

do Rio de Janeiro em 1997: 

 

Um grupo de trabalhos enfatiza como fundamental o fato de que a 
oficina seja um espaço de criação, sobretudo artística; um segundo 
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grupo entende a oficina como espaço de realização de atividades 
“manuais e/ou mecânicas” cujo produto ou serviço possa ser oferecido 
ao coletivo como objeto de troca material, sendo objetivo a capacidade 
relacional dos sujeitos envolvidos, materializada no poder contratual 
de vender/trocar/publicar o produto de seu trabalho ou o próprio 
trabalho; um terceiro entende que o propósito da oficina é produzir a 
interação entre pacientes, a sociabilidade e as relações interpessoais. 
(p. 22) 

 

Há aí três grupos distintos para o dispositivo “oficinas” (aqui colocado no 

plural como a própria autora faz uso quando quer falar sobre o campo de estudo) que 

variam de acordo com os objetivos.  O primeiro, o da criação, tem um sentido bastante 

peculiar e difundido, que por vezes é remetido quando se vincula ao dispositivo a 

possibilidade terapêutica. O segundo se refere a geração de renda, apontando um 

caminho para cidadania a partir da comercialização, da troca ou até mesmo da 

publicação do que é produzido nas atividades. E o terceiro grupo é o que remete a 

interação social, a participação em grupos, a vinculação com a equipe e com os outros 

usuários através das atividades.  

Campos (2004) propõe que seria enriquecedor aliar os três sentidos dados 

ao dispositivo “oficinas” e coordená-los no intuito de uma única ação: “aprender o 

ofício; produzí-lo, dar preço, mostrar, trocar; e dentro do grupo compartilhar e ter uma 

identidade do sujeito criador” (p. 23). Essa seria a grande ambição das oficinas, a 

utilização de atividades em seu ideal.  

Há vários estudiosos (CAMPOS, 2004, GUERRA, 2004, GALLETTI, 2004, 

LIMA, 1997)  que, na tentativa de facilitar a compreensão do cenário atual da utilização 

de atividades, buscam delinear o campo de estudo, dividindo estas atividades em 

grupos de acordo com os objetivos propostos como as de Venâncio, Leal & Delgado 

apud Campos (2004), abordada na página anterior. Outro delineamento bastante 

difundido é o de Costa e Figueiredo (2004), que dão subtítulo a um livro sobre o tema 

com alusão aos três possíveis sentidos dados à prática: sujeito, produção e cidadania. 

 Mas, apesar de atualmente haver várias formas de separá-las, defini-las e 

agrupá-las, há duas dimensões que são atravessadas pelas oficinas terapêuticas ora 

se aproximando e dialogando, ora coexistindo em um mesmo território, ora mantendo-

se isoladas na práxis. São elas a arte e o trabalho.  

Muitas autoras ao questionar qual o sentido das oficinas terapêuticas, têm 

aproximações com a dimensão do trabalho como Marcia Raposo Lopes (1996) e Maria 

Cecília Galletti (2004); enquanto outras constroem elaborações na dimensão da arte, 
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como Fernanda Nogueira Campos (2004) e Elizabeth Araújo Lima (1997). 

Presentificam-se na literatura específica, de uma forma não muito bem delimitada, os 

dois sentidos atribuídos à prática oficineira, arte e trabalho, e apresentá-las através 

desses dois campos ou dimensões, parece ser coerente com a trajetória das 

atividades, e com o que é produzido no atual cenário da reforma brasileira. Não se 

quer com isso limitar essas duas dimensões, cristalizando-as em conjuntos fechados 

(por isso foram colocadas como dimensões). Até mesmo porque todas as autoras 

citadas lidam com uma terapêutica com características bidimensionais, onde 

geralmente há uma inclinação para uma delas. É só uma forma didática de explicitar 

as atuais discussões sobre o tema. Também, não é uma visão inovadora de 

dimensionar tais práticas, pois esse direcionamento já estava nos recentes estudos, 

mas de forma latente, deixando algumas vezes, submergir e escapar tal formato: 

“Enquanto algumas produções científicas discutem as oficinas geradoras, outras 

pretendem discutir as oficinas expressivas” (CEDRAZ; DIMENSTEIN, 2005, P. 308) 

Mas o que se quer afirmar é que os dispositivos estudados, se buscam a 

instrumentalização da reabilitação psicossocial, estarão inseridos em uma delas ou 

tentando uma intercessão entre a arte e o trabalho. Para melhor esboçar a 

compreensão que aqui é lançada, discutiremos cada uma delas separadamente. 
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2.3 A dimensão do trabalho  

 

Há diversas propostas sendo desenvolvidas com a aplicação de oficinas 

tanto no interior dos CAPS, quanto na formação de cooperativas, visando a inserção 

pela via do trabalho. São propostas que conseguem se concretizar como experiências 

reabilitativas, ampliando as trocas e o processo laborativo como valor social. No livro 

Oficinas Terapêuticas (COSTA; FIGUEIREDO, 2004), foram publicados projetos 

institucionais de geração de renda que diversificaram a forma de produzir e inserir a 

partir dessa perspectiva. 

   Esse é o campo onde se discute a geração de renda dos usuários, não 

se atendo a esse fator, mas se empenhando de forma crítica e implicada, a discutir o 

impasse da reabilitação no campo laborativo, impasse porque leva em conta a 

estrutura capitalística contemporânea. Duas questões são bastante pertinentes nesse 

quesito. A primeira é; se “o trabalho em manicômio é antigo como o manicômio” 

(SARACENO, 1999, p. 127), será que as práticas atuais realmente se diferenciam, 

trazem outro formato ou são somente novas roupagens? Lembrando que quando foi 

construído aqui um recorte da trajetória da utilização de atividades, pontuou-se que o 

“tratamento moral” já prezava o trabalho como forma de tratamento. Como não repetir 

esses mesmos modos e discursos quando busca-se inserir através do trabalho? A 

outra é “Se o trabalho é fonte de segregação social, como tomá-lo como alternativa 

de inclusão?” (GUERRA, 2004, p. 25). Como inserir singularidades através do trabalho 

em um meio tão normatizador, controlador e enrijecido?  

É com tais indagações que alguns autores e algumas autoras, ao 

mapearem e traçarem um desenho da utilização das oficinas, as relacionam ao campo 

do trabalho como valor social.  Lopes (1996) fala que o termo “oficinas” se refere a 

“todos os dispositivos terapêuticos que usam de alguma forma o trabalho como 

instrumento terapêutico” (p. 82). Mas que tipo e de que forma é possível desenvolver 

o trabalho de forma terapêutica?  

Para Fadista e Araújo (2004), para inserir através de oficinas voltadas ao 

trabalho, é preciso construir “um lugar possível” (p. 148), onde os usuários possam se 

tornar produtores sem mantê-los exilados fora do manicômio, incluindo-os não pela 

via do trabalho alienado, mas através de um labor representado pela diferença dos 

sujeitos. Esta seria a proposta de redirecionamento em efervescência na reforma: 
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Nas últimas décadas, com o advento da Reforma Psiquiátrica no 
Brasil, através do processo de desinstitucionalização, tem-se 
observado várias mudanças nas relações entre saúde mental e 
trabalho. Mudanças que procuram cada vez mais fazer com que o 
trabalho para pessoas portadoras de transtornos mentais saia do eixo 
estrito da normatização para se colocar num eixo redimensionado de 
trabalho como direito, direito do cidadão.  (p. 139) 

 

Mais do que uma releitura das relações de trabalho, seria um 

redirecionamento do sentido normatizador, para que qualquer ofício seja exercido 

como direito, promovendo a troca social e respeitando as características dos usuários 

dos serviços, suas aptidões, as formas de organização e a flexibilidade necessária 

para construir espaços de protagonismo e singularidade. É uma reabilitação que 

estaria mais próxima à desinstitucionalização, como na visão de Morais e Castro-Silva 

(2016): 

 

A mudança brusca no campo da Reabilitação Psicossocial pela lógica 
da desinstitucionalização coloca novos modos de pensar a inclusão 
social pelo trabalho que promova o sujeito e, para tanto, há a 
necessidade de se colocá-la em prática por meio da construção de 
‘espaços reais’. (p. 749) 

 

Esses espaços reais são propostas de ambientes facilitadores e inclusivos 

como as oficinas e as cooperativas interessadas em “outra economia”, frisando o 

desenvolvimento da pessoa humana ao invés do lucro (Morais e Castro-Silva, 2016). 

Mais que economia, busca-se a produção de papéis laborativos que tenham sentido 

para os sujeitos implicados no processo de produção. É a tentativa de tecer 

estratégias que fujam à produção massificada que coisifica, dando abertura para 

outras relações produtivas, que ainda não foram pré-determinadas e que se 

preocupam mais com a emersão de sentido e da troca social.    

Lopes (1996), ao pesquisar como se dá o funcionamento das práticas 

voltadas ao trabalho nos serviços de saúde mental da rede pública do Rio de Janeiro 

e de Niterói, divide as atividades em dois desenhos diferentes: um desenho de práticas 

que utiliza de linguagens artísticas e é voltada para a expressão e a clínica; e outro 

desenho que ela chama de reabilitador, que é o que geralmente ligado ao trabalho, 

busca a produção de recursos financeiros e inserção/reinserção. É interessante que 

mesmo quando localizadas na dimensão do trabalho, há uma distinção em que a 

dimensão artística aparece como forma de expressão do sujeito. 
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Essa pesquisadora faz uma discussão acerca da relação entre trabalho e 

terapia, em que a forma padronizada como o trabalho veio sendo produzido na 

sociedade pós-moderna precisa ser desconstruída e reconstruída. Isso só pode ser 

feito através das oficinas se pudermos “rediscutir o trabalho enquanto processo 

coletivo e solidário e rediscutindo-o como possibilidade de criação/ação sobre o 

mundo, produção de vida/cultura” (LOPES, 1996, p. 110) 

Maria Cecília Galletti elabora uma problematização parecida sobre o tema, 

no livro intitulado “Oficina em Saúde Mental: instrumento terapêutico ou intercessor 

clínico?”.  Galletti (2004) corrobora que a oficina - uma importante ferramenta na 

clínica da saúde mental -  está envolvida na dimensão do trabalho: “Verificamos que - 

na grande maioria das instituições em que é utilizado - esse instrumento está 

relacionado com o universo do trabalho” (p. 38).  De tal forma que pode-se dizer que 

geralmente a oficina trata de “um ‘fazer algo’” (p. 25). Deve-se esclarecer que a autora 

com estas colocações e outras presentes em seu texto, localiza de uma forma mais 

delimitadora a prática das oficinas na dimensão do trabalho, evidenciando a análise 

teórica bidimensional aqui proposta. E por ser a mais citada, seguida e utilizada, se 

tornando referência na área das oficinas direcionadas ao trabalho na atenção 

psicossocial, cabe discorrer e discutir mais a fundo seus pressupostos teóricos para a 

prática. 

A autora tece uma visão crítica acerca das propostas de inserção através 

do uso de atividades, pois na sua compreensão, e concordando com outras autoras 

como Rauter (2000), a oficina estaria aí como uma possibilidade de “reinvenção do 

cotidiano”: “se as oficinas são hoje na clínica, o instrumento mais utilizado para colocar 

em jogo a reinvenção do cotidiano, é através dessas atividades ligadas ao ‘trabalho’ 

que elas têm realizado sua proposta.” (GALLETTI, 2004, p. 25). Por sua visão de que 

essa reinvenção se daria através da dimensão do trabalho, a autora esbarra com a as 

questões da formatação do labor no capitalismo.  

O sistema capitalista, em sua rigidez, promoveu um enrijecimento das 

relações entre produtor e produto, em que há uma reificação devida ao processo 

produtivo. A produção econômica, como se dá nesse cenário, tornou o universo 

laborativo uma fonte de coisificação e não de produção de vida:  

 

Este modo de produção engendrou, na modernidade, proporções 
enormes de enrijecimento, isolamento, esvaziamento das esferas 
coletivas e, por fim, destituiu do trabalho seu potencial criativo. Ou 
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seja, longe de representar uma fonte de prazer e pertencimento ao 
mundo, o trabalho no capitalismo se transformou em fonte de 
exclusão, sofrimento e marginalização. (GALLETTI, 2004, p. 26) 

 

 Então, se as formas de trabalhar modernas massificam, padronizam e 

coisificam, que tipo de trabalho busca-se construir nas oficinas? A autora, na tentativa 

de responder a essa questão, refere que primeiramente deve-se produzir sentido. Isso 

quer dizer que é preciso, ao tratar da utilização de atividades no âmbito do trabalho, 

romper com a produção dominante e desencadear processos criativos. Só assim 

poderíamos “desafiar a subordinação do trabalho ao capital e restabelecer sua função 

como força produtiva” (GALLETTI, 2004, p. 26). É tentar construir linhas de escape, 

formas singulares de inserção laborativa, que fujam ao processo autoritário e 

totalizador da aparelhagem capitalista. 

Para Marília Cecília Galletti (2004) isso se daria em cenas onde o processo 

de produção funcionasse com uma trajetória de “concepção-execução” que seguisse 

ritmos próprios, diferenciados, escapando ao modo serializado, segmentado e 

abstrato que distancia o produtor da coisa produzida. A autora faz uma aposta para 

esse reencontro entre produção de vida e produção material no “modo artesão de 

produção”: 

É nessa direção que tomo emprestado o modo artesanal de produção, 
por entender que este pode funcionar como um “intercessor” tanto na 
máquina abstrata do capitalismo, onde a produção é ligada única e 
exclusivamente ao capital, quanto na clínica. Através da ressonância 
entre essas várias linhas que se atravessam mas que seguem cada 
qual o seu movimento é que pode ser possível reconectar trabalho e 
produção de modos de vida. (GALLETTI, 2004, p. 28) 

 

A figura do artesão aqui aparece como um modo de produção singular nas 

entrelinhas do cenário moderno de ocupações. A trajetória desse ator social foi 

negligenciada na história do século XX, sendo ofuscada pela materialidade das 

grandes massas de trabalhadores da economia industrial. Também porque os 

artesãos consistiram em uma minoria, que resistiu funcionando muitas vezes como 

tradição cultural ou como um tipo de trabalho do período pré-industrial. Há uma 

distinção entre essas duas categorias, a de tradição cultural: que engloba os trabalhos 

artísticos como cerâmica, cestaria, artes em madeira, estanho e cobre, etc). E por 

outro lado os que trazem um formato do passado pré-industrial como a sapataria, a 

marcenaria, a carpintaria, a costura, etc.  
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A primeira categoria é a dos que produzem peças artesanais com 

propriedades geralmente regionais, que hoje são comercializadas em feiras locais e 

até mesmo a nível internacional. A segunda categoria é a dos que se mantém 

funcionando em oficinas de confecção e reparo muito comuns no interior do Brasil. 

Cabe salientar, já que nossa pesquisa é aplicada nessa região, que no nordeste há 

uma forte tradição de artesanato e já há um debate com foco no papel social e na troca 

material acarretadas por essa ocupação: 

 

A atividade artesanal cumpre importante papel, especialmente para as 
populações rurais e de pequenos Municípios do interior do Brasil, 
como estratégia de sobrevivência. Na Região Nordeste, isso se torna 
marcante, dada a escassez de oportunidades de trabalho na área 
industrial e a dureza das condições climáticas, que dificultam o 
desenvolvimento da agricultura. Estima-se que há no Brasil, 
atualmente, cinco milhões de pessoas envolvidas com a atividade 
artesanal, segundo dados do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (SEBRAE, 2005), o que representa 0,5% do PIB 
e fator econômico de peso em 25% dos Municípios brasileiros. 
(CUNHA e VIEIRA, 2015, p. 259)    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 Esses trabalhadores são os sapatareiros, os marceneiros, os costureiros e 

alfaiates que têm seus estabelecimentos em pequenas e grandes cidades, mantendo 

um ofício próprio e que passam suas práticas por gerações. São também os artistas 

de técnicas criadas com o uso da matéria-prima local e que elaboram obras com 

símbolos da região de origem. Eles e elas esculpem figuras em madeira, em barro, 

elaboram tapeçaria, rendas, arte feita da palha, peças de retalhos, obras com as tintas 

extraídas de plantas silvestres. E dessa forma conservam o folclore e o misticismo em 

seus fazeres, na elaboração de artefatos presentes na cultura de suas cidades.      

Há, inclusive, um pequeno investimento na área de políticas públicas para 

o incentivo à produção e a comercialização do artesanato, buscando cristalizar a 

atividade e sua forma de subsistência diante das dificuldades socioeconômicas 

enfrentadas por seus atores: 

 

No alvor do século XXI, uma atividade tão antiga quanto o artesanato 
vem recebendo incentivos econômicos por parte do Estado e de 
organizações não governamentais (ONGs) que atuam no Brasil. 
Intervenções que seguem as diretrizes de políticas como o Programa 
do Artesanato Brasileiro (PAB) são realizadas por organizações como 
o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) 
com o objetivo de transformar a produção artesanal brasileira em uma 
atividade geradora de emprego e renda, atrelada aos circuitos de 
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consumo internacional e/ou à atividade turística. (MARQUESAN; 
FIGUEIREDO, 2014, p. 78)  

 

Mas porque Galletti aposta no modo artesão como possível forma de 

trabalho na clínica da saúde mental? O que esse modo de produção tão antiga traz 

de novidade para a atenção psicossocial? Ela vai justificar primeiramente com a sua 

concepção do que é o artesão: “um trabalhador que – ainda que atravessado pelo 

processo de industrialização e pelo domínio da produção capitalista – não foi 

totalmente capturado pelo modo de existência desse modelo.” (GALLETTI, 2004, p. 

33). Mas para traçar como se dá essa forma diferenciada de trabalhar, a autora utiliza 

uma série de características baseadas em José Antônio Küller e que podem ser 

divididas  em quatro pontos fundamentais: o domínio do ciclo completo do produto; 

conexão entre produtor e usuário/cliente; a aprendizagem em cooperação e 

experimentação; o seguimento de uma própria temporalidade. 

O primeiro ponto, o domínio do ciclo completo do produto, tem a ver com a 

trajetória entre concepção e execução. Pois, diferente do modelo industrial, em que 

há uma separação entre aquele que concebe a ideia e cria o produto, e aqueles que 

a executam e a concretizam, o artesão é o que tem a ideia e também o que a põe em 

prática. Há uma “integração entre pensar e agir” (p. 31).  Isso quer dizer que o artesão 

acompanha toda a trajetória de elaboração do objeto, desde a colheita da matéria-

prima, sua confecção, o acabamento, até a venda. Pode-se dizer que há assim uma 

aproximação entre o produtor e a coisa produzida nesse circuito, fugindo dos moldes 

serializados industriais e dando espaço para a criação.  

O segundo ponto, a conexão entre produtor e usuário/cliente, fala do 

vínculo estabelecido entre o artesão e aqueles a quem ele presta serviços. É uma 

“ponte pessoal” que começa por vezes, muito antes da venda do objeto 

confeccionado, e geralmente se mantém depois do término de sua elaboração. Pois 

o objeto pode ser inserido na comunidade que os dois partilham. 

O terceiro ponto que é a “aprendizagem em cooperação e experimentação” 

versa sobre o processo de ensino-aprendizagem do artesanato. Geralmente, é o 

próprio artesão quem ensina o ofício e no momento de aprendizagem, ele continua 

produzindo os próprios artefatos. Isso faz com que “Os aprendizes num exercício de 

cooperação realizem a aprendizagem no processo de experimentação do trabalho” 
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(GALLETTI, 2004, p. 31). Ou seja, além de terem que cooperar entre si, eles vão 

aprendendo experimentando, testando e criando formas de elaboração dos produtos. 

O quarto ponto é o de “o seguimento de uma própria temporalidade” que 

fala do tempo característico do artesão. O tempo de elaboração, confecção, 

acabamento e da troca material do objeto, segue um ritmo próprio, que varia em cada 

peça e de acordo com o desejo de sua finalidade. É um processo que não acompanha 

aceleração procedente dos tempos modernos, mas segue uma jornada de trabalho de 

acordo com o processo criativo em que os limites entre vida trabalhista e vida pessoal 

se perdem. Isso de viver outra temporalidade já havia sido marcado por Nise da 

Silveira quando dizia que "o mundo contemporâneo é impaciente. A sociedade tem 

pavor de resultados a longo prazo" (APUD FRAYZE-PEREIRA, 2003, p. 199). 

Contrariar o ritmo contemporâneo é criar outros modos de vida dessincronizados, pois 

para Galletti (2004) “estar em contato com a clínica da saúde mental e com pacientes 

psicóticos é também estar convocado à busca de outros tempos.” (p. 37), outras 

temporalidades. 

Concluindo sobre essa dimensão nas reflexões de Marilia Cecília Galletti, o 

modo artesão de trabalhar, é para a autora, um “intercessor comum” entre a clínica 

proposta nas oficinas e a produção material necessária ao mundo do trabalho. Essa 

proposta, por apresentar uma temporalidade própria, conseguir associar concepção e 

execução, produzir através de cooperação e experimentação é que pode-se dizer que 

este modo tem a possibilidade de aproximar a produção material da produção de vida. 

Assim, criam-se, através do trabalho artesão, intersecções entre o individual e o 

coletivo, territórios potenciais e produções materiais, clínica e sociopolítica. 

Esta interessante possibilidade se daria, porque “teoricamente” essa forma 

de trabalhar nas oficinas conseguiria dar espaço ao processo singular de criação dos 

seus atores no campo do trabalho. Pois, como defende Guerra (2004): 

 

Assim, se podemos pensar as oficinas como lugar social do trabalho, 
diferenciado do campo do trabalho protegido, será pela via da 
criatividade e da obra, permitindo deslocamentos em relação ao 
trabalho repetitivo e alienante para o locus da apropriação, 
ressignificação e transformação subjetivas, que só operam de acordo 

com cada um, sem garantia de funcionamento para todos.  (p. 45) 
 

 O texto elaborado por Galetti (2004), é bastante ímpar para se discutir a 

busca da inserção pela via do trabalho através da utilização de atividades. Pois em 
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muitos CAPS, o artesanato está presente como oficina terapêutica, e sua prática é 

constante, permanecendo por anos no interior dos serviços. É comum adentrar em 

uma dessas instituições e observar o uso contínuo do artesanato. Porém, em muitos 

casos, esta prática não acompanha a potencialidade proposta pela autora citada, 

funcionando como um simples passatempo. A pesquisadora demonstra quão rica 

pode ser a experiência artesanal e como esse formato pode desenvolver o labor, sem 

perder de vista, a singularidade dos sujeitos.  

Na concepção apresentada há um ponto chave que não pode-se 

contradizer: a criatividade. E não só sua aceitação enquanto característica correlata 

das práticas, mas a presença necessária, a necessidade  de um trabalho criativo que 

seja produtor de singularizações. É nesse ponto que constrói-se um elo com o próximo 

tópico, pois é na dimensão da arte que se busca uma “primazia da criação”.               
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2.4 A dimensão da arte 

Há vários anos, a arte vem desempenhando um importante papel na 

atenção psicossocial, sendo uma grande aliada na reabilitação. Quando se fala em 

arte e loucura, surgem nomes como os aqui já citados: Nise da Silveira, Osório Cezar. 

Arte, loucura e atenção psicossocial são temas que vêm sendo discutidos com 

aproximações, rupturas, reencontros e deformações bastante necessárias. Mas que 

arte é essa que aqui se presentifica? 

 

A arte do CAPS ao invés de ser o que estabiliza deve ser o que 
impacta, que extravasa o território da casa, deve ser o que assusta e 
mobiliza funcionando sempre contra as dimensões do universal 
(Caiafa, 2000), deve ser a força instituinte que toca as ações pelo 

caminho das afetações.  
(CEDRAZ; 2006, p. 152) 

 

Adentra-se aqui no campo de desterritorializações, onde a inventividade e 

a criação habitam como forças capazes de transformação. A inovação é vista como 

um princípio norteador, como uma forma de destruir amarras e construir peculiares 

laços com o social. Agora fala-se de práticas que não estão necessariamente 

alinhadas a produção material, é quando a “oficina”, aqui colocada como atividade 

concretizada, não tem por intuito o de gerar renda, mas o de contribuir com produções 

diversas que são consequências do próprio fazer do usuário. E aí pode-se incluir a 

“vivência terapêutica [...], a catarse, a transformação e a autonomia” (CAMPOS, 2004, 

p. 23). A arte está presente, não com o intuito de elaboração de produtos que possam 

ser consumados e consumidos, mas primeiramente como forma e força de 

simbolização. E para isso o trabalho de Nise da Silveira mostra sua inflexão. Qual sua 

influência para a atual prática oficineira? 

O trabalho de Nise na Seção de Terapêutica Ocupacional do Centro 

Psiquiátrico Nacional (Pedro II), quando promoveu para os internos o encontro com 

as artes plásticas propôs que a prática: “seria entendida num largo sentido, não visaria 

à produção de utilidades para o hospital, mas teria por meta encontrar atividades que 

servissem de meios individualizados de expressão” (SILVEIRA, 1980, p. 21). Nesse 

contexto, Nise buscava dar liberdade expressiva aos internos para que 

desenvolvessem trabalhos artísticos sem requisitos de estética ou de um objetivo 

fechado em si mesmo. Era a proposição de conduzir as oficinas sem exigências de 
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enquadres, para dar abertura a uma arte bruta, informal, acidental: “com suas formas 

livres, sensíveis e improvisadas” (CAMPOS, 2004, p. 25).  

Esse modo informal e “marginal” de trabalhar, que dialogava com o conceito 

de Dubuffet de arte virgem, como refere Frayze-Pereira (2003), foi que permitiu “um 

meio de acesso à interioridade dos esquizofrênicos e levou ao conhecimento do 

grande público’ (p. 198), possibilitando a criação de territórios existenciais pelo 

processo criativo, dando oportunidade de comunicação dos que para a sociedade 

psiquiátrica, eram “os inexpressivos”. A arte ganha aqui a função de permitir ao artista 

(interno do Pedro II) dizer o seu indizível e singular, trazer das profundezas de uma 

determinada confusão ou infusão, aquilo que ele deseja exprimir, criando uma 

comunicação através de “outra linguagem”: 

 

Nas composições desses artistas, cujo diagnóstico é freqüentemente 
sem esperança (esquizofrenia incurável) cumprem-se as duas 
exigências da arte: "ser a destruição da comunicação comum e ser a 
criação de uma outra comunicação". Isto é, ser a instauração de uma 
comunicação incomum. (FRAYZE-PEREIRA, 1980, p. 205) 
 

A arte, no trabalho de Nise, ganha a possibilidade de exteriorização pela 

criação de outra linguagem. É possibilidade de comunicação, o artista fala através da 

obra, é a produção de universos simbólicos peculiares, é ferramenta de interlocução, 

de mediação, de escuta do que parecia inaudível, da comunicação impossível para o 

encontro improvável, encontro viabilizado através das formas coloridas produzidas. 

Mas, para isso, o trabalho desenvolvido contou com uma característica peculiar: um 

leque amplo de atividades pontencializadoras da espontaneidade dos internos. Isso 

fala da visão ímpar de liberdade expressiva que a psiquiatra brasileira construiu. 

Mostrar os trabalhos, fazê-los manifestos no meio cultural, foi uma forma de circular 

essas pinturas e esculturas em sua forma bruta, e construir um circuito que 

extrapolava o manicômio e sua forma acachapante de ser. 

 Pensando a partir dessa lógica inovadora, Nise teve que derrubar certas 

exigências e formalidades e ofertar processos de criação. Hoje em dia, muitos são os 

profissionais e pesquisadores que rebuscam o trabalho de Nise e desenvolvem 

formatos de trabalhar com “outras linguagens” em oficinas expressivas, utilizando 

pintura, teatro, escultura, música, poesia, dança.   

Lelis e Romera (1997), por exemplo, ao tratar de oficinas de musicoterapia 

enfatizam o poder de criação das oficinas que utilizam a arte. Com a justificativa de 
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que a vida, ela mesma, é o próprio ofício, e de que as oficinas são a possibilidade de 

“construção, desconstrução e re-construção” (p. 02) desta. Mas como estabelecer 

essa possibilidade de transformação? Para os autores, é preciso: 

 

[...] reinventar o encontro e desencontro entre uma lógica da razão e 
uma da desrazão, entre uma lógica do que se espera e uma lógica da 
própria espera, entre uma lógica daquilo que deveria ser e uma 
daquela que é e poder ser (p. 01)      

 

Fala-se agora de um espaço potencializador da construção de 

subjetividades no coletivo deslocado, gerando “uma possibilidade de expressão 

transformadora” (CAMPOS, 2004, p. 24). Para os autores que discutem a arte no 

âmbito da saúde mental, o traço singular de cada um no processo de criação é a 

característica transformadora, como força capaz de inserir e não simplesmente 

adaptar. 

Essa é forma de reagir e subverter os modos de produção contemporâneos, 

fazendo emergir a potência da arte como reformuladora dos padrões sociais. A 

sociedade disciplinar se transformou em uma sociedade de controle (ALVERGA; 

DIMENSTEIN, 2006) em que os modos de subjetivação foram aprisionados pelo 

controle da produção capitalística, que deixaram de incidir somente nas instituições, 

se espalhando por todo o globo. Este controle está por toda parte, esparramado, 

sempre buscando abarcar e absorver as singularidades e criar novos padrões que 

normatizam a forma de viver. Nesse contexto, como coloca Rauter (2000), 

serialização, normas e padrões passaram a regulamentar os modos de produção 

subjetiva, fazendo com que houvesse uma dissociação entre “a produção da vida 

material e produção de vida em geral” (p. 270). O desejo, que é produtor de mundos, 

ficou refém do controle global, comprometendo a reinvenção do cotidiano, e a 

produção desejante se perdeu no emaranhado das condições capitalísticas de 

produzir.  

A arte estaria na contramão subversiva desse controle de produção, ela é 

possibilidade de devolver ao humano o poder criativo e de promover o reencontro, a 

reassociação entre produção material e produção de vida. Como refere Lima (2004) 

ao tratar do tema da arte nas oficinas em que atuou: “A arte era vista aqui como um 

instrumento de enriquecimento das vidas, de descoberta e ampliação de 

potencialidades singulares, de acesso a bens culturais” (p. 72). Se há um 
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empobrecimento das maneiras com as quais o ser humano recria o cotidiano, as 

oficinas, através da arte, podem funcionar não só criando obras, mas construindo 

possibilidades diversas de viver, reinventando o cotidiano, produzindo bens materiais 

e simbólicos, constituindo-se vetores de existencialização:  

 

As oficinas serão terapêuticas ou funcionarão como vetores de 
existencialização caso consigam estabelecer outras e melhores 
conexões que as habitualmente existentes entre produção desejante 
e produção da vida material  (RAUTER, 2000, p. 270) 
 

O que se busca com a utilização da arte nas oficinas é a criação de si e de 

mundos (GALVANESSE et al, 2016), um processo contínuo de ressignificação 

subjetiva e reconstrução material: “ao pintar, o indivíduo não somente expressa a si 

mesmo, como cria algo novo, produz um símbolo e esta produção tem efeitos de 

transformação tanto na realidade psíquica como na realidade compartilhada” (LIMA, 

2012, p.45). A dimensão sociocultural apontada por Amarante (2008) encontra na arte 

aqui concebida, uma possibilidade de deslocamento, de inflexão, quem sabe mesmo, 

de ruptura. Pois a partir do momento de que o que é produzido é compartilhado, há 

uma inserção na cultura, uma modificação no contexto. Por exemplo, Nise ao 

apresentar as obras dos internos do Pedro II aos apreciadores da arte, 

contemporâneos à época, não estaria fazendo essas obras circularem, fomentando 

uma inclusão cultural e uma ressignificação social sobre a loucura? 

Quando se coloca o valor social das obras não se pode cair no equívoco de 

que a estética do produto é mais significativa do que a liberdade criativa.  Não é esse 

o intuito principal das oficinas artísticas para a literatura específica. Pesquisadores 

que desenvolvem atualmente estudos na área afirmam que o foco não é o produto 

final da oficina, mas o processo de criação. Pois na concepção dos autores atuais que 

estudam a arte, a loucura e as formas de produção, o processo é mais importante na 

criação artística do que a obra em si. É a noção de processualidade que já se 

desenhava há muitos anos como demonstram Lima e Pelbart (2007) ao se referirem 

ao crítico de arte Mario Pedrosa, contemporâneo e próximo a Nise da Silveira: 

 

Na perspectiva de Mário Pedrosa, o efeito de produção subjetiva que 
o fazer artístico pode ter não desmerece o produto ou resultado 
material desse fazer. Para ele, a obra não é tudo (nem mesmo o mais 
importante no fenômeno artístico), e a qualidade estética dos trabalhos 
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não é inversamente proporcional aos efeitos clínicos que poderia 
engendrar. (p. 728) 

 

Essa concepção ganhou força na atualidade. A obra já não é objetivo 

central das oficinas artísticas, o produto final não é o único intuito. Pois no processo 

de sua elaboração há outras consequências, outras inflexões, mutações e 

reconstruções, pois é no processo de criação, de ressignificação do fazer, de 

reinventar formas, que a potencialidade da arte se mostra. Dionisio e Yasui (2012) 

colocam isso quando referem que “[...] prescindível no trabalho concreto da Atenção 

Psicossocial, o resultado final - um objeto, por exemplo, é pouco relevante. Se algo 

deve ser sublinhado, este é seu aspecto processual em vez do trabalho, do produto 

em si mesmo.” (p. 58).  

Já não é frisado nos trabalhos artísticos desenvolvidos, o resultado, mas o 

percurso de construção da obra, pois nesta processualidade entre o padrão e o novo 

é que se dá a potência da arte, desconstruindo normas anteriores e construindo novos 

padrões culturais. Por isso não há um padrão estético a ser seguido, mas se busca 

novos padrões, novas formas de inserir, novas formas de sublinhar existências outras, 

em um processo de transformação da cultura:  

 

Em tal perspectiva clínica, cultura e arte podem ser compreendidas, 
no âmbito das atividades, como polos de um movimento incessante, 
entre as formas constituídas e a constituição de novas formas de vida. 
A criatividade e a ação no universo da cultura são compreendidas 
como experiências que transcorrem em movimento contínuo, de 
processualidade entre a criação do mundo e a criação de si. 
(GALVANESE et al, 2016, p. 444) 

 

Dessa forma, pode-se pensar que houve um deslocamento do foco do 

trabalho entre arte e saúde mental. Enquanto Nise da Silveira lidava com a expressão 

e a interpretação das imagens do inconsciente (viés bastante reaproveitado e relido 

nos últimos anos pela clínica psicanalítica), os atuais autores falam em “significação 

cultural”:  

[...] um deslocamento na compreensão das relações entre arte, cultura 
e clínica, ou seja, da expressão ou interpretação de conteúdos internos 
para a potência da criatividade e da experiência cultural, [...]um 
entendimento acerca da arte e da cultura como polos de um 
movimento incessante: o que, no âmbito das atividades, se reflete na 
inseparabilidade entre o gesto criativo e sua significação cultura [...]. 
(GALVANESE et al, 2016, p. 444) 
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Por tal deslocamento de enfoque, nos últimos anos surgiram vários projetos 

envolvendo arte e cultura em um movimento amplo desenvolvido nos CAPS, centros 

de convivência, cooperativas e outros serviços que se empenham na atenção 

psicossocial, no intuito não só de ofertar o acesso à utilização de arte por parte dos 

usuários, profissionais e o público em geral, mas também de permitir a circulação das 

produções em territórios diferentes, constituindo redes de transformação cultural que 

se concretizam de forma viva e material. Esta circulação de pessoas na recomposição 

de cenários através da arte, é que permitiria, segundo os pesquisadores atuais, 

agenciamentos para um trabalho de inserção da diferença. Exposições e feiras são 

exemplos de espaços de convivência e confluência de trabalhos artísticos.  

Amarante e Nocam (2012), no livro intitulado “Saúde Mental e Arte: práticas, 

saberes e debates”, reunem vários trabalhos que desenham as ressonâncias e 

dissonâncias no campo da arte-cultura e que colocam a importância deste campo para 

o processo da reforma psiquiátrica brasileira. Transformar a cultura também é 

transformar o papel social do louco, é fazer irromper outros maneiras de estar no 

social, lidando de forma ímpar com a diversidade, não com uma “arte dos alienados”, 

que é valorizada por expressar uma patologia, mas por uma arte que coloque que 

“somos todos diferentes” e que valoriza essa diversidade e busca a construção de 

uma sociedade de alteridades. 

O poder da criação neste contexto é estabelecido como um primado, para 

inovar, para concretizar no tecido cultural outras formas de inserção, sem arquiteturas 

estéticas pré-editadas, mas com o destino a novas significações, a novos produtos 

singulares que reestruturam a forma de produção de vida, e não somente constituem 

produção material. 
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Como foi ilustrado aqui, na tentativa de melhor compreender esse campo 

multifacetado das oficinas terapêuticas, as dimensões trabalho e arte foram colocadas 

como possibilidades de implementação de oficinas que contribuam com aspectos 

clínicos, reabilitativos, sociais, econômicos e culturais. A dimensão do trabalho 

geralmente ligada mais a autonomia dos usuários, a aprendizagem de técnicas, a 

geração de renda e mudanças nas formas de produção, e a dimensão da arte, mais 

ligada a clínica e a produção de cultura. Há também formas de intercessão entre as 

duas dimensões que buscam arte e trabalho, na produção e venda de bens singulares 

(CAMPOS, 2004) como forma de reabilitação psicossocial que esteja atrelada à 

inserção contextualizada (LUSSI; PEREIRA, 2006). 

Mas, retomando a trajetória da utilização de atividades, que desemboca no 

cenário atual, a questão que mais fica pungente em todas essas práticas é se 

realmente há uma nova leitura, uma nova lógica funcionando e fazendo engendrar 

novos campos de aplicação no âmbito da atenção psicossocial. É preciso pensar tal 

questionamento no atual contexto da reforma psiquiátrica.  

Hoje, os atores sociais ainda são afetados pelo modelo asilar que insiste na 

manutenção de práticas e discursos nos próprios CAPS (CARDOSO et al, 2016, 

DIMENSTEIN, 2006, MACEDO; DIMENSTEIN, 2016), fazendo com que os serviços 

criem um espaço para o louco que só existe dentro dessas “instituições”. São formas 

de inserir em ambientes exilados, onde o sujeito só tem escuta, poder de troca, manejo 

e decisão, enquanto usuário de determinado Centro de Atenção. A noção de território 

se perde na delimitação sobreposta e unívoca de que o sujeito é “usuário do CAPS”, 

e é somente onde “pode e deve” ser acolhido e socializado. E este é um dos maiores 

desafios atuais da política de atenção psicossocial: romper com esses novos formatos 

de manicômio. Pois “não podemos circunscrever um lugar para a loucura, um lugar 

onde só ali ela seja autorizada a existir; estaríamos, desta forma, reproduzindo a ideia 

e a prática do manicômio” (Lima, 2004, p.32) 

 Nesse contexto carregado de características arcaicas, que insistem em 

práticas segregadoras, se faz necessário refletir qual o papel das oficinas. Essas 

atividades coadunam-se à repetição de modelos anteriores ou conseguem realmente 

ser espaços de subversão e empoderamento?   

 Outros fatores estão implicados na aplicação das oficinas como a falta de 

recursos e redes de apoio frágeis que deixam os CAPS debilitados. Além de 

profissionais que ainda prezam teorias organicistas (MACEDO; DIMENSTEIN, 2016) 
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e a priorização da terapia medicamentosa, características que fazem com que a 

utilização de atividades terapêuticas seja negligenciada. Será que a manutenção e o 

funcionamento das oficinas hoje aplicadas nos serviços CAPS (esse lugar de 

possibilidades potenciais) se mantém conectados à reabilitação psicossocial dos 

usuários? 

Este estudo partiu desses questionamentos e da necessidade de uma 

análise do que representa para os usuários e para as equipes multiprofissionais em 

contato com esses instrumentos, a manutenção da prática das oficinas terapêuticas.    
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3 JUSTIFICATIVA 

 

A reabilitação psicossocial é uma estratégia de fundamental importância 

quando se pensa no cuidado voltado às pessoas em sofrimento psíquico. Segundo 

Cedraz; Dimenstein (2005), o processo de reabilitar se dá:  

[...]por meio de ações que passam fundamentalmente pela inserção 

do paciente psiquiátrico no trabalho e/ou em atividades artísticas, 

artesanais, ou em dar-lhe acesso aos meios de comunicação etc.” (p. 

306).  

Segundo as autoras, as oficinas são “dispositivos privilegiados” na 

reabilitação psicossocial. O funcionamento proativo dessas práticas promove trocas 

sociais ricas no território, fazendo com que ganhem destaque como recurso 

reabilitativo. 

Mas como já destacou-se, a presença das oficinas em serviços 

substitutivos não significa que funcionam em uma terapêutica de fato reabilitativa. 

Para que criem possibilidades reabilitativas, elas precisam buscar funcionar como 

“catalisadoras da produção psíquica do sujeito e favorecedoras de formas singulares 

de enlaçamento social” (RIBEIRO, 2004, p.102).  

E é pela via da obra, da inventividade, e não da padronização, do 

mecanicismo e da ocupação que estas práticas têm sido discutidas por muitos autores 

contemporâneos (CEDRAZ, 2006; LIMA, 2012; GAVALNESSE et al, 2016) . Isso não 

quer dizer que há um modelo a ser seguido, mas sim que o tratamento moral ou a 

tentativa de correção social do ócio, são lógicas arcaicas que não só não obtiveram 

resultados em sua aplicação, como também não condizem com a reforma psiquiátrica 

e o paradigma da reabilitação. A reabilitação colocada como paradigma requer uma 

prática que necessita estar em constante transformação. Lima (1994) fala que para se 

trabalhar com o uso de atividades na saúde mental é preciso “transitar pela 

inventividade e criação, sempre atentos ao risco de se fechar novamente num modelo 

de tratamento que impeça o movimento e a emergência do novo.” (p. 10). 

Serviços substitutivos que carregam formatos manicomiais (CARDOSO ET 

AL, 2016), profissionais não formados com os paradigmas da reforma (MACEDO; 

DIMENSTEIN, 2016), falta de recursos materiais e humanos, entre muitos outros 

fatores, fazem alguns estudiosos alertarem sobre práticas que acabam ficando 
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voltadas ao entretenimento dos usuários. Saraceno (1996) faz um questionamento 

bastante pertinente sobre o tema:   

 

[...]deixo para vocês um desafio como reabilitadores: pensar a palavra 
entretenimento. Em italiano, entretenimento significa duas coisas. 
Significa entreter dançando, entreter cantando, entreter bebendo, com 
uma boa música, enfim, diversão. Na sua raiz latina, entretenimento, 
também, significa manter dentro. É aí que está o desafio da 
reabilitação. Entreter para manter dentro, pode ser manter dentro da 
hospitalização, dentro da cultura psiquiátrica, que no lugar de produzir 
saúde, reproduz enfermidade. (p.18) 

 

Entreter e ocupar são objetivos que se aproximam das lógicas anteriores, 

no caminho inverso da reabilitação. “Manter dentro” significa controlar, disciplinar, 

limitar as trocas sociais, a contratualidade, a reorganização e a inserção. Assim como 

esse “ocupar” restringe as possibilidades de uma clínica cuja terapêutica seja a arte e 

a criação. Por isso é de fundamental importância questionar: quais lógicas guiam o 

atual funcionamento das oficinas? Elas têm conseguido realmente caminhar em 

direção à reabilitação psicossocial dos usuários? 

Por isso, o intuito deste estudo foi o de construir uma análise das oficinas 

a partir do público que lida com sua utilização, seus objetivos e a implicação das 

mesmas: os profissionais e os usuários do CAPS. Se os profissionais e usuários 

transitam em um cenário em constante construção, o da reforma psiquiátrica 

brasileira, cabe salientar qual é o papel das atividades para estes, pois assim, é 

possível elucidar a magnitude e o alcance de um instrumento constantemente 

apontado como dispositivo reabilitativo.  
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo Geral 

 

Analisar a utilização das oficinas terapêuticas a partir das percepções de profissionais 

e usuários de um centro de atenção psicossocial do município de Petrolina-PE. 

 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

● Descrever as percepções de profissionais da atenção psicossocial acerca da 

aplicação das oficinas terapêuticas. 

● Descrever as percepções de usuários da atenção psicossocial acerca da 

aplicação das oficinas terapêuticas. 

● Analisar dificuldades e potencialidades da aplicação das oficinas terapêuticas 

a partir do conceito de reabilitação psicossocial.  
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5 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

5.1 Natureza da Pesquisa 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, descritiva e exploratória. A escolha 

da abordagem qualitativa se baseou nos construtos de González Rey (2002), sobre 

pesquisa qualitativa, onde o problema, assim como modus operandi do pesquisador, 

apresentam-se em constante reelaboração para a melhor análise do fenômeno a ser 

estudado. Para estudar determinado fenômeno, este método volta-se para os 

aspectos subjetivos, em que se valoriza a percepção dos sujeitos. Nesta perspectiva, 

a pesquisa tem que ser compreendida como “um diálogo permanente em que as 

opiniões, cosmovisões, emoções, enfim, a subjetividade do sujeito estudado constitui 

elemento relevante para o processo”. (GONZÁLEZ REY, 2002, p.89) 

A pesquisa descritiva busca descrever o fenômeno em determinado 

ambiente, levantar e relatar suas variáveis e as relações que permeiam o objeto de 

estudo (TRIVIÑOS, 1987).  

A escolha por uma pesquisa exploratória se deu porque os estudos 

exploratórios têm por objetivo conhecer as variáveis no ambiente em que ocorrem: 

A pesquisa exploratória, ou estudo exploratório, tem por objetivo 

conhecer a variável de estudo tal como se apresenta, seu significado 

e o contexto onde ela se insere. Pressupõe-se que o comportamento 

humano é melhor compreendido no contexto social onde ocorre. 

(PIOVESAN; TEMPORINI, 1995, p. 321) 

E isso requer uma aproximação com o campo de estudo, buscando 

aproximar-se do público-alvo e do fenômeno a ser estudado. 
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5.2  Aspectos Éticos  

 

Para a construção desta pesquisa, baseou-se nos princípios éticos que 

regem pesquisas com seres humanos e antes de qualquer etapa, ela foi submetida 

ao Comitê de Ética e Deontologia em Estudos e Pesquisas da UNIVASF para 

apreciação, conforme os preceitos éticos da Resolução 466/12 do Conselho Nacional 

de Saúde (BRASIL, 2012) com aprovação no dia 09/03/2017 com o registro CAAE 

61724516.7.0000.5196 na Plataforma Brasil. 

A pesquisa teve desenho qualitativo não intervencionista, e como 

instrumento de coleta de dados, a entrevista, como descrito no item 5.5. Ao se avaliar 

os riscos inerentes a esses instrumentos, foi salientado que, mesmo que mínimos, 

não se poderia desconsiderar a possibilidade de desconforto ao público-alvo ao 

responder certas questões, como refere Pessalacia (2006). Essa possibilidade surgiu 

na atenção de que qualquer tema levantado poderia remeter a outros conteúdos de 

acesso restrito para os sujeitos da pesquisa. São “riscos emocionais”, que deve-se 

considerar e que para minimizá-los algumas precauções foram tomadas pela equipe. 

O tipo de abordagem foi o fator considerado responsável pela minimização. O contato 

com os sujeitos foi feito com antecedência e com um estabelecimento de vínculo 

prévio com o público-alvo. Houve um cuidado específico na entrevista com 

estabelecimento de Rapport, com observação do nível de ansiedade dos 

entrevistados e manejo ou interrupção da aplicação do instrumento, caso houvesse 

necessidade. 

Os sujeitos da pesquisa que consentiram participar do estudo assinaram o 

termo de consentimento livre e esclarecido em duas vias, uma via ficou com o 

participante e outra com o pesquisador. No processo de consentimento esclarecido 

os participantes obtiveram esclarecimentos sobre os objetivos da pesquisa, sobre a 

forma de participação, sobre a natureza da participação (com liberdade de desistência 

do participante em qualquer etapa do estudo) e a garantia de sigilo e confidencialidade 

das informações prestadas no estudo. 

O sigilo e a confidencialidade foram respeitados, inclusive com termo 

assinado pelos pesquisadores. Foram usados nomes fictícios para os participantes 

nas transcrições das entrevistas e possíveis citações, mantendo o público participante 

em anonimato. 
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Quanto aos danos decorrentes da pesquisa, mesmo aqueles que não 

estavam previstos, a equipe pesquisadora garantiu a indenização aos participantes 

com cobertura material, caso houvesse necessidade de reparação. Mas não houve 

essa necessidade.    

 

 

5.3 Campo de Estudo 

A pesquisa foi realizada no Centro de Atenção Psicossocial - CAPS II: 

André do Cavaquinho de Petrolina – PE. O município fica localizado no Sertão do 

Submédio São Francisco, tem uma estimativa populacional de 337.683 habitantes, 

segundo o IBGE (2016), e com três serviços CAPS: um CAPS AD III, um CAPS i e um 

CAPS II. Dentre esses, o CAPS II: André do Cavaquinho é o serviço voltado aos 

usuários adultos em sofrimento psíquico, contando com um cadastro de mais de dois 

mil usuários. Cabe salientar que uma quantidade muito menor de usuários 

cadastrados frequenta o serviço, um público muito menor do que os cadastros de 

prontuários. Sendo que uma grande parcela dos que demonstram assiduidade, 

recebem atendimentos ambulatoriais, não participando da atenção diária da 

instituição. Isso reduz pra uma estimativa entre 200 e 300, o número de usuários que 

participam das atividades grupais diárias do CAPS, segundo relato dos profissionais.  

  

 

 

5.4  Sujeitos da pesquisa 

a)Profissionais integrantes da equipe multiprofissional inseridos no CAPS 

II de Petrolina, que estavam em contato com os usuários e desenvolviam atividades 

que intitulavam como “oficinas”. Foram profissionais de ensino superior, nível técnico 

e nível médio (principalmente artesãos) que, segundo o manual do CAPS (BRASIL, 

2004) são os responsáveis pela manutenção das oficinas.  

b)Usuários com no mínimo um ano de tratamento no serviço. O critério de 

um ano de tratamento justificou-se pela exigência de inserção dos usuários no serviço 

e pela inconstância muitas vezes encontrada na manutenção das oficinas terapêuticas 

nos CAPS. 
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5.5  Instrumentos  

Como técnica de coleta de dados, foi utilizada uma entrevista 

semiestruturada acompanhada por formulário. O formulário tinha questões objetivas 

para obter-se dados como idade e tempo em serviço. Para cada público houve um 

modelo de formulário e entrevista específicos, sendo dois no total, um voltado para 

usuários e outro voltado para profissionais (Apêndices C1 e C2). 

Cada entrevista continha um roteiro semiestruturado com 5 questões 

abertas a respeito do tema proposto, dando possibilidade a respostas amplas diante 

do objeto de estudo e para a análise sobre a interação entre os sujeitos e o fenômeno. 

As questões disparadoras foram elaboradas a partir do tema das oficinas terapêuticas 

e suas possíveis contribuições para a reabilitação psicossocial (PITTA, 1996; 

SARACENO, 1999). Roteiros de entrevista são instrumentos utilizados em pesquisas 

qualitativas que visam: “compreender o ponto de vista dos atores sociais previstos 

como sujeitos/objeto da investigação e contém poucas questões” (MINAYO, 2007, p. 

190). 

A escolha por tal procedimento de coleta de dados se deu porque como 

refere Lakatos; Marconi (2007), a entrevista é um recurso utilizado como forma de 

investigação para o desenvolvimento de um projeto de pesquisa onde busca-se a 

coleta de informações a partir do público alvo, daqueles que estão envolvidos 

diretamente com o fenômeno estudado.  

   

 

5.6  Amostragem 

O número de sujeitos selecionados foi definido ao longo da pesquisa sendo 

utilizado o critério de definição amostral por saturação, que norteia o término de um 

estudo quando nenhum dado relevante emerge, ou quando as respostas às 

entrevistas passam a ficar repetitivas ou redundantes (FONTANELLA et al., 2008). A 

“Amostragem por Saturação” é utilizada em pesquisas qualitativas, cuja 

representatividade estatística da amostra não se faz tão relevante em relação a quem 

é entrevistado (FONTANELLA et al., 2008).  A seleção dos sujeitos a serem 

entrevistados foi feita por conveniência. 

Foram entrevistados 7 profissionais e 20 usuários, que participaram 

voluntariamente da pesquisa, totalizando uma coleta de 27 entrevistas realizadas no 

CAPS André do Cavaquinho de Petrolina-PE.  
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5.7  Coleta e análise de dados 

Antes da Coleta, o projeto de pesquisa foi apresentado para a equipe e 

para os usuários com o conteúdo que seria discutido e os objetivos da pesquisa. Após 

a apresentação e o processo de consentimento já descrito anteriormente, foram 

aplicadas as entrevistas. A coleta foi feita no CAPS em estudo, no horário de 

funcionamento, sendo geralmente marcada com antecedência. As entrevistas foram 

gravadas em gravador portátil e posteriormente transcritas verbatim, para manter a 

fidedignidade das informações colhidas durante o processo. 

 Para análise dos dados, seguiu-se o procedimento utilizado no método da 

análise do conteúdo (BARDIN, 2004), especificamente a análise categorial temática. 

Os dados obtidos nas entrevistas foram analisados em três fases, para melhor 

organizar o material colhido e distinguir quais os dados significativos:  

I. Organização do material para pré-análise  

II. Exploração do material com administração sistêmica do que foi colhido  

III. Tratamento dos resultados obtidos, onde se deu a interpretação. 

 

Na primeira etapa se deu a transcrição de todas as entrevistas realizadas 

na coleta de dados. O material foi lido para uma pré-análise superficial do corpo do 

texto produzido pelas entrevistas. 

Na fase seguinte foram realizadas leituras exaustivas dos textos, para 

organização inicial dos dados obtidos. A partir dos tópicos recorrentes, o conteúdo foi 

agrupado em campos que apresentavam semelhanças, dividindo-os em unidades de 

significados que permitiram uma análise mais apurada dos dados. Os conceitos 

fundamentais que emergiram nas falas permitiram a categorização com emersão de 

temas, categorias e subcategorias que expressam a concepção dos profissionais e 

usuários sobre a o uso das oficinas terapêuticas. 

Duas análises paralelas foram construídas e divididas de acordo com o 

público-alvo. Uma análise a partir das entrevistas dos profissionais e outra, a partir 

das entrevistas realizadas com os usuários. Não é de se estranhar que conceitos e 

discussões sobre a prática oficineira se repitam, pois a interpretação do conteúdo foi 

realizada separadamente.  
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6 Resultados e discussão. 

 

 

6.1 Análise das Entrevistas Com os Profissionais   

 

Tabela 1: Dados obtidos a partir dos formulários aplicados aos profissionais 

 

Profissional Idade Nível de 
escolaridade 

Tempo no 
serviço 

Sexo  

Profissional 01 47 anos Ensino Médio 13 anos F 

Profissional 02 31 anos Ensino Superior 2 anos e 7 
meses 

F 

Profissional 03 28 anos Ensino Superior 01 ano F 

Profissional 04 33 anos Ensino Superior 02 anos e 7 
meses 

F 

Profissional 05 26 anos Ensino Médio 01 ano e 04 
meses 

F 

Profissional 06 41 anos Ensino Médio 12 anos F 

Profissional 07 48 anos Ensino Superior 05 anos F 

 

Fonte: pesquisa de campo 
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Tabela 2: Temas e Categorias resultantes da análise das entrevistas dos 

Profissionais do CAPS André do Cavaquinho, em relação às oficinas 

terapêuticas e a reabilitação psicossocial 

  

  

Temas Categorias 

Funções das oficinas Socialização 

 

Geração de Renda 

 

Dificuldades na aplicação 

das oficinas 

Falta de investimento da Gestão 

 

Fragilidade de Vínculos Institucionais 

  Fonte: pesquisa de campo 
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6.1.1. Tema: Funções das Oficinas 

 

No tocante à utilização das oficinas terapêuticas, é perceptível no discurso 

dos profissionais que essas práticas são consideradas de fundamental importância 

para a atenção prestada pela equipe. Diante disso, emergem nos relatos coletados, 

as funções atribuídas às oficinas, e que contribuem para o cuidado desenvolvido pelo 

CAPS. Duas categorias se mostraram mais expressivas nas entrevistas: Socialização 

e Geração de Renda.  

Mas cabe salientar que o entretenimento foi relatado por um dos 

profissionais: 

 

Servem pra, como se diz? Distrair eles, desestressar, tirar 

pensamentos ruins. [...] que “interte” muito a mente deles, tira muita 

coisas ruins da mente deles, que eles ficam pensando. [...] Ocupa 

muito, ocupa muito a mente deles, então contribui muito. (Profissional 

01) 

 

Apesar de não haver uma grande expressividade da função do 

entretenimento, é relevante apontar que se há emersão desse objetivo nos discursos, 

é porque ele ainda tangencia a prática. Mas é preciso se ater às outras significações 

que surgem nos relatos dos entrevistados para melhor visualizar como a utilização de 

atividades se dá no CAPS em estudo. 

 

Categoria: Socialização 

 

 

Para os profissionais entrevistados, a socialização é uma função das 

oficinas de grande relevância, pois há representatividade significativa desta categoria 

nas entrevistas. Segundo os entrevistados, através da participação nos grupos, 

promove-se a integração entre os usuários, tornando-os mais expressivos no 

processo de interação grupal. 

 

“É. Na hora do artesanato eles conversam muito uns com os outros. 
Cada um diz o seu problema, de onde começou, como começou. Eles 
conversam.” (Profissional 01) 
 

“Eu acho que as oficinas terapêuticas servem como estratégia de 
interação, de socialização. [...] vai chegando num ambiente em que ele 
está se sentindo acolhido e que ele vê que a voz dele tem relevância 
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num espaço que ele está conseguindo se expressar, eu acredito que 
isso contribui para o tratamento. [...] Olhe, quando eles chegam nesse 
ambiente em que a voz deles tem relevância. Por que a partir do 
momento que eles chegam naquele espaço e que eles se expressam 
nessas oficinas, seja através de uma roda de conversa que é realizada 
sobre determinado assunto que atenda a demanda dele.” (Profissional 
02) 
 

“Tinha paciente que chegava aqui e não falava, não conversava nada, 
a partir disso começou a se socializar, passou a conhecer realmente 
como ele se vê com o transtorno. Acho que o tratamento não é só 
medicação, acho que juntando medicação com os grupos 
terapêuticos, eles gostam bastante desse contato com os outros 
pacientes. É mais nessa questão de se socializar, entendeu?” 
(Profissional 04) 
 
“Por exemplo, eu dou o exemplo de [nome da usuária], uma usuária 
que chegou aqui e ela não falava nada. Ela falava né, na realidade ela 
é professora, mas quando chegou aqui, ela chegou de uma forma que 
ela chegou totalmente muda. Não falava com ninguém, não falava 
nada. E aí, durante as oficinas, o pessoal dialogava lá, porque durante 
as oficinas, a gente têm diálogos soltos também. Eles conversam 
sobre a vida deles e tal, e vão fazendo artesanato. E nisso, acho que 
a priori, ela gostou mais da questão do artesanato. Ela tava indo pra 
lá, mesmo sem conversar, o pessoal dialogando e tudo, fazendo 
artesanato lá. E aí ela voltou a falar, voltou a se comunicar com as 
pessoas. Por que eu não sei se ela não estava se comunicando com 
as pessoas porque ela não queria ou se era pelo fato da patologia dela. 
Mas, durante essas oficinas é que ela, você pode perguntar até pra 
ela, que ela vai falar que foi pelo fato da oficina.” (Profissional 05) 
 

“Eu acho que servem pra valorizar o paciente e buscar unir o convívio 
deles com a sociedade, com os outros colegas aqui mesmo que fazem 
tratamento junto com eles.” (Profissional 06) 
 

“Eles poderem se socializarem, fortalecerem o vínculo com os amigos, 
que muitas vezes eles não conseguiam. Ficavam isolados. E eles 
começavam a construir esse vínculo com os amigos, tendo afinidade 
mais com um que com outro, mas tinha.” (Profissional 07) 
 

“É um espaço onde o usuário, ele está ali em integração com os outros 
usuários, com a troca de experiências [...] E é notável. Na fala dos 
próprios usuários, eles trazem muito isso, essa troca de experiência. 
"Ah, eu pensei que era só eu que passava por essa experiência". Então 
ele, vejo que aqui tem outras pessoas que têm algumas questões 
semelhantes. Isso termina incentivando essa implicação no tratamento 
deles.[...]Como também ouvem as outras experiências, dos outros 
usuários. Então, a partir desse momento, dessa integração nesse 
espaço, é um espaço que eles se colocam, que se quer trabalhar 
questões deles também. [...] Um momento que eles elaboram muitas 
questões deles, que eles trazem, que são trabalhadas também em 
grupos. É esse espaço de elaboração, em que eles se colocam, é o 
espaço de fala deles.” (Profissional 03) 
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A oficina aqui é vista como espaço de interação social, expressividade, 

troca de conhecimento pessoal. É onde se estimula a fala e o convívio em um 

movimento gradual, que vai de uma aparente mudez até a expressividade verbal. E 

para os profissionais, há dois fatores que diminuem gradualmente a insegurança dos 

usuários frente ao grupo e os torna mais expressivos: a troca de experiências entre os 

pares e o acolhimento da fala por parte dos profissionais.  

O primeiro fator, a troca de experiências, reforça que o ambiente das 

oficinas é um espaço de integração entre os partícipes, e que cada um, ao compartilhar 

suas experiências, suas questões, passa a “conhecer realmente como ele se vê com 

o transtorno” (Profissional 02). Isso quer dizer que o usuário, através de uma 

identificação com as queixas dos outros participantes do grupo, passa a explorar o 

campo de saberes compartilhados sobre o sofrimento psíquico: 

 

“Eles conseguiam diante das oficinas se projetar, quem realmente de 
fato eram eles. E a gente percebeu que o estigma entre eles diminuiu. 
Porque existe um estigma da loucura. E eles começaram a que não 
era só "ele", era o colega. E as proporções eram diferentes. Então, 
quem achava que seu problema era o maior, o único, começou a ver 
que não era. Através das oficinas a gente percebia que eles vão se 
apropriando disto. [...]  Poder se socializar e diminuir o estigma.”  
(Profissional 07) 

 

Esse relato tem aproximações com as ideias de uma oficina descrita por 

Silva e Machado (2004), em que os principais objetivos da prática eram “produzir 

novos sentidos sociais para a questão da doença mental; gerar novas percepções 

sobre a loucura fora do estigma da exclusão e da periculosidade” (p. 228). No processo 

de socializar, da troca de saberes, impulsiona-se a desconstrução de significados 

sobre o sofrimento psíquico e fomenta-se a ressignificação do ideário sobre a loucura 

e o seu lugar no social. Fazendo da oficina um lócus de reconstrução de discursos 

circulantes nas relações que atravessam o cotidiano dos usuários no interior do CAPS.   

O outro fator apontado pelos profissionais, o acolhimento das falas dos 

usuários, emerge mais claramente no trecho: 

 

“Um momento que eles elaboram muitas questões deles, que eles 
trazem, que são trabalhadas também em grupos. É esse espaço de 
elaboração, em que eles se colocam, é o espaço de fala deles.” 
(Profissional 03)  
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É importante destacar que as falas não ficam esparramadas no espaço, 

elas são trabalhadas pelo coordenador da oficina.  Isso se refere a uma prática clínica 

que trabalha através de uma ferramenta e que constrói a partir disso, uma terapêutica 

específica para o CAPS. A expressividade verbal dos usuários é o foco desse formato 

de grupo, em que os profissionais respeitam e dão relevância à voz dos sujeitos, 

promovendo uma escuta de demandas individuais no espaço coletivo e trabalhando 

os temas manifestados nesse espaço. Esta categoria, por causa da grande 

representatividade, contribui para se pensar qual a concepção de “oficinas 

terapêuticas” há no ideário dos profissionais do CAPS em estudo. Há, nesses relatos, 

uma preponderância de práticas discursivas, onde a fala é a principal ferramenta na 

aplicação das atividades.  

Elucida-se, assim, que para a maior parte dos entrevistados, as oficinas são 

grupos que trabalham com a expressão verbal, e a única oficina que foge a esse 

padrão3 é o artesanato. Ou seja, as práticas oficineiras no serviço podem ser divididas 

em dois grupos: as discursivas/informativas e a de artesanato. Isso fica mais evidente 

no trecho da entrevista de um dos profissionais: “Alguns gostam da oficina de 

artesanato, que é a que temos aqui. Outros já preferem as oficinas mais informativas, 

que são como as que eu trabalho. Outros não conseguem aderir a nenhuma das duas. 

Não se adaptam.” (Profissional 04)  

Essas atividades que priorizam a fala, têm maior proximidade com grupos 

terapêuticos do que com as oficinas terapêuticas, analisando a partir de como estas 

últimas são concebidas pela literatura específica (LIMA, 1997; GALLETTI, 2004, 

GUERRA, 2004). Esse formato de terapêutica tem aproximações com a clínica 

tradicional discutida por Pádua e Morais (2010), em que técnicas são embasadas em 

um modelo clássico, relacionado principalmente ao método psicanalítico de 

tratamento. Esses autores enfatizam o poder das atividades expressivas e alertam 

sobre a predominância e constância de formatos tecnicistas, que afunilam as formas 

de expressão.  Apesar do espaço do grupo ser distinto do espaço do consultório, a 

escuta é voltada para somente uma forma de linguagem: a fala. Desta maneira, outras 

formas de dar vazão à expressividade do sujeito são preteridas, e a clínica concentra-

                                                
3 É preciso esclarecer que o artesanato é a única oficina que foge ao padrão no período em que a 
pesquisa foi aplicada, pois outras oficinas de diversos formatos já foram aplicadas em outros 
momentos no CAPS em estudo. 
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se no discurso. E isso pode fazer com que alguns usuários não consigam 

contratualizar com tais propostas, sendo excluídos das atividades, como colocado por 

alguns profissionais da pesquisa. Mas o serviço é que, na verdade, não se adapta a 

esses sujeitos:  

 

Não são os pacientes que devem aceitar os modelos de tratamento 
propostos; os profissionais é que devem usar sua capacidade inventiva 
para construir maneiras de diminuir o sofrimento dos usuários. 
(PÁDUA; MORAIS, 2010, p. 470) 

 

A arte, defendida por vários autores como possibilidade de uma clínica 

mutável (discutida na dimensão da arte), não emerge nos relatos do estudo, sequer 

surge como um utilitário auxiliar da terapêutica proposta por esses profissionais. 

Diversas formas de expressão como pintura, música, teatro, literatura, entre tantas 

outras, não são contempladas como recursos dos grupos desenvolvidos no serviço. 

Não é que se queira subestimar o potencial clínico presente no formato dos grupos do 

CAPS em estudo, mas manter o mesmo padrão nas diversas propostas, ofusca uma 

gama de possibilidades terapêuticas, artísticas, transformadoras. É como Rauter 

(2000) problematiza quando questiona “oficinas para quê?”. Que espaço é esse das 

oficinas, essa terapêutica está a serviço de quê? Ela é adaptativa e baseada em 

manuais de técnicas de normalização, ou é subversiva, propondo um outro lugar para 

a loucura? Sobre esses questionamentos cabe colocar: “[...]se a clínica aspira produzir 

mutações no campo da subjetividade, deve aproximar-se da arte, talvez deva mesmo 

tornar-se arte” (RAUTER, 1997, p.109)  

   

 

 

Categoria: Geração de renda 

 

Os profissionais relatam a geração de renda como uma consequência do 

aprendizado desenvolvido pelos usuários na oficina de artesanato. A troca material 

acontece em outros espaços e é geralmente fomentada pela necessidade pessoal dos 

usuários. Apreende-se, nesses relatos, que o retorno financeiro surge geralmente de 

uma iniciativa dos usuários em dar continuidade ao ofício adquirido no grupo realizado 

no serviço CAPS. A partir disso, e com recursos próprios, eles engrenam formas de 
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produzir artefatos em casa e comercializar para atores sociais já pertencentes às suas 

redes de vínculos. 

 

 

“Muitos usuários lá faziam artesanato e chegavam até a vender para 
as pessoas. Teve uma mesmo, que ela ganhou muito dinheiro 
vendendo os artesanatos. Aprendeu comigo, lá nas oficinas e vendia. 
E aí, ainda hoje ela tem, ela colocou uma lojinha lá no (bairro) Cosme 
e Damião e ela coloca os artesanatos que ela aprendeu dentro do 
CAPS e vende na lojinha.” (Profissional 01) 
 

“Por exemplo, no caso da paciente [nome da usuária]. Ela recebe o 
BPC, um benefício. Antes dela conseguir receber este benefício, com 
um artesanato que foi ensinado para ela, que foram as bonecas de 
EVA, ela conseguiu fazer várias e tirou uma rendinha boa. [...] 
Contribui com essa questão da autonomia, com a questão de gerar 
renda e eles conseguirem dinheiro, entrar de certa forma no mercado 
de trabalho. Eu sei que artesanato é um pouco escasso na nossa 
região, em outros locais dá bem mais dinheiro, mas tem essa questão 
da independência financeira também. Acho que isso se enquadra.” 
(Profissional 05) 
 

“[...]as oficinas também contribuem pra eles até no financeiro. Eles 

aprendem, pelo menos nas oficinas de artesanato. Daqui eles 

produzem, eles aprendem, produzem e eles mesmos montam o 

trabalho deles. Que tem muito paciente aqui que trabalha, que tem 

essa renda. De estar fazendo artesanato, vendendo e com isso gera 

lucro pra eles.” (Profissional 06) 

 

“A partir daí a gente viu a construção de um novo olhar, de um nova 
possibilidade de poder aprender a fazer algum artesanato e poder 
vender na sua porta de casa. Entende? Então nós, eu fiquei muito 
orgulhosa, porque a gente conseguiu fazer com que alguns usuários 
tivessem uma renda. Nem eles conseguiam o BPC, porque não foi 
liberado. E alguns que tinham era um complemento. Eles tinham uma 
forma de vender.” (Profissional 07) 

 

 

Propostas de oficinas envolvendo geração de renda são abordadas pela 

literatura específica quando se coloca a questão da reabilitação psicossocial 

(SARACENO, 1999). Como discutido na Dimensão do Trabalho (GALLETTI, 2004; 

FADISTA; ARAÚJO, 2004), estudiosos apontam para novos rumos na busca de inserir 

pela via do trabalho, construindo espaços múltiplos e flexíveis e dando ênfase a 

processos laborativos singulares. E apesar das proposições não buscarem reter-se à 

geração de renda, esta tem relevância quando se fala em independência financeira e 

de forma mais ampla, na autonomia dos usuários (KINOSHITA, 1996). Como apontam 
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Gabbay e Silva (2004): “Uma das condições para se ter autonomia é ser possuidor de 

alguma renda.” (p. 275) 

Nos relatos, a demanda de gerar renda através do artesanato, na maioria 

das vezes, é elaborada pelos usuários. E é necessário esclarecer que o que está em 

jogo não é somente um desejo destes indivíduos de obterem retorno financeiro, pois 

esta demanda representa outra necessidade maior: a troca social. O capital tem valor 

de troca no meio, então quando surge o desejo do usuário de produzir, comercializar 

e gerar renda, isso se refere a um pedido de inserção: 

 

O que estamos fazendo então ao incluir no cotidiano dos serviços uma 
oficina ou um grupo que se organiza em torno da questão da geração 
de renda? Parece que a resposta para essa pergunta está no fato de 
que não estamos lidando com as dificuldades econômicas de nossos 
pacientes, ainda que estas se apresentem muitas vezes como 
impeditivas do tratamento e, não raramente, como mantenedoras da 
doença. O que entra em questão aqui é algo mais abrangente, no qual 
o fator econômico é apenas uma das vertentes: a exclusão. 
(BACELLAR; CAVALCANTI, 2004, p. 185)  

 

A exclusão que impulsiona processos de segregação, atravessa o habitat, 

a rede social e o trabalho (SARACENO, 1996). Reconstruir o valor social do trabalho 

é uma função de atores que se comprometem com a reabilitação psicossocial e com 

os ideais da reforma. Mas, como já discutido, não é pela via do trabalho alienado que 

isso se constrói, porque este se constitui mais uma fonte de segregação. O que busca-

se é fomentar processos em que a produção material e a produção de vida se 

reencontrem em um mesmo espaço (RAUTER, 2000). Significa que é preciso elaborar 

propostas que incluam a alteridade do louco na produção material. Diante disso, 

algumas questões podem ser assinaladas sobre os relatos. 

Primeiro, é preciso questionar qual a proposta de geração de renda do 

serviço em estudo. Nas entrevistas, emerge que o papel do CAPS tem sido de ensinar 

um ofício, e que na maioria das vezes, são alguns usuários que por iniciativa própria, 

empreendem formas de produzir e comercializar os produtos. A Profissional 06 traz 

em seu relato que houve uma época, no CAPS, em que a equipe debateu esse déficit 

e montou uma estratégia de venda dos produtos do artesanato em uma praça pública. 

Geralmente, uma vez por semana, uma barraca era montada na praça e os artefatos 

eram comercializados. A renda revertida era dividida, indo uma parte para comprar 

mais material e outra parte era distribuída entre os usuários participantes. Porém, 
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depois de um tempo essa prática deixou de acontecer. E no período da pesquisa, essa 

venda na praça não é mais praticada, e quando os produtos da oficina são vendidos 

(para profissionais, familiares, entre outros), o recurso financeiro recebido fica em 

caixa para comprar mais material.  

Portanto, na prática do CAPS no período de realização da pesquisa (entre 

março e agosto de 2017), os usuários que conseguem ter retorno financeiro, fazem 

isso com protagonismo e ousadia, pois o serviço não fornece ferramentas que vão da 

concepção até a comercialização do artesanato (GALLETTI, 2004). São os usuários 

que obtêm os recursos materiais (comprando ou recebendo doações), produzem os 

artefatos em casa e buscam canais de venda na comunidade. Por isso, só um número 

pequeno consegue ter retorno financeiro a partir das técnicas aprendidas.  

Outro ponto importante quando se pensa na proposta de reabilitação do 

serviço é que, pela via do trabalho, só há uma oficina sendo ofertada no CAPS. A única 

possibilidade oferecida pelo serviço em aprender um ofício e poder exercê-lo é a 

oficina de artesanato - uma oficina de técnicas manuais que segue padrões estéticos 

pré-determinados. Todos os usuários que não têm aptidão ou que, por qualquer outro 

motivo, não desejam ser artesãos4, não encontram no serviço possibilidades de 

inserção pela via do trabalho. O que acaba promovendo uma proposta padronizada e 

enrijecida, pois na composição do serviço só há um modo determinado de exercer o 

labor.  

Os profissionais são conscientes de que mais oficinas poderiam ser 

ofertadas para alargar as possibilidades de utilização de atividades. Mas para eles, 

essa carência é decorrente da insuficiente atenção prestada à estrutura do serviço: 

 

“Eles têm capacidade. Basta a política desse mundo, desse Brasil que 
a gente vive, dar oportunidade e ajudar. Ter mais profissionais, ter 
mais oportunidade pra eles, pra dar chance a eles se reintegrar 
novamente na sociedade.” (Profissional 01)         

 

Esta questão será debatida no tema a seguir, que traz as dificuldades 

administrativas e os entraves políticos que afetam a aplicação das oficinas.  

 

 

                                                
4 Artesãos que trabalham especificamente com as técnicas manuais oferecidas pelo serviço. Pois 
pode haver usuários que desejam fazer outro tipo de artesanato como, marcenaria, carpintaria, 
sapataria, entre outras. 
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6.1.2. Tema: Dificuldades na aplicação das oficinas 

 

 

Os profissionais elencam fatores que dificultam a aplicação das oficinas, e 

por muitas vezes, inviabilizam a continuidade dos projetos institucionais. Esse tema é 

de suma importância, pois faz emergir as questões que podem comprometer o 

funcionamento do serviço.  

 Dois pontos são mais representativos e demonstram maior interferência no 

trabalho desenvolvido pelo CAPS em estudo: Falta de investimento na Gestão e 

Fragilidade de Vínculos Institucionais.  

 

 

Categoria: Falta de investimento da gestão 

 

Para os profissionais, a falta de investimento da gestão municipal é a 

dificuldade mais significativa, causando um déficit de recursos materiais e humanos e 

comprometendo a prática das oficinas e as ações que lhes são correlatas. É uma 

queixa recorrente nas entrevistas dos profissionais de que há uma negligência por 

parte dos gestores municipais quanto à disposição de materiais e de maior número de 

técnicos para compor a equipe.  

“Precisa de uma política "olhada" (voltada) para os CAPS, porque eu 
falo CAPS no geral, tanto CAPS II, como CAPS i, como CAPS AD, que 
os políticos do Brasil, de Petrolina, seja de onde for. Do Brasil! Tenha 
mais um olhar, e invista e ajude, porque o que eles precisam é de 
ajuda. Eles precisam de oportunidade. E que esses políticos vejam, 
tenham um olhar melhor para os CAPS e liberem recursos. [...]E que 
eu espero que venham recursos. Recursos pra que eles tenham mais 
trabalho, tenham cursos, porque o estatuto do CAPS fala o seguinte: 
eles têm direito, eles têm direito tem que ter o material, tem que vir o 
recurso para as oficinas. E eles não mandam, não mandam. Não tem 
nenhum recurso pra comprar materiais pra trabalhar nas oficinas, nos 
CAPS. Recursos pra eles trabalharem, que eles ofereçam cursos 
profissionais para eles, porque eles têm capacidade, eles precisam só 
de uma oportunidade. [...] E por que eles não têm um olhar melhor para 
os CAPS? E o que eu queria assim de coração, que esses políticos 
olhassem para os CAPS, olhassem para os usuários, porque um dia, 
mesmo que eles hoje vivam em tratamento numa clínica psiquiátrica 
como o CAPS, mas antes eles contribuiam com os impostos deles, 
com o governo.” (Profissional 01) 
 

 

“E material também, que estão muito escassos os materiais simples. 
Às vezes pra elaborar um mural que precisa de cartolina, lápis de cor, 
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o material necessário para realizar as oficinas está um pouco 
escasso.” (Profissional 02) 
 

 

“Recursos. Recursos é uma coisa que eu vejo uma dificuldade muito 
grande. Por mais que, enquanto profissional atuando na área, muitas 
vezes a gente faz o planejamento de uma atividade com um objetivo, 
mas por falta desse recurso a gente tem que readaptar. Muitas vezes, 
por mais que a gente tente se aproximar, não consegue fazer aquela 
proposta como a gente planejou que as coisas poderiam acontecer. A 
falta de recurso. É claro que a falta de recurso, a gente não pode 
paralisar diante deles. Mas, isso dificulta muito muito muito.” 
(Profissional 03) 
 

 

“Às vezes a gente quer fazer uma coisa bem mais dinâmica e não tem 
algum tipo de material. É mais nesse sentido.[...] A gente precisa muito 
aqui mais é essa questão de recurso. [...] É, a gente tem muito esse 
problema aqui de falta de recurso. Serviço público né?” (Profissional 
04) 
 

 

“‘Hoje o material que vai ser utilizado é tesoura, cola e EVA. Vai passar 
o molde para fazer uma folha, uma flor, uma boneca, todo o passo a 
passo". Mas, o que é que acontece? Às vezes eu coloco um artesanato 
lá no cronograma e não tem o material para desenvolver aquele 
artesanato. Aí eu tenho que partir pra outra coisa. Então dificulta um 
pouquinho. É bom, porque estimula a minha criatividade e a deles 
também. Eu chego lá e digo, "Olhe gente, no meu cronograma eu iria 
fazer uma caneta, iria fazer uma mandala". A gente já fez artesanato 
aqui de EVA e até de madeira. Quando coloca no cronograma acaba 
que muito material não vem e a gente tem que se virar com o que tem. 
Mas não deixa de fazer oficina com eles. A gente precisa se adaptar. 
Eu chego lá eu pergunto o que eles querem fazer. Eles gostaram muito 
do artesanato de revista, esse das formas geométricas que eu citei o 
[nome de um usuário]. A gente vai tendo as idéias lá. Quando não está 
no cronograma, eu faço isso, eu converso com eles pra saber o que é 
que eles querem. E explico, "A gente não vai fazer esse aqui, porque 
está no meu cronograma só que não tem material, não tem dinheiro 
pra poder comprar". Às vezes a gente até faz vaquinha pra poder 
comprar. Eu acho que o principal é isso, precisa ser aperfeiçoado 
nisso, que a prefeitura ou sei lá, que voltasse realmente o olhar pra 
essa questão do material. (Profissional 05) 
 
Uma outra coisa que dificulta muito nosso trabalho é falta de materiais. 
Eles sabem que temos que ter material pra trabalhar. Mas muitas 
vezes, nós é que temos que tirar dinheiro do bolso pra que eles 
possam produzir. Nós compramos materiais, fazemos cota. Ah, vamos 
comprar cola, vamos comprar cartolina, vamos produzir o que? Então 
sempre a gente se pegava com essa dificuldade. Porque a gente 
solicitava pra o município e o município dizia: “tá em licitação, tá em 
licitação, tá em licitação”. E aí muitos projetos que nós tínhamos no 
cronograma, não aconteciam, a gente tinha que ter uma segunda carta 
na mão, mas por falta do recurso. Por falta desse investimento do 
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município, porque eles é que teriam que arcar mesmo esse material 
das oficinas. (Profissional 07) 
 

 

 

A falta de recursos humanos e materiais é uma reivindicação recorrente em 

pesquisas aplicadas em Centros de Atenção Psicossocial (GUIMARÃES et al., 2011; 

LARA; MONTEIRO, 2012). Segundo os autores, nesse quesito há duas possibilidades 

dos profissionais responderem ao fator apontado, que por vezes, é preponderante 

nesses espaços.  

A primeira possibilidade é o discurso da falta, que acomoda os profissionais 

na dificuldade de estruturar as ações. Se não há muito o que se fazer diante dos 

déficits, acomoda-se na lógica de que não há como impulsionar mudanças no cenário. 

Então ao fomentar propostas de inserção, nada se constrói de novo, mas se mantém 

os velhos moldes de trabalhar, a mesma estrutura de funcionamento, sem que haja 

uma problematização sobre as atividades e seus objetivos. 

A outra aponta para resiliência e para a criatividade de elaborar formas de 

operar as oficinas dentro das perspectivas existentes no CAPS. Recicla-se o serviço 

com a transformação dos restos em novas ferramentas, criando-se propostas que 

possam agir com a falta, buscando insumos que não são exclusivamente materiais, 

mas também simbólicos. Como aponta a Profissional 05 quando diz “É bom, porque 

estimula a minha criatividade e a deles também”. Como é o caso também de uma 

oficina desenvolvida em um CAPS no interior da Bahia, em que a artista plástica 

Tacyara Oliveira Valois, na constante falta de recursos materiais (que impossibilitavam 

a aplicação da oficina de artes plásticas), deslocou-se da sua área de atuação e criou 

uma atividade semanal de poesia. Proposta aplicada que deu origem ao livro Reflexos 

da Mente: Poesias do Inconsciente (VALOIS, 2014). Experiência rica de vida, porém 

que ocorreu por causa de um impulso terapêutico e sociopolítico de uma profissional 

comprometida em transformar a loucura e a adversidade em poesia, arte, cultura.     

Mas é perigoso colocar a cargo dos trabalhadores a dificuldade de criar 

estratégias dentro dos padrões escassos que deveriam ser ofertados pela gestão 

municipal. E responder essa questão, referindo que a equipe não pode se acomodar 

ao discurso da falta, é apontar que os profissionais são pouco criativos em reinventar 

as práticas, é reforçar uma culpabilização dos trabalhadores da saúde mental, que 

muitas vezes têm que criar artifícios para compensar os déficits. Na verdade, precisa-
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se de gestões municipais, estaduais e federais mais sensíveis à atenção psicossocial, 

pois atores sociais não conseguirão sozinhos abarcar a questão de inserir a loucura 

desconstruindo padrões de estar no social, sem haver uma retaguarda que dê 

sustentação às ações desenvolvidas.    

 

 

Categoria: Fragilidade de vínculos institucionais 

 

A fragilidade dos vínculos institucionais, apesar de a representatividade não 

ser tão expressiva nas entrevistas, é exponencial para se pensar na condição que se 

colocam aqueles que se comprometem como trabalhadores da saúde mental. E 

repercute especificamente na continuidade dos trabalhos desenvolvidos nos serviços. 

Por vezes, os profissionais desenvolvem oficinas que tangenciam a reabilitação e a 

concretização da reforma psiquiátrica, mas essas práticas ficam circunscritas em 

momentos específicos do CAPS, pois há uma rotatividade na equipe, com demissão 

e contratação de profissionais.  

 

“E também um ponto que eu vou colocar, é essa política tão nojenta, 
tão sebosa, que eu chamo é uma política sebosa, nojenta, que quando 
um prefeito sai e outro ganha, tem uma equipe capacitada, tem uma 
equipe que tem experiência, que é toda capacitada para trabalhar com 
o usuário que há muito tempo, como eu mesmo trabalhei 12 anos lá, 
eu entrei em 2005 quando o CAPS foi aberto. Eu passei por uma 
capacitação. Mas, hoje não. Hoje eles estão jogando as pessoas lá 
sem passar. Não sabem nem o que é CAPS. 
Não sabem nem o que é trabalhar com pessoas que têm transtorno. E 
jogam lá pra trabalhar com eles. E aquela equipe que é capacitada, 
que já tem um conhecimento, que sabe trabalhar com eles, eles 
simplesmente despedem. Então, que haja uma política nesse sentido, 
de olhar pra esses CAPS. E se aquela equipe está trabalhando certo, 
se está funcionando, dando certo, deixe!” (Profissional 01) 
 
“Eu acho que pra melhorar. Assim, quando existe a mudança de 
gestão, quando sai prefeito, entra, é uma nova gestão. Então assim, 
tem a demanda né. Que os funcionários que já foram capacitados, eles 
saem. E aí entram novos profissionais. Esses profissionais, eu acho 
que deveriam ser capacitados pra estarem trabalhando.” (Profissional 
06) 
 
 
“Entra e sai equipe, com a gestão é assim.” (Profissional 03) 
 
 

Alguns autores expõem a fragilidade de vínculos institucionais como um dos 

principais fatores para a interrupção de ações desenvolvidas no âmbito da atenção 
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psicossocial, projetos que levaram anos para se firmar (GALLETTI, 2004; LIMA, 

1997). Isso é expresso pelos relatos de alguns profissionais do serviço, onde há uma 

ênfase no discurso, que foi provavelmente ocasionada pela conjuntura político-

administrativa do período em que aplicou-se a pesquisa. Pois no CAPS em estudo, 

no período da coleta de dados desta pesquisa, seis dos sete profissionais que 

participaram do estudo foram demitidos devido à mudança na gestão municipal. O 

único que se manteve em seu cargo era efetivo do município.  

Os entrevistados apontaram exatamente essa dificuldade, pois no 

momento das entrevistas eles vivenciavam a fragilidade dos vínculos com o serviço e 

a instabilidade da equipe acarretada por essa forma de vinculação. Nos discursos, 

eles ainda pontuaram a necessidade de capacitação para os novos profissionais que 

chegam ao serviço desconhecendo o trabalho no âmbito da atenção psicossocial.   Os 

profissionais com mais tempo em serviço (exonerados) já haviam passado por 

estratégias de educação.  

Mas o que fica pungente nos relatos coletados é que os projetos 

institucionais, as parcerias intersetoriais, os vínculos desenvolvidos com os usuários 

e os canais de troca social ficam comprometidos com a descontinuidade dos vínculos  

profissionais. Isso acaba interferindo de forma direta na oferta qualitativa e quantitativa 

de oficinas. E, por tais fatores, uma diversidade de propostas não conseguem se 

manter continuamente no CAPS. Galletti problematiza o tema de uma forma bastante 

incisiva: 

 

Nessa tensão permanente, o risco é que essas experiências 
permaneçam sempre circunscritas a uma certa conjuntura político-
administrativa, inviabilizando muitas das vezes as conexões entre os 
projetos, burocratizando e engessando o cotidiano das práticas 
institucionais.   (GALLETTI, 2004, p. 16) 

 

 

Como direcionar esse ciclo de rupturas para o agenciamento de propostas 

que viabilizem a reabilitação psicossocial, a desinstitucionalização e a inserção da 

loucura em sua força singular? Será que é possível, diante do exposto, subverter o 

ciclo de recuo e promoção da reforma psiquiátrica, quando gestores, em suas ações, 

boicotam a continuidade do trabalho na atenção psicossocial? Essas questões são 

importantes para se pensar nas estratégias de resistência à lógica manicomial e seu 

enraizamento secular na sociedade.  
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Diante da descrição de cada categoria e da exploração dos temas que 

foram abordados a partir das entrevistas com os profissionais, é possível analisar o 

funcionamento das oficinas e qual a perspectiva de reabilitação psicossocial do CAPS 

em estudo. Primeiro, é preciso colocar o que é mais preponderante no discurso dos 

profissionais para explorar qual a proposta que esses trabalhadores buscam 

desenvolver na prática. Pensando que a reabilitação psicossocial envolve os três 

cenários: o habitat, o trabalho e a rede social (SARACENO, 1996), de que maneira as 

práticas desenvolvidas no contexto do campo de estudo podem contribuir com este 

processo? Na concepção de Ribeiro (2004), esses três pontos são prioridades no que 

diz respeito a reabilitação, pois é preciso estar atento aos cenários que constituem a 

vida dos sujeitos quando se busca instrumentalizar a utilização de atividades. Duas 

dessas prioridades podem ser discutidas a partir das falas coletadas: o trabalho e a 

rede social. 

Aí se colocam as duas categorias que emergiram como funções das 

oficinas propostas no CAPS: Socialização e Geração de Renda. Pois quando se 

questionou “de que forma as oficinas contribuem com a reabilitação?”, foram esses os 

objetivos resultantes dessa questão disparadora.  

 Pode-se explorar a socialização, que na fala dos profissionais é bastante 

representativa, para se discutir a ampliação da rede social dos usuários. Rede social 

no sentido de “um campo social composto pela soma de todas as relações 

interpessoais significativas para o indivíduo” (RIBEIRO, 2004, P. 109).  A troca de 

experiências, a relação com os outros usuários, a desconstrução de saberes sobre a 

loucura, a ressignificação do sofrimento psíquico, a problematização dos estigmas, a 

construção de novos vínculos afetivos, surgem como produtos da socialização no 

espaço dos grupos. Na mesa de artesanato, enquanto os usuários produzem 

artefatos, eles trocam experiências, expõem queixas, desmistificam comportamentos 

e criam novos saberes sobre o processo singular de sofrimento psíquico. É um lugar 

privilegiado quando se coloca que “é nesses espaços que se engrendam, se 

experimentam, se criam novas formas de relacionamento, novos espaços existenciais, 

novos modos de ser” (LIMA, 2004, p. 71). 

A existência do lugar construído na oficina é um meio potencial de inserção 

dos sujeitos naquele espaço, abrindo possibilidade de expressão para que as vozes 

cerceadas em outros ambientes se coloquem, e que sejam respeitadas e valorizadas. 

Se na família, na comunidade, em outros serviços, não há lugar para a voz dos 
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usuários, na oficina há. Porém, é preciso frisar que quando se busca ampliar a rede 

social do indivíduo, produzir somente um local onde ele possa se socializar é restritivo 

e ainda pouco resistente ao processo de exclusão que atravessa as relações desses 

sujeitos. Essa socialização, presente na fala dos profissionais, se dá entre os usuários 

e os profissionais do serviço, não abrangendo outros atores sociais como a família, a 

comunidade, outros serviços, outros espaços de troca social. 

Sobre isso, é preciso discutir dois pontos importantes quando se fala em 

reabilitação psicossocial: a autonomia e a contratualidade (KINOSHITA, 1996; 

SARACENO, 1996, PITTA, 1996). O poder contratual é discutido por Kinoshita (1996) 

que refere que é preciso desconstruir o desvalor e reconstruir o valor dos usuários 

como sujeitos sociais: “Reabilitar pode ser então entendido como um processo de 

restituição do poder contratual do usuário, com vistas a ampliar a sua autonomia.” 

(KINOSHITA, 1996, P. 56). A autonomia não pode ser confundida com independência, 

mas deve ser compreendida no sentido de que quanto maior for o número de atores 

sociais com que o usuário se relaciona, depende e se vincula, maior será sua 

autonomia. Isso significa que quanto menor a rede de relações do usuário, também 

menor será a sua autonomia. 

Essas colocações são exponenciais para se pensar o espaço da oficina 

como possibilidade socializadora. Pois na fala dos profissionais, a atividade se 

restringe aos atores sociais da instituição. Não se pode cair no equívoco de que a 

oficina só tem poder de alcance voltado às trocas sociais entre usuários e 

profissionais, pois esta prática tem o poder de circular artefatos, pessoas e afetos em 

uma área de abrangência maior:  

Saraceno (1996) é enfático ao considerar que a reabilitação 
psicossocial ultrapassa meras tecnologias ou atividades que propõem 
restaurar habilidades e capacidades. Confere-lhe, na verdade, um 
caráter de processo de reconstrução, que prioriza a casa, o trabalho e 
a rede social como os principais cenários da vida do indivíduo. 
Objetiva-se, com esse processo, aumentar o poder de contratualidade 
do indivíduo, ou seja, sua capacidade de efetuar trocas e o ‘exercício 
pleno da cidadania [...] Quando se propõe reinserir ou favorecer a 
circulação social da clientela em questão, deve-se considerar, porém, 
que não basta colocá-la em atividade ou trabalhando dentro de uma 
oficina para se obter bons resultados. No que diz respeito ao trabalho 
produzido nas oficinas, é preciso fazê-lo circular, abrindo portas para 
um lugar diferente daquele marcado pela segregação e exclusão, 
retirando o trabalho executado pelo portador de transtorno mental do 
lugar da banalização. (RIBEIRO, 2004, p. 108) 
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Fazer circular o que é produzido nas oficinas é uma forma potente de 

expandir os trabalhos do CAPS (como por exemplo, as feiras de artesanato, oficinas 

conjuntas, utilização de atividades em outros espaços, venda de produtos na 

comunidade, etc.), considerando que há possibilidades nos territórios dos usuários e 

em outros pontos que podem ser construídos para troca social através das oficinas. 

Pois quanto maior o número de atores sociais envolvidos, quanto maior a diversidade 

de pontos de troca social, quanto maior for a variedade de relações de vínculos, maior 

será a autonomia do usuário e melhor será trabalhada a reabilitação psicossocial. 

Mas o trecho extraído de Ribeiro (2004) serve também para problematizar 

o outro cenário: o trabalho. O trabalho como valor social (SARACENO, 1996) pode 

ser discutido a partir da categoria Geração de Renda. Já foi comentado que a oficina 

de artesanato gera renda a partir do protagonismo dos usuários. Parece não haver no 

CAPS um projeto estruturado para a inserção social através do trabalho. Pois esse 

processo parece acontecer de uma maneira acidental: “Muitos usuários lá faziam 

artesanato e chegavam até a vender para as pessoas.” (Profissional 01); “[...]as 

oficinas também contribuem pra eles até no financeiro.” (Profissional 06) 

As oficinas servem “até” para gerar renda. Isso quer dizer que o intuito 

principal da oficina não é este, então qual o objetivo da oficina? O artesanato pode ter 

várias funções, como estimular a criatividade, possibilitar a expressão, socializar, 

entre outros. Mas se não há na oficina de artesanato uma inserção pela via do 

trabalho, então não há no serviço um intento da inserção pela via laborativa? Não se 

quer com isso apontar que a práxis deve ser voltada para o retorno financeiro, mas 

quando há uma proposta de aprendizagem de técnicas padronizadas de produção de 

artefatos, ela não deveria estar atrelada a um objetivo que não seja a mera 

aprendizagem? Aprender para que, ou como Rauter (2000) diz “oficinas para que?”. 

Ou como diz SARACENO (1996) “não necessitamos de esquizofrênicos pintores, 

necessitamos de esquizofrênicos cidadãos, não necessitamos de esquizofrênicos que 

façam cinzeiros, necessitamos que exerçam a sua cidadania.” (p. 16). O CAPS em 

sua perspectiva de atividades tem ofertado vias que contribuam com a autonomia, a 

contratualidade e a cidadania dos usuários? 

A falta incitada por esta questão, pode reforçar a proposta de se ter uma 

prática de um “fazer por fazer”, pois já que não há um intuito que siga um circuito de 

troca, a atividade pode se restringir como meio e finalidade. Isso abre espaço para 

que outras lógicas possam surgir e tangenciar as atividades, como na fala já 
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assinalada da Profissional 01 quando aponta que o objetivo da oficina é: “Distrair eles, 

desestressar, tirar pensamentos ruins. [...]  (a oficina) que “interte” muito a mente deles 

[...]”. Esta lógica já foi discutida como “lógica do desvio social” (GUERRA, 2004), e 

que tem como objetivo a erradicação do ócio pela aplicação de atividades. É uma 

vertente que aponta para um formato de práticas que nada reforma, transforma ou 

reabilita, mas que tem como pressuposto, distrair para manter dentro (SARACENO, 

1996). Não é difícil decifrar o sentido desta perspectiva. Qual o intento de entreter 

usuários no mesmo espaço, lugar, ambiente, meio social? O entretenimento é uma 

característica da lógica manicomial e disciplinadora, e pesquisadores como Cedraz 

(2006), alertam que isso entrava o poder transformador das atividades aqui 

estudadas. 

Isso não quer dizer que há preponderância de lógicas conservadoras, mas 

que as entrevistas expressam características arcaicas, quando deixam lacunas nas 

funções das oficinas. Sem foco na arte e na maneira inventiva de aplicar atividades, 

sem inserção viável pelo exercício do trabalho, sem ações de circulação e com 

restrições espaciais, fica difícil haver transformação ao invés de repetição de formatos 

das oficinas. As brechas deixam a lógica manicomial se acomodar, acomodar os 

profissionais, acomodar e entreter os usuários. A clínica precisa sair do mero 

tecnicismo de desenvolver capacidades, para transitar, para fazer circular pela cidade 

suas práticas, com atividades que ocupem a cidade e o tecido cultural.  É preciso 

subverter e amplificar as vozes e as diversas formas artesãs de ser dos usuários, para 

que eles possam ser colocados como sujeitos sociais no trabalho, na arte, no 

cotidiano, no viver.  

Diante dos pontos explorados, é preciso pensar nas propostas que 

emergem no discurso, analisando também a conjuntura político-administrativa em que 

se colocavam esses profissionais, que no momento das entrevistas eram os 

responsáveis por manter o cuidado prestado pelo CAPS.  

Os déficits e as dificuldades, repercutindo na falta e na descontinuidade, 

moldam a perspectiva do serviço. Assim, a falta de investimento da gestão 

municipal e a fragilidade de vínculos institucionais são fatores que interferem sobre 

a quantidade, a qualidade, o alcance e os formatos da utilização de atividades. Esses 

fatores, também pontuam, que na concepção dos profissionais, os gestores 

municipais demonstram certo grau de insensibilidade às necessidades estruturais do 

serviço. As gestões mudam, mas o que parece permanecer constante é o déficit de 



 
 

71 
 

 

recursos humanos e materiais, e isso com o tempo desestimula os trabalhadores 

como consequência da desvalorização que sofrem:  

 

[...] as precárias condições materiais para garantir apoio, suporte 
técnico e tecnológico às instituições de atendimento; a falta ou 
inadequação da oferta de cuidados oferecidos, bem como de sua 
dificuldade de acesso ao um sem-número de direitos; pouco incentivo 
ou morosidade de criação e expansão do trabalho em rede, etc. 
Observa-se, do lado de dentro das instituições, um alto nível de 
desinvestimento de seus sujeitos trabalhadores, que se cansam desse 
tipo de repetição, cada vez mais improdutivas, o que uma apatia que 
de certa maneira é também fruto dessa incapacidade para se 
efetuarem mudanças.” (DIONISIO; YASUI, 2012, P.55)  

 

Como manter os profissionais ativos, inventivos e itinerantes nessas 

condições? Como promover ações que se dêem de forma contínua e possam 

concretizar os ideais da reforma e mais especificamente, as oficinas como dispositivos 

de reabilitação? Como fomentar que os gestores sejam mais comprometidos com a 

atenção psicossocial? 

É preciso haver mobilização social conjunta como forma de reação. Já foi 

assinalado que os trabalhadores não conseguirão abarcar sozinhos questões tão 

complexas como as apontadas. Diante desse cenário, é preciso unir forças em prol 

da luta antimanicomial, pois essas dificuldades podem pulverizar várias ações que 

buscam construir um lugar possível para a diferença.  

Associações, núcleos e grupos de mobilização social têm sido formados na 

tentativa de concretizar meios de consolidação dos ideais da reforma, como coloca 

Cabral et al (2013):  

 

Vasconcelos (2008), em estudo sobre dispositivos associativos e de 
luta no campo da saúde mental, aponta como fundamental 
potencializar outros atores sociais – como os usuários e familiares –, 
em processos organizativos que não sejam dependentes de governos, 
tampouco atrelados apenas aos serviços e a organizações de 
categorias profissionais, com vistas a maiores conquistas no processo 
de reforma psiquiátrica no país. (P. 85) 

  

Com o intuito de reunir atores sociais e pesquisadores da região do Vale do 

São Francisco envolvidos na reforma psiquiátrica, em maio de 2009 foi realizado o I 

Fórum de Mobilização Antimanicomial (FMA) no município de Petrolina-PE, com a 

participação de “usuários de serviços, familiares, profissionais da rede de saúde, 
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estudantes, professores e comunidade em geral” (CABRAL et al, 2013, P. 86.) dos 

municípios de Petrolina-PE e Juazeiro-BA. O evento foi mobilizado inicialmente por 

estudantes e uma professora de uma disciplina de saúde mental do curso de 

psicologia da UNIVASF, mas congregou uma multiplicidade de atores sociais, 

desenvolvendo debates e contribuindo com estratégias das redes de atenção 

psicossocial desta região.  

Almejando fortalecer e viabilizar o movimento social em prol da luta 

antimanicomial e de estratégias da reforma psiquiátrica, engrena-se a partir daquele  

momento, um compromisso para continuidade das ações: a formação de “um núcleo 

permanente de discussão” (CABRAL et al, 2013, P. 86.). Surge o Núcleo de 

Mobilização Antimanicomial do Sertão (NUMANS), na tentativa de reunir professores, 

estudantes, residentes, usuários, profissionais e gestores em um grupo permanente 

de debate e força política. De 2009 até hoje, o NUMANS se comprometeu com ações, 

eventos e estratégias diversas, com o objetivo de fortalecer as RAPS e consolidar a 

política de atenção psicossocial na região. Já foram realizados sete Fóruns de 

Mobilização Antimanicomail, e mais uma diversidade de eventos, promovendo não só 

a troca de conhecimento entre os vários atores sociais, mas conseguindo promover a 

participação dos usuários no cenário da cidade, gerando a circulação da loucura, 

provocando momentos de produção artística e cultural. 

O que se quer trazer com o breve relato da criação do NUMANS é que esse 

tipo de estratégia precisa ser fortalecida, pois é uma potente ferramenta na 

sensibilização dos gestores, assim como pode, de forma contínua, fomentar o avanço 

na construção regional do cenário político-administrativo da atenção psicossocial.  

No caso das oficinas terapêuticas e as dificuldades encontradas, é preciso 

que os movimentos micropolíticos sejam consolidados, para que haja mais avanço do 

que retrocesso, para que os CAPS tenham mais potencialidades, do que déficits. Para 

que os profissionais possam cada vez mais se aproximar da reabilitação psicossocial, 

ao invés do tecnicismo de terapêuticas individuais. Para que haja mais expansão do 

que circunscrição. Para que as oficinas não sejam vistas como um “fazer por fazer”, 

um mero instrumento de entretenimento, mas para que seja possível viabilizá-las 

como ferramentas de circulação da produção louca no cenário sociocultural da cidade, 

provocando lugares singulares no social. Para que as oficinas sejam ofertadas como 

dispositivos de transformação.  
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6.2 Análise das Entrevistas com os Usuários 

 

Tabela 3: Dados dos usuários colhidos a partir dos formulários aplicados 

 

 

Usuário Idade Tempo em 
acompanhamento 
no CAPS 

Tempo de 
Participação 
em O.T. 

Sexo 

Usuário 01 45 anos 06 anos 06 anos M 

Usuário 02 45 anos 15 anos 13 anos M 

Usuário 03 44 anos 01 ano 01 ano M 

Usuário 04 38 anos 06 anos 05 anos F 

Usuário 05 55 anos 11 anos 10 anos F 

Usuário 06 40 anos 05 anos 04 anos F 

Usuário 07 44 anos 11 anos 11 anos F 

Usuário 08 55 anos 05 anos 05 anos F 

Usuário 09 29 anos 11 anos 10 anos M 

Usuário 10 43 anos 03 anos 02 anos M 

Usuário 11 52 anos 06 anos 05 anos F 

Usuário 12 42 anos 09 anos 09 anos F 

Usuário 13 32 anos 10 anos 10 anos F 

Usuário 14 31 anos 06 anos 06 anos M 

Usuário 15 25 anos 07 anos 07 anos M 

Usuário 16 54 anos 01 ano e meio 01 ano F 

Usuário 17 22 anos 04 anos 03 anos F 

Usuário 18 63 anos 02 anos 02 anos F 

Usuário 19 28 anos 07 anos 07 anos M 

Usuário 20 57 anos 02 anos 05 anos M 

Fonte: pesquisa de campo 
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Tabela 4: Temas e Categorias resultantes da análise das entrevistas dos 

Usuários do CAPS André do Cavaquinho, em relação às oficinas terapêuticas 

 

 

Tema Categoria Subcategoria  

Funções positivas 

elencadas pelos 

usuários 

Distração ou ocupação 

da mente ociosa 

Distanciamento de 

pensamentos 

negativos 

 

   

Desenvolver e ativar  

Interação social. 

  

 

A expressão artística 

como possibilidade de 

outra linguagem 

 

Entraves ao 

funcionamento das 

oficinas 

Falta de Investimento 

pela Gestão 

   

Empobrecimento de 

repertório das oficinas 

 

Fonte: pesquisa de campo 
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6.2.1. Tema: Funções positivas elencadas pelos usuários 

 

Para os usuários, as oficinas trazem benefícios importantes que contribuem 

com o processo de cuidado gerado no CAPS André do Cavaquinho. Quatro categorias 

foram elaboradas a partir da representatividade sobre o tema: Distração ou 

ocupação da mente ociosa, Desenvolver e Ativar, Interação social e A Expressão 

Artística como Possibilidade de Outra Linguagem. 

 

 

Categoria: Distração ou ocupação da mente ociosa 

 

Esta foi a categoria que contou com maior número de percepções ao se 

tratar do tema funções positivas das oficinas terapêuticas elencadas pelos 

usuários. Ela surgiu principalmente como resposta da questão “Para que servem as 

oficinas terapêuticas?”. Por isso demarca uma função que no cotidiano dos usuários 

é bastante representativa. 

A categoria trata em um primeiro momento, do sentido de distração, 

entretenimento, fuga ou a anulação do ócio. O ócio é visto como um mal, como uma 

proposta de inutilidade, como uma perda de tempo e que precisa ser combatido, ser 

preenchido com atividades. A atividade faz passar o tempo:  

   

“Serve mais pra pessoa desaluar, distrair mais (...) fico entretida, 
distraída lá e aí não dá muito pra conversar. E se entreter mais fazendo 
artesanato, fica mais entretida.” (Usuária 18) 
  

“Nossa mente, acho que assim trabalha com a nossa mente, e é bom 
que a gente tá fazendo um trabalho assim, que se ocupa mais a mente 
naquele trabalho.” (Usuária 16) 

 

“É a T.O. né, terapia ocupacional. Pra gente se entreter, se distrair 
[...]” (Usuário 19)  

 

“E a gente só está tendo duas oficinas, que é a de terapia, quer dizer, 
a de psicologia e a de artesanato. Só está tendo essas duas oficinas. 
Então a gente fica com o tempo vago, nossa mente fica um pouco 
vazia e as oficinas preenchem esse vazio.” (Usuária 12) 

 

“[...]a mente não ficava vazia, a gente fazia artesanato, desenhava, 
pintava, fazia caixinha, fazia cestinha, fazia tudo.” (Usuária 17) 
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“Tem coisas que a gente faz mesmo para passar o tempo.” (Usuária 
05) 

 

 

Em um segundo momento, essa categoria apresenta um deslocamento de 

função em que se combate não mais o ócio, mas os produtos dele: os pensamentos 

negativos. Pois para uma parte dos usuários entrevistados “mente vazia, oficina do 

diabo”. É como se a mente ociosa tendesse a uma negatividade, a uma morbidez, 

como se ficar parado para pensar apresentasse um risco iminente. É o risco de deixar 

que os pensamentos soltos se descontrolem, e este descontrole possa acarretar um 

“automatismo mental”. Para outros, mente vazia pode significar lidar com os 

problemas cotidianos, as preocupações, as perdas e seus lutos. As oficinas ganham 

a função de distanciamento de pensamentos negativos.     

 

“Disse ‘agora vamos ver entrar no grupo para ver se você interage, 
esquece mais o mundo, porque não existe ninguém andando atrás de 
você, conversando com você, é imaginação da sua mente.’ E uma 
mente vazia, oficina do diabo. Aí foi quando eu comecei no artesanato 
com uma boa professora [...]” (Usuária 04) 

 

“Como se não tivesse doente porque, você imagine, você numa numa 
ilha que você olha para um lado tem água, para o outro tem água e 
uma paisagem linda. Você no meio disso, você vai lembrar de coisas 
ruins?” (Usuária 06) 

 

“Faz a gente trabalhar a nossa mente de alguma forma, não deixando 
ela livre pra que ela fique pensando bobagem. Pensando coisa ruim, 
besteira. Por isso que eu digo é bom. Tem um certo dizer que ‘mente 
vazia, oficina do diabo’.” (Usuário 15) 

 

“Não só o medicamento, mas a oficina distrai a mente, você pode 
esquecer muitos problemas. [...] E agora eu já pedi para voltar para  
manhã, já pelejei. Pelo fato de eu querer uma oficina, de eu querer 
uma atividade que melhore mais minha mente. Principalmente nessa 
fase que eu passei, que meu esposo faleceu e eu estou de luto, como 
dizem. Por isso é bom demais para mim fazer essas coisas, porque 
distrai mais a mente” (Usuária 05) 

 

“Enquanto a gente está ali trabalhando, fazendo aquelas coisas, os 
problemas da gente somem. Ali a gente já se enterte com aquilo ali. 
[...] Por exemplo, eu tenho muito medo. Eu tenho medo até de sair na 
calçada. Quando eu venho pra cá, que eu fico fico entretida com elas 
(as oficinas), aí eu esqueço, esqueço os problemas. ” (Usuária 08) 



 
 

77 
 

 

 

“Às vezes a pessoa está com uma ideia de suicídio, a ideia suicida na 
cabeça. Aí essa ideia suicida você vai fazer um copinho, um crochê - 
que eu gosto muito de crochê. Aí naquela repetição dos pontos, da 
linha, de você puxar a linha e enfiar a agulha, puxar a linha e enfiar a 
agulha. Você vai repetindo aquilo ali de certa forma, você vai se 
automatizando. E pode acontecer um fisgamento do pensamento. 
Naquele momento ali e você passa a sair da ideia suicida, para a ideia 
da linha do crochê. [...]Eu conheci uma matemática, uma 
esquizofrênica, uma professora de matemática esquizofrênica. Ela 
passava o dia fazendo tricô. Ela não fazia tricô para vender, ela ficava 
contando para fugir do pensamento, fugir da dor, ela disse que 
conseguia fugir da dor fazendo tricô. [...]no tricô ela fugia do 
pensamento e aí eu aprendi com ela.” (Usuário 02) 

 

“A gente muitas vezes estava com pensamentos negativos e chegava 
aqui, ai tinha artesanato, a gente sentava ali e aí juntava aquela roda 
de amigos, fazia uma coisa, fazia ou outra, brincava e terminava a 
gente esquecendo até de uma coisa ruim que tava passando na mente 
da gente.” (Usuária 07) 

 

 

Como apontam os trechos transcritos, as percepções de uma considerável 

parcela dos usuários entrevistados destaca uma função que envolve a distração, o ato 

de ocupar a mente, o passatempo. Este ensejo de distanciamento aparece, em sua 

maioria, nas entrevistas, como primeira resposta ao questionamento de qual o intuito 

da prática oficineira. E apesar de algumas distinções, o sentido dessas colocações 

perfaz uma lógica com objetivo comum: o entretenimento. O poder de entreter/distrair 

no relato dos usuários, é vislumbrado como uma contribuição importante para a 

terapêutica, trazendo benefícios implicados na atenção que recebem, sendo até 

mesmo necessário para um resultado positivo da oficina. Esquecer, se afastar dos 

maus pensamentos, não pensar coisas ruins, bobagens. Não lembrar dos problemas, 

perdas, mazelas, medos, angústias. E até mesmo afastar os pensamentos que levam 

à crise e a ideias suicidas. Em uma primeira leitura, parecem razoáveis os benefícios 

trazidos por tal função, mas é preciso ir além e ter uma compreensão mais densa 

sobre essa lógica, e isso só é possível no decorrer da análise.  

Na história da utilização das atividades essa lógica de ocupação do tempo 

ocioso aparece como a mais antiga (GUERRA, 2004, CEDRAZ, 2006), mas também 

a mais insistente, pois continua sendo proposta a pessoas em sofrimento psíquico 

mesmo depois de tantos movimentos de reformulação das práticas. Mas que benefício 

é este? A distração funcionando em um processo análogo a uma medicação paliativa 



 
 

78 
 

 

que diminui os sintomas, mas até que ponto ela contribui para uma terapêutica que 

tem como pressuposto a reabilitação? E de que forma ela busca romper com as 

barreiras encontradas na institucionalização do louco no social? Ao final do tema 

Funções positivas das oficinas elencadas pelos usuários, haverá uma discussão 

sobre a categoria da distração, em que estas questões serão retomadas.  

As outras categorias vêm para apresentar um movimento que dá outros 

sentidos para a utilização de atividades. Cabendo salientar que até o grupo de 

entrevistados que apontaram a distração como objetivo, por muitas vezes, colocaram 

outras funções para as oficinas, que fogem à regra da ocupação do tempo, e que vão 

conduzindo inflexões sobre como concebem a prática.  

 

 

Categoria: Desenvolver e ativar 

 

Esta categoria trata de percepções dos usuários que abordam o 

desenvolvimento físico e intelectual e a aprendizagem acarretados pela participação 

nas oficinas. O desenvolvimento é correlacionado a um aspecto peculiar, que segundo 

os usuários, também é acarretado pelas oficinas: ativar. 

 

 

“As oficinas terapêuticas servem para o nosso desenvolvimento. 
[...]Fica mais desenvolvido, fica mais em atividade” (Usuário 01) 

 

“Ajuda muito no desenvolvimento da gente. [...] é muito bom pra o 
desenvolvimento da gente, muito bom mesmo. [...]A gente faz as 
coisas, depois a gente mesmo admira o que fez. A gente mesmo gosta 
das coisas que fez. A gente faz caixinha, faz pintura, faz desenho. Faz 
um bucado de coisa, a gente faz muitas coisas. E cada coisa a gente 
fica “menino, foi eu que fiz”. Que bonito, aquilo é bom pra gente. A 
gente se sente desenrolado, mais desenvolvido. [...]É de aprendizado 
e desenvolvimento. É muito bom, porque no que a gente se 
desenvolve, a gente vai se sentindo útil. [...]Às vezes a gente levava 
até trabalho pra casa pra gente se desenvolver em casa.” (Usuária 08) 

 

 

“Foi melhorando meu desempenho e eu fui melhorando de acordo com 
a oficina também que teve. [...]Que eu fui vivendo. Como eu cheguei e 
agora que eu tô, elas (as oficinas) ajudaram muito no meu 
desempenho, no meu desenvolvimento.” (Usuário 09) 
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“[...] faz com que a gente se sinta bem melhor. Porque quando você 
vai se testando, aí você vai evoluindo. No meu caso, eu achava que 
não tinha condições de fazer nada daquilo. [...]Porque pra começar, 
quando você vai fazer, aí você diz ‘vou pegar esta peça e colocar neste 
lugar. Ah, é tal cor’. Isso vai modificando sua mente. Você vai 
funcionando. É como um carro que tá paradinho ali e fica hein hein. E 
depois quando começa a funcionar, ele vai. Eu acho que minha mente 
funcionou assim, estava paradinha. Foi começando, começando. Hoje, 
eu já tô com a mente bem melhor que antes. E isso eu agradeço ao 
artesanato.” (Usuária 11) 

 

“Servem para desenvolver a nossa mente. [...]  E com as oficinas eu 
fui me desenvolvendo. [...] Sim, através das oficinas a gente se 
desenvolve mais, as nossas habilidades, as nossas experiências. [...]A 
gente se desenvolve que nem percebe. É muito gratificante as oficinas 
[...]” (Usuária 12) 

 

“As oficinas é uma forma de ajudar a mente. O artesanato mesmo era 
uma forma de ajudar a gente, a gente desenvolvia muito, muito, 
muito. Eu mesmo me desenvolvi muito, muito.” (Usuária 17) 

 
“Tem muita gente. E fica mais animado. E desenvolve bem mais.” 
(Usuária 18) 

 

Cabe salientar que alguns usuários caracterizam que a prática os leva não 

somente ao desenvolvimento intelectual, mas também ao desenvolvimento físico: 

 
“No desenvolvimento do corpo físico. E não fica parado por conta do 
remédio que deixa a gente paralisado.” (Usuário 01)  
 
(...)é na oficina que de alguma forma você começa a movimentar os 
músculos. (Usuária 06) 

 

 

A utilização de atividades é percebida com o papel de proporcionar 

aprendizado e movimento, ativando habilidades e contribuindo para que os usuários 

reanimem-se física e intelectualmente para um progressivo desenvolvimento. Como 

no relato da Usuária 11, que refere que seu trabalho na oficina é como o de um carro 

com dificuldades de funcionamento, mas que com um tempo “volta à ativa” com todos 

os mecanismos funcionando de forma empenhada. Ou como a Usuária 08 que, a partir 

do desenvolvimento de habilidades, vai se sentindo útil. Apesar de mecanicistas, estes 

exemplos ilustram o sentido do discurso presente nesta categoria, o de promover 

atividade ao invés de inatividade, acionar corpo e mente em uma lógica com 

proximidades com o que foi construído na Terapêutica Ativa de Hermann Simon 
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(BARTALOTTI; DE CARLO, 2001) que na primeira metade do século XX, serviu como 

uma das bases para o que depois se tornaria a Terapia Ocupacional: 

 

Como psiquiatra, Simon praticava a ocupação terapêutica, desde 
1905, no Hospital de Warstein e depois em Gütersloh, na Alemanha; 
seu método, denominado ‘Tratamento Ativo’, partia da ideia de que 
‘vida é atividade, princípio que rege tanto a vida corporal como a 
mental, dado que o homem nunca permanece sem fazer nada; se não 

faz algo útil, faz algo inútil.’ (p. 25) 
 

Aqui, diferente da categoria Distrair e ocupar o ócio, já se visualiza, 

mesmo que partindo de um registro da falta (já que a proposta é de que possam voltar 

a ser úteis), uma característica reabilitativa, pois no sentido de ativar ou reativar os 

usuários, há uma expectativa de que possam voltar a produzir a partir do treinamento 

de habilidades. Mas a única oficina que é referida nesta categoria é a de artesanato. 

Havendo somente um tipo de atividade, com processo de aprendizagem específico, 

restringem-se as possibilidades de inclusão para aqueles que não se identificam ou 

que por qualquer outro motivo, não conseguem se adaptar à tal oficina. Tem-se que o 

treinamento de habilidades com esta esmiuçada oferta, aposta em um nivelamento 

adaptacional do público de usuários, como se todos tivessem o mesmo nível de 

aprendizagem, não considerando suas singularidades. Por isso, pode-se afirmar que 

é uma perspectiva “ortopédica”, com uma função adaptativa.  

Além de que, deve-se questionar o que é feito depois com estas habilidades 

desenvolvidas, pois se não há ações de inserção, geração de renda, trocas que 

envolvam outros setores e serviços, estas oficinas continuam funcionando como uma 

espécie de Ergoterapia (LIMA, 1997) que tem fim em si mesmo. Habilidades para que? 

Ativar com que intuito? Artesanato porque? 

A oficina aparece neste sentido como um ponto inicial de um processo de 

reabilitação, que além de necessitar de outras possibilidades de desenvolver 

habilidades, precisaria complementar um circuito que percorresse outros espaços, 

como oficinas de geração de renda e cooperativas, para que nesta perspectiva 

pudesse desenvolver não somente habilidades, mas formas concretas de reabilitação 

pela via do trabalho. 
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Categoria: Interação Social   

Para os usuários, a oficina é espaço de interação grupal, pois no ato de 

produzir, trocam-se experiências e são construídas novas formas de cuidado. E no 

processo de cooperação da atividade, são desconstruídas visões sobre a loucura e 

criam-se vínculos que podem durar anos. É um espaço de acolhimento, e de escuta 

mútua:  

 

“[...] E vai se trocando, vai se aproximando, vai quebrando a timidez. 
Vai se entrosando, vai se socializando, vai se comunicando e 
quebrando os bloqueios que a vida e as doenças da mente nos 
causam. Vai rompendo.” (Usuário 02) 

 

“Ali eu ficava observando e quando a gente pegava no ritmo mesmo, 

aí ali era uma conversa vai, uma conversa vem. Era um sorriso, e era 
aquela alegria. Todo mundo na animação. [...] Em termos de 
socialização também, aqui é uma roda, aqui ficam com 3 mesas, 
nessas mesas aqui fica com 40 a 50 pacientes e ali cada um conversa 
uma coisa, cada um conta um pouco de sua história, cada um dá uma 
risada diferente [...] Engraçado isso, a terapia, quando existe união, 
primeiro quando existe aquela união, vamos supor de eu ter tomado 
aquela medicação fico meio tonta, mas eu tô ali, eu tô escutando longe, 
mas tô. A gente tá rindo, a gente tá brincando, a gente tá conversando, 
e tamo trabalhando, tamo produzindo. Esse é o bom da história, o 
engraçado, o gostoso do Artesanato, o prazeroso da psicologia mental 
da gente.” (Usuária 04) 

 

“Fica amigo, gostando do outro amigo. E a gente vê que a gente não 
é afastado da sociedade. Quando a gente faz a oficina terapêutica a 
gente fica vendo que a gente não é afastado da sociedade, fica mais 
desenvolvido, fica falador.” (Usuário 01) 

 

“Porque é na oficina a onde surge uma conversa com um colega. É na 
oficina onde você começa a conversar [...]Através da oficina, você 
tanto se comunica melhor, como tem aquela pessoa que você nunca 
fala, nunca falou. Aí na oficina sempre aparece a oportunidade de você 
falar para outra pessoa. [...] aqui todas as amizades que eu fiz foi 
através das oficinas.” (Usuária 06) 

 

“Porque assim pra mim, pessoas que não te aborrecem, não te 

chamam disso e daquilo. Porque lá fora sempre tinha aqueles que 
dissessem “ele toma remédio controlado”, e se afastava de mim não 
sei porque. E aqui no grupo ninguém se afasta, um ajuda o outro.” 
(Usuário 10) 

 

“Faz novas amizades, sabe trabalhar em grupo, em equipe e interagir 
com alguém, fulano me dá isso, fulano me dá aquilo. E vai fazendo 
amizades, vai melhorando ali. Vai conhecendo novas pessoas e vai 
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melhorando a vida da gente. Porque muitas vezes até a própria família 
discrimina a gente. E aqui a gente faz novas amizades no grupo de 
oficina.” (Usuária 05)  

 

“Aí às vezes eu tô achando minha peça bonita, e outro chega e diz tem 
que melhorar aqui. Aí eu chego no do outro e digo que tem que 
melhorar ali e a gente termina criando um vínculo. Assim, tenho 
amizades aqui dentro que foi feito na mesa do Artesanato e que dura 
até hoje, desde o começo tem gente aqui desde o começo. Tem bem 
oito pacientes aqui que são desde o começo, a gente faz o artesanato 
e a amizade é imensa. Eu acho que se a gente não fizesse aquela roda 
lá do Artesanato, a gente não ficasse daquele tempo junto, a nossa 
amizade não teria durado esse tempo todo.” (Usuária 07) 

 

“Acho, que a gente fica ali no grupo e a gente se comunica um com os 
outros. Um pede material de outro, outro pede material de outro. [...] A 
gente pede ajuda um do outro, todo mundo se ajuda, todo mundo 
conversa, se entende. É muito bom. Se entende com o grupo.”  
(Usuária 08) 

 

 

“Aí fiquei afastada muito tempo. Depois que eu comecei: aí um 
chegava “senta aqui”, outro “pega aqui, oh”, “oh uma caneta aqui”, “Oh 
tinta aqui”. Um dando pra os outros, aí eu percebi, oxe, aqui é bom. 
Porque eu pensei que cada pessoa era aquela pessoa individual, mas 
não, todo mundo assim se doando pra o outro. Aí foi muito bom. Eu 
achei que até pra mim, me enturmar mais com as pessoas na rua, eu 
acho  que foi o artesanato. Porque antes eu era mais fechada. E depois 
do artesanato não, eu tô mais tranquila, já converso. Sabe? Já tô bem 
melhor.” (Usuária 11) 

 
“Porque como passei traumas de ficar calada, eu não conseguia falar, 
eu tinha medo de falar. Então através dessas oficinas foi que eu fui 
conseguindo falar. Porque na terapia individual a gente fala só com 
uma pessoa só. A gente fica com medo de falar com outras pessoas, 
de ter uma vida social. A gente falar só com o terapeuta fica um pouco 
anti-social. E a maioria dos usuários tem esse problema, de timidez de 
se fechar só nele mesmo. Então o oficina ela deixa aquela questão de 
socializar com outras pessoas, também ver o problema do outro, que 
é bem importante quando nas oficinas, você o problema de todos os 
outros.” (Usuária 13) 

 

 

Na percepção dos usuários, a oficina é um espaço de socialização, em que 

os mais tímidos, fechados e isolados têm um lugar privilegiado na facilitação da 

comunicação. Como no relato da Usuária 13 que “passou traumas de ficar calada” e 

com um grupo atravessado pelo uso de música5, conseguiu se incluir e partilhar suas 

                                                
5 Durante o período da pesquisa o grupo de música já não acontece mais. 
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experiências. Ou como a Usuária 11, que passou a não estar mais afastada, e no 

artesanato entre atos de colagem e pintura, foi transformando sua forma de relacionar-

se com as pessoas do grupo e criando novos vínculos.  

A oficina, nestes relatos, é um lugar onde se busca romper com o 

distanciamento social, abre-se uma possibilidade de expressão e de ser acolhido em 

sua expressividade. E quando se escuta a voz dos usuários, que em outros contextos 

foi cerceada, abre-se espaço pra reconstruir significados quanto à loucura e ao próprio 

sofrimento psíquico: “Porque lá fora sempre tinha aqueles que dissessem ‘ele toma 

remédio controlado’, e se afastava de mim não sei porque. E aqui no grupo ninguém 

se afasta, um ajuda o outro.” (Usuário 10).  

A discriminação e a exclusão que sofreram e que sedimentaram formas de 

estar no social, são desconstruídas e assim as relações podem ganhar outras cores 

na mesa de artesanato ou outros sons na oficina que utilizava música. Constrói-se, 

mesmo que momentaneamente, um lugar possível: “Porque muitas vezes até a 

própria família discrimina a gente” (Usuária 05) e na oficina há possibilidades de 

desconstruir a discriminação, o estigma e o preconceito, dando outros valores à 

loucura e seu lugar no social.  

Mas, deve-se esclarecer, que essas possibilidades já eram descritas na 

portaria 189 de 1991, responsável por regulamentar a prática das oficinas 

terapêuticas: “atividades grupais, de socialização, expressão e inserção social” 

(BRASIL, 1991). A socialização, a expressão e a inserção promovidas pelas oficinas 

vêm sendo discutidas desde então, discussão que envereda para como estes fatores 

podem ser estimulados. Como por exemplo no estudo de Pádua e Morais (2010), que 

referem a potencialidade das oficinas na “inclusão de singularidades” através do 

estímulo à expressividade dos usuários e a socialização. Mas até que ponto esta 

socialização contribui para o processo de inserção social destes usuários?  

Outra questão é: será que ao desconstruir saberes e formas de lidar com a 

loucura, instituídos e absorvidos pelos usuários no meio social exterior ao serviço 

(como exemplo, na própria família), mas que através das oficinas entram em processo 

de decomposição e ressignificação, não se está contribuindo com o processo de 

desinstitucionalização da loucura?  

Se for pertinente pensar o ambiente da oficina como um espaço 

micropolítico no sentido de uma processualidade entre o dentro e fora da instituição, 

em que as ações deste espaço, possam transformar o ambiente macropolítico (aqui 
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compreendido como a rede social do usuário6), aí estas duas questões poderiam ser 

respondidas afirmativamente. E é aqui que entra a noção de território, com a 

compreensão de que as ações devem situar-se em diálogo constante com os outros 

setores e com a comunidade, para potencializar essas ações e concretizar a inserção 

em um plano macropolítico. Como referem Pádua e Morais (2010) sobre o alcance 

dessas atividades:   

 
Lancetti (2006) afirma que “a experiência da desconstrução 
manicomial nos ensinou a importância do dentro e do fora do 
estabelecimento, das bordas como espaço privilegiado de produção 
de subjetividade cidadã” (p. 51). No entanto, ainda há muitos CAPSs 
centralizados em si mesmos, que não se preocupam em desbravar 
outros espaços da comunidade, nem em promover uma reinserção dos 
usuários de saúde mental na sociedade e nem em transformar o modo 
como a população considera aquele que possui intenso sofrimento 
psíquico. Há, portanto, duas formas de se trabalhar com saúde mental: 
(1) manter os usuários nas instituições de tratamento e perpetuar um 
movimento cristalizado; ou (2) estender a ação para o território [...] (p. 
471) 

 

A inserção e a “desconstrução” acarretados pelas atividades, apesar de 

benéficas em um nível micropolítico, são circunscritas ao CAPS em estudo, ou de uma 

forma mais restrita ainda, à própria oficina. O usuário até encontra um lugar onde é 

inserido e onde ressignifica o próprio sofrimento, mas como as ações intersetoriais e 

comunitárias são quase nulas, o poder contratual (SARACENO, 1999) do usuário é 

bastante baixo, causando dependência somente ao CAPS, ao invés de autonomia. A 

autonomia é aqui compreendida como o desenvolvimento de um maior poder 

contratual do usuário, com uma maior rede de relações com distintos atores sociais:  

 

Somos mais autônomos quanto mais dependentes de tantas mais 
coisas pudermos ser, pois isso amplia as nossas possibilidades de 
estabelecer novas formas, novos ordenamentos para a vida 
(KINOSHITA, 1996, p. 57).    

 

Neste sentido, as ações poderiam ser expandidas com a inclusão de outros 

atores, setores e espaços, como o SUAS, em atividades conjuntas, ou nas 

comunidades como a participação de associações de artesãos. Vários equipamentos 

e eventos poderiam ser pensados, como a participação em feiras de artesanato que 

                                                
6 Rede social compreendida como “um campo social composto pela soma de todas as relações 
interpessoais significativas para o indivíduo” (RIBEIRO, 2004, p. 109), incluindo o ambiente familiar e o 
comunitário.  



 
 

85 
 

 

não se restringissem ao público da atenção psicossocial, ou o que já foi construído 

nas atividades de música poderia ser apresentado em eventos das comunidades dos 

participantes. Estes eventos, sejam os de ordem intersetorial ou os de intervenção 

comunitária, quando ocorrem via CAPS, são exceções, pois a regra é que as 

atividades não extrapolem seus muros. A questão seria realmente de extrapolar e 

pensar na expansão, ao invés da restrição, pois restrição lembra enclausuramento. 

 

 

 

Categoria: A expressão artística como possibilidade de outra linguagem 

 

 

 Esta categoria trata de percepções mais densas que as outras 

apresentadas e, por isso, exige uma interpretação mais apurada. Para facilitar a 

compreensão, buscou-se contextualizar cada bloco de falas obtidas, como forma de 

melhor cristalizar o sentido deste conjunto de percepções. 

 A arte é pontuada nas entrevistas, vislumbrada em sua potência, mesmo 

que intermitente e localizada em determinados discursos. Linguagens artísticas 

distintas aparecem no relato de alguns usuários, como possibilidades de expressão 

daquilo que muitas vezes eles não conseguem expor através da comunicação verbal 

comum. Na percepção destes usuários, a arte é uma forte ferramenta da prática, que 

se for bem aproveitada, pode trazer à tona o traço original de cada sujeito. Pois é 

através de uma pintura, cena de teatro, desenho ou canção, que ele expõe seu 

sofrimento, os desejos, os sonhos, as utopias. É através da utilização de uma 

linguagem artística que estes sujeitos transformam o mundo em volta, com alguma 

coisa que terá a marca de suas peculiaridades. 

 

 

“É,  porque arte tem um sentimento, tem uma alma… E esse tapete eu 
batizei e assinei literalmente com sangue. Sangue mesmo, sangue da 
veia. [...] Eu diria que a arte tem sentimento e o artesanato não tem,  
por isso que ele é barato. O artesanato se repete, a arte não.  Para 
mim toda arte é prima, toda arte é obra prima,  não existe arte copiada!  
Toda arte é obra prima. O artista morre com aquela arte, não existe 
outra obra igual, outro traço igual, outro ponto igual. Colocado com 
aquele mesmo tipo de energia, com aquele mesmo tipo de sentimento, 
não existe. Com  aquela  mesma viagem, com aquele mesmo objetivo, 
com aquele mesmo raciocínio, com aquele mesmo pensamento? Não 
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existe. Cada ponto daquele tapete era um pensamento, eu viajei nesse 
pensamento,  até a minha paranoia tava naquele tapete.” (Usuário 02) 

 

“Mas teve uns três anos atrás, eu fiz um quadro que ao lado era fios 
de alumínio. Fios que eu encontrei na oficina. Com um espelho. Só 
que ninguém entendia. [...] Só que o pessoal dizia “que quadro 
diferente, estranho”. Aí eu deixava para as pessoas se olharem, sabe? 
Para elas ficarem maquinando assim, pensando. Do jeito que eu fico 
aqui em casa, eu quero que as pessoas façam o mesmo. Que se 
encontrem, que era uma proposta pra eles se encontrar. Pra eles 
pensar. Para saírem da minha casa com aquela interrogação. Eu vou 
pegar eles com isso. Quando eles chegava, eu dizia “se olhe”. “Vá pra 
casa e depois pensa”. “Este quadro é pra você pensar”. [...] E eu acho 
que minha mente melhorou foi eu pensando. [...] Eu sempre deixo 
alguma coisa pras pessoas que chegam em minha casa. São ideias, 
que eu trago, pra que, quando chegarem na minha casa, não saiam 
sem levar algo. Eu quero que as pessoas cheguem na minha casa e 
se sinta confortável. Mas também que saia com um ponto de 
interrogação. Porque é assim que você ajuda as pessoas a funcionar 
a mente. [...] Eu não tenho material, eu uso o que eu tenho. Foi 
esmalte, foi tinta, tudo que eu achei, eu fiz o quadro.” (Usuária 11) 

 

 

No trecho da entrevista do Usuário 02, ele descreve a criação de um tapete 

que passou anos para finalizar, uma obra que carregava seu sangue em assinatura 

para comprovar que fora feita por ele. Para o usuário, a arte representa o traço singular 

do sujeito que a constrói, sendo diversa da padronização do artesanato, pois este 

repete suas formas e estéticas, por isso é “barato”. A arte é única, não se reproduz, 

mas se produz revelando uma verdade, uma originalidade de quem a cria. A arte é 

potência criativa e se realiza em novo formato, com características específicas de seu 

idealizador, a arte é obra prima, ela “tem uma alma” (Usuário 02). 

Já no trecho da entrevista da Usuária 11, ela descreve como passou a 

produzir quadros a partir do que aprendeu no artesanato do CAPS. Porém, no decorrer 

da entrevista, ela esclarece que os quadros que constrói, fogem às práticas de 

confecção, pintura e colagem disponibilizadas pelo artesanato do serviço, pois estes 

quadros são feitos com técnicas novas que ela mesmo desenvolve, reaproveitando 

muitas vezes o material que é descartado pelo CAPS. Ela cria quadros que ela mesmo 

idealiza: “são ideias, que eu trago” (Usuária 11). São obras suas, com suas tintas, 

espelhos e retalhos, onde ela busca exprimir estas ideias ou até mesmo deixar uma 

dúvida em aberto, pois para ela, é bom fazer as pessoas pensarem, porque foi se 

questionando e pensando através do artesanato que sua mente voltou a funcionar. E 
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assim ela transforma o lar, com suas expressões espalhadas pela casa, para que 

quem a visite tenha uma sensação diferente, uma impressão. 

Estes dois relatos contextualizados fazem emergir a noção de criação 

artística como forma de simbolizar suas vivências através das obras e remetem ao 

ideário em ebulição já há algum tempo, da utilização de atividades expressivas: 

 

A obra é vista, então, como reveladora da verdade interior de seu 
criador e este é seu valor maior. É dessa concepção que se origina a 
designação atividades expressivas para o desenho, a pintura e a 
modelagem, tão utilizada nas práticas de oficinas e ateliês. (LIMA, 
2004, p. 69) 

 

Mais três trechos obtidos nas entrevistas ilustram a função da arte na 

expressividade para os usuários: 

 

E quando eu comecei a encenar, eu comecei a sentir aquilo ali, 
passando por aquele processo, como se eu tivesse vivendo. Mas pra 
mim foi bom porque eu botei pra fora. Então, quer dizer, quando fui 
vivendo aquele momento, aquilo foi saindo de dentro de mim, como se 
tivesse presa lá dentro e eu não conseguia botar pra fora, mas naquele 
momento eu consegui. [...] Porque só através do teatro é que a gente 
vai descobrir o que está lá no fundo, uma coisa que você passou no 
passado, uma coisa que está guardada lá dentro do seu íntimo e 
através do teatro você bota pra fora. [...] É um que você guarda dentro 
de um bauzinho dentro do seu eu. [...] E através dessas oficinas 
acontece isso. (Usuária 12) 
 
E aos poucos você vai cantando, cantando e vai jogando aquilo tudo 
pra fora. E assim, tem várias letras de músicas interessantes, que faz 
com que você externe seu sofrimento. “Ah, identifiquei com essa letra”. 
Aí vai cantar. Aí até pra o terapeuta, é bom ele ficar atento, que às 
vezes até no que tá cantando, eles está expressando o que ele (o 
usuário) está passando. Então eu vejo isso. Como também as oficinas 
de arte é interessante porque a pessoa acaba expressando o 
sentimento através de um desenho, de um artesanato. Ela vai 
expressando o que ela vem passando porque ela não consegue 
externar, ou não consegue, ou não sabe como externar, falando. [...] 
Eu digo por mim, eu externo muito através da música. Tudo que eu tô 
passando. É mais fácil eu cantar uma música e dá pra perceber o que 
eu tô passando, que eu chegar e falar o que eu tô passando. É bem 
mais fácil. [...] Porque se a gente for perceber cada ação de cada 
usuário, ele tá passando através da oficina, do canto, do artesanato, 
qualquer coisa, ele tá passando o sofrimento, cada situação, ele tá 
passando através daquilo ali. [...] Naquele desenho a pessoa, ela vai 
colocar um pouco do que ela tá vivendo. Do que ela tá vivendo ou do 
que ela quer viver, tipo um sonho, uma utopia, uma coisa que ela 

deseja viver. (Usuária 13) 
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Eu me sinto bem em pintar, me expresso, o que vinher na mente eu 
pinto. [...] As pinturas, tinta a quadro, a óleo. Lá em Porto Alegre e no 
Recife eu aprendi três tipos de técnicas de tinta a óleo, eu gosto 
dessas coisas, me sinto bem. Me expresso bem, me sinto bem. Eu 
fazendo aquilo estou me expressando na arte. O que vem na mente 
eu pinto, eu me sinto bem. (Usuário 19) 

 

 

O trecho da Usuária 12 faz parte de um relato maior, onde ela descreve 

como o teatro conseguiu fazê-la reviver uma cena marcante de sua vida. Na oficina 

que utilizava artes cênicas, ela encenou um momento em que estava em sala de aula, 

quando ainda exercia a profissão de professora, momento este em que “perdeu o 

controle” e teve uma de suas primeiras crises. Reviver isto através do teatro permitiu 

“botar para fora”, até o ponto que aquilo foi “saindo de dentro” dela. Pela linguagem 

cênica, ela encontrou uma via não só capaz de expressar um sofrimento vivido no 

passado e que estava “guardado no bauzinho”, mas também de ressignificá-lo.  

Para a Usuária 13, a música foi a linguagem que encontrou para se 

expressar. E isso de externalizar dores e martírios, sonhos e utopias através da 

música, foi fundamental para sua terapêutica, pois ela considera que foi a participação 

em uma oficina de música, o principal fator responsável pela sua melhora. De tal 

forma, que resolveu fazer estudos na área depois que se afastou do CAPS André do 

Cavaquinho e passou a dar aulas de violão em outros espaços. Mas a usuária 

compreende que este poder de expressão não é específico da música, mas é comum 

em “oficinas de arte” (Usuária 13). 

Usuário 19 relata não gostar do artesanato, pois não tem paciência. Mas 

gostava muito de se expressar pintando telas com tinta a óleo. Em Recife e em Porto 

Alegre teve oportunidade de experienciar este tipo de pintura e era feliz fazendo 

quadros, chegando a vendê-los. Nestes outros espaços, lhe deram liberdade para 

pintar o que quisesse. Desta forma, para ele “Eu fazendo aquilo estou me expressando 

na arte” (Usuário 19). 

Cada usuário traz relatos a seu modo, acerca de uma linguagem artística 

com a qual se identificou, e que através da identificação, passou a utilizar as formas 

de tal linguagem para exprimir uma fala. Fala esta, que pode se tornar inaudível, caso 

seus verbetes não sejam expressados por esta outra linguagem, uma linguagem 

incomum, que foge ao verbo e que pode não apresentar signos universais. Como Nise 

e Frayze-Pereira já diziam "(...)ser a destruição da comunicação comum e ser a 
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criação de uma outra comunicação. Isto é, ser a instauração de uma comunicação 

incomum.” (Frayze-Pereira, 1980, P.205).  

Aqui emerge a dimensão da arte na possibilidade de uma comunicação 

que Nise já conhecia em seus mergulhos interpretativos, onde os sujeitos falam 

através de linguagens artísticas. E que Osório Cezar visualizava como alternativa de 

“reabilitação social” (LIMA; PELBART, 2007, p. 718). Pois Cezar na década de 1920, 

acreditava que através da profissionalização da arte, os loucos poderiam encontrar 

uma alternativa para inserção no social, fora do asilo, sem perder totalmente essa 

força específica e disruptiva da criação artística.  

Porém, cabe salientar que estes relatos colhidos no CAPS em estudo vêm 

acompanhados de queixas relacionadas à arte que buscam produzir: a 

indisponibilidade dos profissionais do CAPS em abarcar as demandas de produção 

(que será melhor discutido na categoria empobrecimento de repertório de 

atividades) e uma dificuldade de “escuta” para este tipo de comunicação. Como por 

exemplo, o Usuário 02, que refere que no CAPS não houve uma inclinação dos 

profissionais para conhecer os artefatos que ele produzia e insistia em citar. Ou como 

na queixa relatada pela Usuária 13, que refere que ela foi a responsável por introduzir 

o violão em um grupo de psicologia que “só tinha fala” e que é uma queixa comum 

dos usuários, falta arte e sobra “fala”. A Usuária 13 percebe uma desatenção da 

equipe, pois os profissionais deveriam dar mais importância à arte e o que esta 

exprime do “mundo psicológico” do usuário:  

 

Acho que cada psicólogo, psiquiatra ou terapeuta ocupacional, se eles 
trabalhassem mais essa questão de música e artesanato ou seja lá 
qual for a oficina, seria bem interessante pra ele ter uma percepção do 
que realmente está acontecendo com o paciente. Eu digo por mim, eu 
externo muito através da música. (Usuária 13)   

  

O tapete do Usuário 02, e os quadros feitos em casa por Usuária 11 nunca 

foram vistos pela equipe. Os quadros do Usuário 19, ele deixou de pintar, a 

musicalidade de Usuária 13, a encenação de Usuária 12, estas formas poéticas não 

encontram mais espaço no CAPS (já encontraram em outros momentos que serão 

melhor comentados na categoria Empobrecimento de Repertório das oficinas). No 

relato de Usuário 02, Usuária 11 e Usuária 13, o processo criativo e original que 

desenvolveram partiu de uma iniciativa dos próprios usuários. A queixa não recai só 

na falta de iniciativa, mas na desvalorização destas produções, na falta de uma escuta, 
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pois estes processos de criação demandam uma escuta mais do que especializada, 

especial: 

 

Tratava-se de estar à escuta de uma linguagem muitas vezes sem 
palavras, respeitando a “delicadeza do que é pré-verbal, não 
verbalizado e não verbalizável, exceto, talvez, na poesia” (Winicott, 
1975:154). A partir da escuta, essas produções podem tornar-se 
linguagem, instituir canais de troca e encontro, criar novos universos 
existenciais. (LIMA, 2004, P. 75) 

 

Acolher e escutar o que rompe uma normatização e que vem reverberar 

como uma necessidade de novas formas é um processo de quem está inclinado e 

atento para produção de subjetividades que fogem à padronização, é  “[...] acolher os 

sons, as falas, as formas, os atos, tecendo-os na trama do ateliê (LIMA, 2004, P.75). 

É estar aberto ao singular, que procura um social que ainda não existe, é pensar no 

CAPS como um ambiente que não mortifica os sujeitos, mas que os torna vivos e 

transformadores do meio social, numa clínica que provoque mutações (RAUTER, 

1997). 

  Por isso, a demanda de uma escuta especial como foi apontada pelos 

usuários do CAPS, se estende para a necessidade de outra clínica. E esta solicitação 

deve funcionar como o quadro da Usuária 11, que coloca um ponto de interrogação 

para que todos possam pensar em uma “atenção terapêutica criativa”. Para que 

agindo como espaço de transitoriedade e processualidade, o serviço venha a romper 

com normas estabelecidas e criar além de novas formas de comunicação, novas 

formas de inserção social. Para que a arte não seja somente meio de comunicação, 

mas também de transformação, assim como aponta Lima (2004): 

 

A ênfase no processo e no caráter construtivo dessas propostas 
apontam para uma nova forma de pensar a arte, não apenas como 
expressão do que já é, já está, mesmo que de forma oculta, mas como 
possibilidade de criação do novo, do que ainda não estava lá. Não 
apenas tornar “visível o invisível”, como queria Paul Klee, mas criar 
novos regimes de visibilidade. (P. 76) 
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Com quatro categorias descritas, contextualizadas e comentadas, o tema 

Funções positivas elencadas pelos usuários expõe um panorama de concepções 

sobre o funcionamento das oficinas no ideário dos usuários. A partir deste panorama, 

é possível pensar no universo de significados que sustentam as práticas entre os 

usuários e os profissionais. Para alguns pesquisadores, as oficinas têm “o papel 

central devendo funcionar como eixo estruturador do cotidiano institucional e da nova 

clínica que tem se estabelecido” (CEDRAZ, 2006, p. 65).  Por isso, os dados fornecem 

material para refletir sobre a utilização de atividades no CAPS em estudo e a 

reabilitação psicossocial (SARACENO, 1999). 

É importante voltar à discussão que foi levantada na justificativa, e que 

levou a todo uma problematização que guiou esta pesquisa “que lógicas guiam as 

oficinas atualmente? A categoria com maior campo representativo entre os usuários 

foi a Distração ou Ocupação da Mente Ociosa, apesar de algumas inflexões e 

rupturas, essa função que estrutura uma lógica, é preponderante nas falas dos 

usuários. Cabe salientar que quando foi feito um recorte da trajetória da utilização de 

atividades, o discurso de manutenção da ordem social (GUERRA, 2004), que buscava 

a erradicação do ócio, surge em um momento histórico anterior ao próprio tratamento 

moral de Pinel. A pesquisadora Andréa Máris Campos Guerra, ao destrinchar a lógica 

da ocupação, faz uma atenta prevenção: 

 

[...] evidenciadas as origens da utilização do trabalho e da atividade 
como recurso da polícia para a manutenção da ordem social, elas se 
tornam um aviso sobre a possibilidade de repetição desse discurso, 
como vemos acontecer ao longo da história, ainda disfarçados com 
elementos contemporâneos do discurso politicamente correto ou 
cientificamente suposto sobre a loucura. (GUERRA, 2004, p. 31)  

 

As forças instituídas podem apresentar outra roupagem que mascara o 

funcionamento de velhas práticas, as legitimando com novos discursos. Isso pode 

ocorrer em uma forma naturalizada de trabalhar, e assim o “passatempo” pode se 

perpetuar como prática de reabilitação, mesmo que nada carregue desse paradigma, 

somente porque é aplicado em um serviço substitutivo. E o CAPS vai se tornando um 

“novo modelo envelhecido”, pois já se sabe que nos antigos asilos “os doentes 

psiquiátricos, desde sempre e onde quer que estivessem, foram ‘postos a trabalhar’, 

para passar o tempo(...)” (SARACENO, 1999, p. 127).  
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Não se quer com isso condenar totalmente o entretenimento, ele tem seus 

benefícios, afinal para o ser humano a função de entreter sempre teve seu lugar. Mas 

quando se torna a principal preocupação de uma terapêutica, quando é dado como 

objetivo preponderante em atividades que buscam a reabilitação psicossocial, ele se 

torna da ordem da manutenção e da cronicidade, pois tem o sentido de não pensar 

em si ou no meio, mas sim de manter a atenção, de manter o usuário naquele lugar, 

de “mantê-lo dentro” como já disse Saraceno (1996) e que ainda rebateu:   

 

[...] a reabilitação é essa conspiração clara contra o entretenimento 
para manter dentro, para reproduzir a lógica que nunca termina, 
manter a lógica da enfermidade, tornando-nos cúmplices deste tipo de 
entretenimento. Devemos tomar outra direção. Podemos ser os que 
rompem com esse entretenimento. Pois, no momento em que se 
assume os grandes cenários: a casa, o trabalho, a rede social, damo-
nos conta de que não há mai tempo para entretenimento, que isto nada 
mais é que um adestramento físico, um adestramento mental. 
(SARACENO, 1996, P.18) 

   

  

Outros pesquisadores também se depararam com oficinas em serviços de 

atenção psicossocial, que eram apontadas como reabilitativas, mas mostravam o 

enfoque contraditório do entretenimento na utilização de atividades (LAPPANN-

BOTTI, 2004; CEDRAZ, 2006). E também colocam que esta lógica não condiz com os 

pressupostos da reforma psiquiátrica, apontando outro norte: 

 

A literatura expressa claramente quão produtivas podem ser as 
oficinas, salientando que elas são estratégias de reabilitação 
psicossocial (Corrêa, 2004, Greci, 2004 e Leal, 2004), e de espaços 
que dinamizam a transformação (Varela, 1997). É por produzirem uma 
subjetividade que visa a transformação da relação de exclusão 
loucura-sociedade que as oficinas se fazem positivas. Ou seja, os 
estudos da área reconhecem que a positividade das oficinas repousa 
em seu potencial transformador e não na sua capacidade de se 
constituir como um entretenimento. (CEDRAZ, 2006, p. 70) 

 

Ao invés de manter os usuários distraídos para mantê-los no “mais do 

mesmo”, buscar a criação que opera mudanças, inflexões, subversões, mutações, 

disrupturas. É construir este espaço de “processualidade entre a criação do mundo e 

a criação de si” (GALVANESE ET AL, 2016, p. 444), entre o que está posto e um devir, 

entre forças instituídas e instituintes, um lugar transitório entre o dentro e o fora da 

instituição, para promover a “potência criadora da vida” (LIMA, 1997, p. 71).  
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A categoria A expressão artística como possibilidade de outra 

linguagem traz algumas reflexões sobre essa potência clínica e política que pode ser 

ativada nas oficinas para que se tornem transformadoras ao invés de “distraídas”. Os 

usuários em seus relatos, produzem arte, inventado formas de criar objetos, 

desenvolvendo outras linguagens e afetando o ambiente com suas singularidades. 

Essas ações se dão geralmente por iniciativa dos próprios usuários.  

Como a Usuária 11, que elabora técnicas próprias de criar quadros a partir 

de material reciclado, que são socializados em sua casa. No seu lar, suas marcas 

estão pintadas, coladas em retalhos, espalhadas nas paredes, assim como nos 

objetos de artesanato que produz e povoam os cômodos, e é ali onde ela recebe 

visitas, apresenta o que criou e vende suas peças. Pois, além de quadros, a usuária 

elabora uma infinidade de obras de artesanato que comercializa em casa e no bairro 

onde reside. Ela refere que o artesanato transformou sua vida, pois até o jeito em que 

vê as coisas à sua volta, a maneira como observa o mundo e a beleza que há nele, 

essa sensibilidade, quase uma poética própria, foi construída a partir da experiência 

como artesã. 

 
“E isso eu agradeço ao artesanato. E minha vida né, porque antes do 
artesanato eu não olhava para as coisas assim com muito carinho. Eu 
passava assim na rua e não observava as coisas. Hoje eu já passo na 
rua, observo o muro, observo uma planta, observo até as pessoas, os 
vestuários das pessoas. Até isso me transformou. Eu olho assim, como 
está bonito. Acho que eu vou conseguir fazer, sabe? Ficou linda, então 
aquilo vai modificando.” (Usuária 11) 
 

Nesse caso, retomando Campos (2004) e Galletti (2004), tanto a via da arte 

quanto do trabalho, são contempladas, fazendo do artesanato desenvolvido pela 

usuária uma intercessão entre estes dois campos. Pois a usuária conseguiu 

desenvolver um circuito que foi desde desenvolver e ativar habilidades (no 

artesanato), para uma liberdade criativa e original, criando uma linguagem própria com 

a qual se identifica, conseguindo também compartilhar desse “fazer” fora do CAPS, 

em casa, na vizinhança, na comunidade, havendo ganho financeiro e troca social. 

A questão da contratualidade do usuário (KINOSHITA, 1996; SARACENO, 

1999) encontra na ampliação de sua rede de relações e trocas (que extrapola o 

serviço, foi disparada a partir do artesanato e promoveu vínculos na comunidade) uma 

forma de inserção no social escolhida pelo sujeito, que aumenta seu poder contratual 

e sua autonomia. Mas é demarcado aí o protagonismo da usuária, pois o CAPS só 
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participou no início do processo, o de ensinar uma técnica padronizada de artesanato. 

Sua expressão artística e a inserção cultural desses artefatos foram processos 

ensejados pela própria usuária. 

Esse exemplo demonstra a potência reabilitativa que pode ter uma oficina. 

Mas só foi possível no caso específico da Usuária 11, porque ela se identificava com 

o artesanato que era disponibilizado pelo serviço. No caso de outros usuários, que se 

identificavam com outras linguagens como Usuário 02, Usuária 12, Usuária 13, essas 

formas de se comunicar com o social, de produzir matéria e vida no meio sociocultural, 

podem se perder quando se tornam inaudíveis dentro do serviço. Pois pintura, música 

e teatro, que são necessidades vivas desses usuários, podem não encontrar espaço 

de escuta e acolhimento pela equipe. E se estas produções extrapolarem os muros 

do CAPS para encontrar outras vias de troca, dificilmente isso será feito por iniciativa 

do serviço. Mas esse protagonismo da usuária que desenvolveu técnicas artesãs 

próprias (e circuitos de troca), serve de exemplo para se pensar em alternativas que 

contribuam para uma lógica de transformação a partir das oficinas do CAPS em 

estudo. 

Em um primeiro momento, se faz necessária uma gama maior de 

possibilidades ofertadas de desenvolver e ativar, para que os usuários possam 

escolher entre pintura, teatro, tapeçaria, música, entre outra linguagens.  

Em um segundo momento, é necessário que os profissionais tenham um 

olhar, apresentem uma “escuta especial” para essas expressões artísticas e “[...] a 

partir da escuta, essas produções podem tornar-se linguagem, instituir canais de troca 

e encontro, criar novos universos existenciais” (LIMA, 2004, p.75).  

E em um terceiro momento, é preciso encontrar outros pontos de apoio para  

fazer com o que é produzido nas oficinas possa ser compartilhado, levando os 

usuários a construir relações atravessadas pelas suas produções em outros espaços 

extra-muros. Para que as oficinas promovam mais que uma interação social 

circunscrita ao serviço, para que sejam estimuladas as trocas sociais com outros 

atores, a ampliação da rede de vínculos, e consequentemente o poder contratual e a 

autonomia (KINOSHITA, 1996). Para isso, o CAPS não pode agir sozinho, tem que 

buscar parcerias intersetoriais e comunitárias. Por exemplo, em se tratando do 

artesanato, há cursos gratuitos em outros locais, feiras de comercialização, eventos 

para exposição, associações de artesãos, oficinas conjuntas com outros setores, etc.  
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Cabe elucidar que essas três possibilidades são somente apontamentos, 

que podem ou não, enriquecer as experiências que envolvem as oficinas e a 

reabilitação, pois para a atenção psicossocial não há receitas prontas.  

Mas o que defende-se aqui é um olhar atento para que no CAPS “a 

distração não se torne seu objetivo, ofuscando as outras inúmeras possibilidades 

transformadoras que esse dispositivo pode abarcar” (CEDRAZ, 2006, p. 81). E sim 

que estes serviços possam enriquecer a vida dos usuários e provocar o social a inserir 

ao que foge aos padrões, transformando o meio e o sujeito em um processo de 

inserção da diferença.  
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6.2.1. Tema: Entraves ao funcionamento das oficinas 

Os usuários, além de apontarem os benefícios das oficinas terapêuticas, 

relataram as dificuldades e os déficits que impedem um melhor funcionamento destas 

atividades. Do relato dos usuários emergiram duas categorias sobre esse tema: Falta 

de investimento pela gestão e Empobrecimento do repertório de oficinas. 

 Essas queixas podem elucidar as justificativas para algumas contradições 

encontradas no tema que foi exposto e discutido anteriormente. 

  

Categoria: Falta de investimento pela gestão 

 

Para os usuários, um grande entrave para o funcionamento das oficinas é 

proveniente de uma desvalorização por parte dos gestores municipais, que não 

investem no CAPS André do Cavaquinho como deveriam. E esse desinvestimento 

causa um déficit de recursos humanos e materiais. A falta de materiais ganha ênfase 

nos relatos dos usuários, porque para eles é o recurso básico para o funcionamento 

das oficinas, e que por isso deveria ser fornecido continuamente.   

 
“E então ele [o prefeito] tá esquecendo de alguma coisa que é o CAPS 
André do cavaquinho. Então isso aí fica a desejar. Ele não tá sabendo 
do que se passa aqui dentro, ele não sabe o que tá acontecendo aqui 
dentro. [...] Então eu digo uma coisa a vocês: eu gostaria muito que ele 
chegasse naquele portão do CAPS André de cavaquinho. ‘Hoje eu fui 
fazer uma visita especialmente aos pacientes de distúrbios mentais do 
CAPS André do cavaquinho’ [...] Não tá tendo artesanato, muito menos 
materiais aqui. Não tá tendo uma cola, uma tesoura, um papel, um 
nada. Ficou a zero, ficou só a portinha fechada, se você quiser tirar 
uma foto taí, bem fechadinha. E nada dentro. A horta, você tá vendo a 
horta. Nem tá tendo material, nem tá tendo recurso e fora as outras 
coisas. [...] Então será que ele [o prefeito] tá sabendo disso? É isso 
que fica a desejar e aquilo que os olhos não vê o coração não sente.” 
(Usuária 04) 

 
 

“A gente muitas vezes ajudava, faltava material e a gente trazia. 
Porque faltava material e ela pedia para a gente trazer. Acontece né?  
Mudança de prefeito, e negócio de política sempre acontece essas 
coisas. Sempre acontece essas coisas de faltar material, trazia uma 
caxinha, a gente trazia.” (Usuária 05)  
 
 

Acho que tá tendo algum problema com a direção né, ou de recurso. 

(Usuária 06) 
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“[...]muitas vezes a gente cansou de juntar coisas e dinheiro para ela 
comprar material para artesanato. Após a última gestão do atual 
prefeito que tava. Na primeira gestão ele ainda chegou a mandar umas 
migalhas. Depois ele não mandou mais, aí a gente teve que comprar 
cola, papel, a revista, a gente tinha que trazer de casa, a tesoura, a 
gente tinha que trazer. Porque ía  fazer o quê, ia fazer como? Ia cortar 
com dedo?  Não tinha, a gente pediu, eu chamei a coordenadora, a 
gente falou para ela, e ela “já pedi”. “Você já pediu mesmo?” “Pedi” 
“Que pena que ele não mandou.” E depois a gente descobriu que ela 
não tinha pedido.” (Usuária 07) 
 
“Faltou material pra gente. Aí eu sinto falta disso, material. É só isso 
que falta aqui no CAPS. Quer dizer, agora precisamos de uma 
professora [uma artesã], que nós não temos professora. Tá sem 
artesã, tá faltando. Falta é interesse do prefeito, falta interesse deles, 
eu acho que falta interesse deles. Porque é muito importante essa 
parte, nos ajuda bastante. Não tem muito interesse deles.” (Usuária 
11) 
 
 
“Acredito que não estão acontecendo, por recursos, recursos 
financeiros. Acho que investimento mais da gestão. Acredito que não 
só da atual, mas já vem da antiga. E parece que não tinha né? Acredito 
que estão faltando as oficinas realmente, um investimento. [...] 
Digamos, artesanato, tem que ter bastante material pra fazer a arte, 
que qualquer oficinas fazem. Pra música não precisa nem tanto, mas 
eu senti falta, estava faltando até folha, estava faltando impressora, 
tinta pra impressora, pra imprimir músicas pra dar pra os usuários. Está 
faltando tudo isso. Um investimento. [...] Eu ouvi algumas profissionais 
dizerem assim, porque elas estava trazendo material de casa, tirando 
do bolso delas pra trazer. Então, não é responsabilidade delas. Eu 
acho que tem que ter um investimento maior e uma preocupação maior 
com os usuários nesse sentido de dar o material, que até não é tão 
caro, o material para essas oficinas.” (mus) 
 

 

A falta de recursos humanos e materiais são queixas recorrentes em outras 

pesquisas aplicadas aos CAPSs espalhados pelo país (GUIMARÃES et al., 2011; 

LARA; MONTEIRO, 2012). Porém, a forma de financiamento da rede de atenção 

psicossocial é pouco discutida pela literatura específica. Sabe-se que algumas 

portarias regulam o financiamento desde a implantação (BRASIL, 2002; BRASIL, 

2011b) até os procedimentos de registro das ações realizadas no CAPS que devem 

ocorrer mensalmente (BRASIL, 2012). Mas, apesar de muitos CAPS seguirem todos 

os procedimentos necessários e a verba para manutenção do serviço ser 

descentralizada regularmente pelo fundo nacional de saúde, o controle destes 

recursos financeiros fica a cargo da gestão municipal. E a gestão, como os próprios 
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usuários pontuaram, muitas vezes dá prioridade a outras demandas financeiras, 

deixando deficitárias as oficinas e as outras necessidades do serviço.  

Os profissionais algumas vezes, diante da falta de recursos, improvisam 

meios de dar continuidade ao trabalho que vinham realizando nas oficinas. Como 

ocorre nos relatos, em que os profissionais compravam material com recurso próprio 

ou pediam que os usuários trouxessem de casa.  

Por um lado a falta de materiais estimula a criatividade dos profissionais 

que necessitam reinventar suas práticas diariamente, por outro lado, desestimula a 

ocorrência de oficinas no CAPS, pois é um problema recorrente, que se repete durante 

gestões municipais distintas e que é vista por profissionais e usuários como uma 

desvalorização deste tipo de prática.  

Outra questão que precisa ser lançada sobre o tema é que quando os 

produtos do artesanato são vendidos, nos momentos em que o CAPS expõe seus 

trabalhos, o recurso arrecadado na comercialização dos artefatos é revertido para 

comprar mais material para a oficina. Ou seja, na falta de subsídios para manter a 

oficina, o dinheiro arrecadado na venda do que é produzido, fica retido em caixa para 

subsidiar a prática. E isso se torna um círculo vicioso: “o artesanato é vendido para 

comprar mais material para fazer mais artesanato...”. O recurso financeiro nunca vai 

para o usuário, que foi o responsável direto por produzir a peça.7 

Do ponto de vista de uma possível perspectiva de geração de renda 

discutida na Dimensão do trabalho, na perspectiva presentificada, o CAPS fornece 

o aprendizado técnico do artesanato, mas não empreende estratégias que 

representem um retorno financeiro para os usuários. E isso emerge como uma queixa 

em alguns relatos: 

 

“Eu nunca ganhei dinheiro do CAPS em oficina para pagar minhas 
contas, comprar meu cigarro, pagar meus remédios, pagar água, luz 
e feira, meu lazer, meu luxo, meu perfume. Não.” (Usuário 02)  

      

   Isso já foi questionado na categoria Desenvolver e ativar, qual o intuito 

de desenvolver habilidades através da aprendizagem de técnicas se não há 

estratégias de troca social? Porque parece que até quando o intuito é vender os 

                                                
7 É preciso deixar claro que esta análise corresponde ao período em que a pesquisa foi aplicada, e 
que em outros momentos, já houve estratégias em que se dividia a renda arrecadada, indo uma parte 
para comprar mais material, e outra parte para os usuários que confeccionaram os objetos. Porém, 
isso não acontece mais. 
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produtos, os usuários sofrem uma exclusão no processo de comercialização. Isso não 

é específico do CAPS em estudo, mas representa um mecanismo para enfrentar a 

falta de subsídios que alguns serviços utilizam e que leva alguns estudiosos como 

Galletti (2004) a problematizarem: 

 

Nessas atividades (oficina-trabalho), surgia permanentemente nos 
usuários o desejo de um aprendizado técnico, e consequentemente 
de um retorno financeiro pelas suas produções, o que geralmente 
provocava na equipe muitas inquietações. Produzir autonomia 
financeira através de atividades não formais, estabelecer novas bases 
de inserção sem incluir no ciclo vicioso do capital, é tarefa não só de 
terapeutas mas de toda sociedade atual. (p. 62)  
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Categoria: Empobrecimento do repertório de oficinas 

 

Esta categoria surge da queixa frequente por parte dos usuários de que a 

quantidade e/ou a qualidade das oficinas diminuiu com o passar do tempo e que isso 

acarretou um desinteresse pelos sujeitos que frequentavam regularmente o serviço.  

 

 

“Com certeza, era muito bom, participava do artesanato, da aula de 
ginástica, tinha um educador físico, era muito bom. Foi muito bom 
quando teve, que agora não tá tendo, quando tinha estava bom 
demais. “ (Usuária 05) 

 
“Eu acho necessário de extrema importância não só uma horta, que é 
pouco, e tem muita gente. Tem que ter atividades diferentes e 
atividades que mexe com o psicológico da gente, que bota a gente 
para pensar, acho que isso é o melhor. [...] Pelo menos as rodas que 
eu já participei aqui, é  muita falação e pouca coisa, entendeu? É muita 
falação e pouca ação. [...] As oficinas são essenciais. (Usuária 06) 
 
“Eu vinha a semana inteira, vinha de segunda a sexta. E tinha prazer 
de vir pra participar. O que me chamava mais eram as oficinas. Eram 
as coisas que tinha, que o serviço oferecia, que o serviço oferece. Era 
uma auto-estima pra vir.” (Usuária 09) 
 
 
“[...]mais coisas mais envolventes, sabe? Não umas coisinhas 
simplezinhas. Eu acho que deveria ter grupos que viessem nos visitar 
e trouxessem mais propostas. Pra que possamos abrir mais assim pra 
fazer outros tipos de artesanato.” (Usuária 11)  
 
“Como eu disse que aqui só tem a de psicologia e a de artesanato. Na 
de psicologia, a gente só conversa, fica só mais o debate. Você dá um 
tema e a gente faz uma pesquisa, conversa ali um pouquinho. E a 
oficina de artesanato é sempre a mesma coisa. Então que está falando 
é muita coisa. Antigamente aqui tinha várias oficinas, era no mínimo 
cinco oficinas por semana. E hoje só tem duas. [...]“Ah, eu vou pra o 
CAPS hoje porque vou participar daquela oficina”. “A gente tem que 
terminar aquilo lá que a gente não deixou pronto”. Tinha oficina de 
jardinagem, jardinagem é muito bom pra terapia. [...]Tinha oficina de 
madeira, tinha outras. Sei que tinha muita oficina aqui e hoje não tem 
mais.” (Usuária 12) 
 
 
“Na realidade eu estou sentindo falta da oficinas, né. Aqui no CAPS, 
não tem. Assim, pelos menos eu participo a tarde não tem oficina. Às 
vezes eu que trouxe o violão pra tentar assim fazer uma pequena 
oficina. (Usuária 13) 
 
“Pra começar eu acho que essas oficinas que, eu não estou falando 
só de mim, mas eu tenho certeza que, se as oficinas de antes de 
alguma forma pudessem voltar, ser reiterada ao CAPS, ou se 
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houvesse novas oficinas, talvez houvesse mais pessoas interessadas, 
houvesse mais pessoas. [...] Se aqui tivesse pelo menos uma delas, 
que tinha sumido, que a de teatro tivesse aqui. Porque eu lembro que 
na época que eu fiz o grupo de teatro tinha muita gente participando. 
O CAPS todinho estava concentrado aqui em cima. Mas aí foi 
sumindo.” (Usuário 15) 
 
 
“Se aqui tivesse uma oficina de música, eu participaria. Seria muito 
satisfatório participar deste grupo.” (Usuária 16) 
 

 

 

Os relatos dos usuários manifestam uma diminuição de propostas de 

atividades que foram deixando de fazer parte do cotidiano do CAPS gradualmente, e 

que hoje a aplicação de oficinas resumiu-se a um número bastante limitado de 

propostas. Os estudiosos da área (LIMA, 1997; GUERRA, 2004; GALLETTI, 2004; 

CEDRAZ, 2006), quando falam em enriquecer possibilidades de existência, estão 

falando em ofertar uma gama de atividades para que a partir desta oferta diversificada, 

os usuários possam escolher uma linguagem com a qual se identificam. Coloca-se 

mais uma vez a inquietação que foi introduzida na categoria A expressão artística 

como possibilidade de outra linguagem, de ampliar as possibilidades de produção, 

que parte da concepção de que “na oficina o sujeito se apropria de uma outra 

linguagem” (CAMPOS, 2004, p. 27). Quanto mais atividades forem disponibilizadas, 

quanto mais diverso for esse universo, maior é probabilidade das experiências serem 

enriquecedoras:  

   

Oferecer esta variada gama de atividades gerava grande potência 
clínica. Potência clínica aqui entendida no sentido do paradigma 
possibilidade/probabilidade do qual nos fala Rotelli (1990), rompendo 
com aquele mais conhecido da causa/efeito; cada uma destas 
atividades não é realizada para se obter efeitos específicos, mas para 
oferecer uma rede de possibilidades articuladas, aumentando a 
probabilidade de que algo de novo se dê neste mundo do mesmo. 
(LIMA, 1997, P. 46)  

 

Mas, para que os usuários se apropriem de uma linguagem ou de um fazer, 

isso só é possível se puderem escolher qual será essa linguagem ou esse fazer. O 

poder de escolha do usuário é de fundamental importância, qual a lógica de ensinar 

algo que não parte do desejo do sujeito em aprender? Para que tenha implicação, há 

de ser uma técnica que lhe traga prazer, um trabalho com o qual queira produzir, uma 

arte que produza sentido. Por isso as oficinas devem ter sempre o caráter de oferta:  
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O espaço institucional era concebido como uma oferta ao usuário, 
composto de várias atividades, para que ele pudesse, nesse campo, 
construir um percurso singular e único e encontrar uma linguagem 
própria. (LIMA, 1997, p. 75) 

 

 

E essa já era a proposta de Nise da Silveira na década de 1920 (GUERRA, 

2004; LIMA, 2004), a de ofertar atividades diversas para que a partir daí os internos 

do Centro Psiquiátrico Nacional pudessem participar espontaneamente. Assim, era o 

trabalho desenvolvido por ela: “(...)as atividades têm um caráter de oferta, de convite, 

e não de obrigatoriedade ou expectativa de produtividade” (GUERRA, 2004, P. 35). 

Foi necessário tocar nesse ponto, porque nos relatos de alguns usuários, surge a 

característica da obrigatoriedade de participação nas atividades. Como no relato do 

Usuário 15: 

 

Só vão pra oficina porque se não participar, não tem o direito de 
almoçar. Tem gente que não tem como almoçar em casa e tem que 
almoçar aqui. Ai às vezes pra conseguir almoçar tem que participar 
das oficinas. Se não, não almoça. Antes não tinha isso, a pessoa 
almoçava independente de participar de oficina ou não, mas agora tem 
que participar. Não tinha nenhuma relação entre oficina e almoço 
antes. Mas agora tem, se não participar das oficinas não almoça, não 
interessa se tem almoço em casa ou não. (Usuário 15) 

 

Ao mesmo tempo em que há uma limitada esfera de oficinas, presentifica-

se o fator da obrigatoriedade, colocando que mesmo com poucas possibilidades de 

escolha, o usuário deve participar e se encaixar em tal contexto. No dia em que houver 

artesanato, por exemplo, todos devem participar, mesmo os que não têm qualquer 

interesse. Que proposta de reabilitação é essa, que obriga os usuários a se 

enquadrarem em uma limitada gama de ações? E o que sobra a quem não se 

enquadra nesse espaço restrito? Se muitos usuários apontaram que o intuito das 

oficinas é a distração, e se essas práticas são obrigatórias, então há no CAPS um 

estatuto do entretenimento? 

Apesar dessas questões serem bastante significativas e apontarem que 

deve se repensar as práticas do CAPS, os trechos colhidos para apresentar essa 

categoria apontam que em momentos anteriores, em anos anteriores, em outros 

tempos, havia uma riqueza maior de possibilidades oferecidas pelo CAPS. O que 

mostra que a pesquisa é aplicada em um período específico e que dessa forma, faz 

um recorte do atual cotidiano do serviço. Mas que, apesar disso, outras 
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temporalidades emergem e conotam outros formatos e outras linguagens subjacentes, 

que em outras épocas estavam presentes no CAPS em estudo, enriquecendo sua 

perspectiva de atenção. Épocas em que havia teatro, música, jardinagem, marcenaria, 

horta, épocas em que não havia obrigatoriedade, mas convite, participação ativa dos 

usuários e de outros atores (principalmente universidades), com outros movimentos, 

lógicas e territórios. Apresentação de peças de teatro em outros espaços, oficinas de 

artesanato que envolviam geração de renda, utilização de técnicas expressivas. Os 

usuários nas falas que embasaram esta categoria, cobram o retorno dessas 

propostas, ou a imersão nessas outras temporalidades, para que venham novamente 

trazer vida para o CAPS. 

A categoria supracitada parte de dificuldades expressadas nas falas dos 

usuários, mas apesar disso, faz insurgir o desejo de que outros discursos possam 

guiar o trabalho no CAPS,  outras lógicas que potencializam a atenção prestada a vida 

das pessoas em sofrimento psíquico. Esse desejo pode funcionar como vetor de 

ebulição para micropolíticas de resistência a lógica manicomial, que vem se 

reafirmando ultimamente, não só repetindo velhas práticas mascaradas como novas, 

mas materializando-o em sua esfera física.  

Nesse sentido, as oficinas podem contribuir para criar outras 

temporalidades e o fortalecimento de movimentos de resistência, ao expandir as 

possibilidades dos usuários e impedir essas forças contrárias que buscam padronizar, 

disciplinar, domesticar, enclausurar. A oficina não só ocupa, mas transforma e faz 

circular, para isso é preciso investir nesse dispositivo, para que mostre a força 

disruptiva da arte, que transforma vida em matéria, matéria em vida (RAUTER, 2000).     
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7 Conclusão 

 

 

A pesquisa, desvelou através das falas dos usuários e profissionais, as 

percepções deste público sobre a aplicação das oficinas terapêuticas no contexto do 

serviço substitutivo CAPS. Demonstrando as aproximações, funções positivas, 

contradições e dificuldades presentes na utilização de oficinas enquanto dispositivos 

de reabilitação psicossocial.  

Concluir e sintetizar tantos discursos, antíteses, contradições, encontros, 

potências e poéticas que surgem nas entrevistas é um trabalho complexo. Mas desde 

o início foi preciso estar consciente da trajetória das práticas, para não perder de vista 

os diversos sentidos atribuídos a estas. As oficinas têm uma trajetória histórica, 

política e de construção de uma terapêutica, que é bastante peculiar, e que permite 

uma compreensão mais apurada do papel da utilização de atividades.  

A partir disto, é possível afirmar que na fala do público estudado, há 

discursos de repetição de lógicas anteriores e que podem reforçar processos de 

exclusão; como há também discursos que permitem impulsionar as potencialidades 

reabilitativas das práticas. São formatos que se contradizem e mostram como é 

multifacetado o cenário oficineiro. Mas também referem-se ao CAPS funcionando 

apesar das dificuldades, pois as fragilidades do serviço se presentificam na utilização 

de atividades, moldando as estratégias, o funcionamento e as finalidades. 

Há uma repetição de formatos manicomiais, pois o entretenimento e a 

circunscrição das práticas, fatores encontrados nas entrevistas, são reprodutores do 

processo de segregação, sendo característicos da lógica asilar. As oficinas do serviço 

geralmente não fazem os usuários circularem por outros espaços, não buscando 

ações em outros setores ou na comunidade destes sujeitos. O manicômio torna-se 

presente através de formas de funcionamento que subscrevem um lugar para a 

loucura, não a fazendo circular, mas pelo contrário, criando um único espaço que 

distrai e passa o tempo, ao invés de libertar.  

Por outro lado, as falas dos usuários e profissionais demonstraram em 

alguns momentos específicos, as potências criativas e micropolíticas das oficinas 

terapêuticas. Pois profissionais relataram estratégias que tangenciavam a reabilitação 

psicossocial e a desinstitucionalização, e usuários demonstraram que através do 

protagonismo e da criatividade, é possível fazer das oficinas, dispositivos reabilitativos 
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pela via da arte e pela via do trabalho. Pois partindo de iniciativas dos usuários, fosse 

através da música, do artesanato ou do teatro, as experiências com as práticas 

possibilitaram a circulação, a troca e a ação no meio, contribuindo inclusive com a 

dimensão sociocultural da atenção psicossocial. São experiências de processos de 

enriquecimento das trocas sociais dos usuários. 

A questão é que as ações reabilitativas provocadas pelas oficinas não 

conseguem se sustentar durante o tempo, pois mudanças na gestão, falta de recursos 

humanos e materiais e equipes pouco voltadas a técnicas expressivas, fragilizam a 

utilização de atividades, abrindo espaço para a lógica asilar (enrijecimento, 

entretenimento e circunscrição) se acomodar nas lacunas. Dificuldades e déficits 

funcionam como fissuras que podem deixar os desejos de manicômio (MACHADO; 

LAVRADOR, 2001) ocuparem os espaços do CAPS e se acomodarem, onde na 

verdade deveria haver potência de criação. Os desejos de manicômio:  

 

[...]se expressam através de um desejo em nós de dominar, de 
subjugar, de classificar, de hierarquizar, de oprimir e de controlar. 
Esses manicômios se fazem presentes em toda e qualquer forma de 
expressão que se sustente numa racionalidade carcerária, explicativa 
e despótica. Apontam para um endurecimento que aprisiona a 
experiência da loucura ao construir estereótipos para a figura do louco 
e para se lidar com ele. (p.46) 

 

Por isso, é preciso lutar contra a lógica manicomial com uma 

problematização destes espaços, para que as oficinas e o CAPS não sejam  

“engrenagens que mantém o manicômio vivo” (ALVERGA; DIMENSTEIN, 2006, 

P.301). Principalmente, pensando no cenário nacional, em que nos últimos anos, a 

conjuntura política do país tem mostrado uma onda de seguidos retrocessos, 

chegando em seu ápice em 2016. Forças contrárias ao processo de democratização 

do país têm se unido e desconstruído os progressos alcançados no campo das 

políticas públicas e da garantia de direitos.  

Nesse contexto, a remontagem física do aparato asilar é um perigo iminente 

e tem se mostrado mais próxima da realidade. Por isso é preciso fortalecer os serviços 

substitutivos e dentre eles o CAPS, para fazer frente às tentativas do enfraquecimento 

de movimentos subversivos como o da luta antimanicomial. Fortalecer os CAPS 

através da união de atores sociais como usuários, trabalhadores, familiares, 
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professores, estudantes, na formação de grupos, núcleos e associações, se faz 

necessário para compor a luta e dar contorno às ações.  

São formas de exigir uma maior atenção dos gestores à estrutura do CAPS, 

para que este possa contar com os recursos humanos e materiais que dão 

sustentação à utilização de atividades, para que a potência criativa das oficinas 

terapêuticas possa submergir, mostrando seu poder na circulação da loucura. Pois 

diante das percepções que emergiram em nossa pesquisa, é possível afirmar que o 

poder das oficinas encontra-se submerso nas dificuldades político-administrativas do 

serviço, aparecendo somente em temporalidades específicas do CAPS. 

As potentes possibilidades não podem ficar ofuscadas, submersas em 

discursos tecnicistas, em desejos de manicômio, em fissuras estruturais, em jogos de 

entretenimento que só fortificam os muros institucionais. É preciso valorizar as oficinas 

em sua potencialidade de criação artística, como seara de novas formas de labor, 

como um lugar de trânsito entre o dentro e o fora da instituição, dispositivo de 

circulação e mutação do social, como espaço de transformação na dimensão 

sociocultural, como ferramenta da luta antimanicomial.  Pois como diz Pelbart (2007)  

“A força de invenção, essa inteligência, essa potência de inovar está em cada um de 

nós, está em todos.” (P. 16), e estes dispositivos são possibilidades de libertar essa 

força.     
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APÊNDICES 

Apêndice A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Você está sendo convidado (a) para participar, de forma voluntária, da 

pesquisa intitulada “As Oficinas Terapêuticas como Dispositivos de Saúde Mental: 

Percepções de usuários e profissionais de um serviço de saúde mental de Petrolina-

PE”, que tem como principal objetivo analisar a aplicação das oficinas terapêuticas a 

partir das representações sociais de profissionais e usuários de um serviço de atenção 

psicossocial do município de Petrolina-PE. Trata-se de um projeto de pesquisa 

concernente à dissertação de Mestrado de Thiê Gomes dos Santos, psicólogo, 

vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde e Biológicas da 

Universidade Federal do Vale do São Francisco – UNIVASF. Para participar você 

deverá responder a uma entrevista.  

Destaco que você tem liberdade de participar ou não da pesquisa, bem 

como desistir em qualquer fase do estudo sem que isso acarrete qualquer prejuízo 

pessoal a nenhuma das partes envolvidas. Caso você aceite, a coleta de dados será 

realizada de acordo com a sua disponibilidade e mediante a sua prévia autorização. 

As informações serão gravadas com auxílio de gravador portátil e você poderá falar 

livremente sobre os temas levantados nas questões. Você poderá ter acesso, a 

qualquer tempo, às informações sobre procedimentos, riscos e benefícios 

relacionados a esta pesquisa. Qualquer dúvida sobre os procedimentos utilizados 

nesse projeto ou informações adicionais que se fizerem necessárias podem ser 

solucionadas através do contato disponibilizado pelo pesquisador. 

Asseguro-lhe que todas as informações coletadas serão confidenciais, de 

modo que os (as) entrevistados (as) serão identificados por nomes fictícios, garantindo 

o sigilo e o anonimato e assegurando a privacidade em todas as etapas desta 

pesquisa. O material colhido será arquivado por cinco anos e após esse período será 

destruído e descartado. Os resultados obtidos neste estudo serão publicados e 

utilizados em finalidades acadêmicas, independentemente dos resultados 

encontrados. 

A pesquisa não submeterá você a nenhum tipo de risco biológico, físico 

e/ou psicológico. Ao participar da pesquisa você não terá nenhum tipo de despesa, 
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bem como nada será pago por sua participação. Considerando-se que o estudo 

proposto é um estudo qualitativo não intervencionista, destaca-se que o risco inerente 

a qualquer procedimento envolvendo participantes humanos será mínimo, uma vez 

que as condições de aplicação e encaminhamento do material serão fundamentadas 

em bases éticas e serão tomados todos os cuidados em relação aos impactos 

psicológicos durante a abordagem. Quanto aos danos decorrentes da pesquisa, 

mesmo aqueles que não estão previstos, a equipe pesquisadora garante a 

indenização com cobertura material para reparação de qualquer dano que possamos 

causar.   

Esperamos que este estudo aponte elementos para compreensão dos 

objetivos e das implicações da utilização das oficinas terapêuticas e de que forma 

pode-se contribuir para o aperfeiçoamento da política de saúde mental, no sentido de 

fortalecer a utilização dessas atividades.  

Os resultados desta pesquisa serão publicados sob a forma de artigos em 

periódicos científicos nacionais e internacionais, divulgados em eventos técnico-

científicos e todos os participantes terão acesso a versão final, com cópia 

disponibilizada aos mesmos, e a mesma estará disponível no arquivo de publicações 

da UNIVASF. 

O projeto de pesquisa obteve Certificado de Apreciação Ética do Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Vale do São Francisco sob nº 

1.956.556. Qualquer informação adicional a este Termo ou Pesquisa, favor entrar em 

contato com o Mestrando Thiê Gomes dos Santos (Celular: 74 98803-3079, e-mail: 

thiesg@hotmail.com) ou com a Comissão de Ética e Deontologia em Estudos e 

Pesquisas da Univasf (Fone: 87-2101-6896. E-mail: cedep@univasf.edu.br). 

   CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Diante do exposto, eu, ________________________________________, 

após convenientemente esclarecido (a) pelo pesquisador, tendo ciência de que não 

irei receber nenhuma quantia por minha participação, além de ter compreendido o que 

me foi explicado, aceito participar voluntariamente desta pesquisa, declarando ainda 

que o termo foi assinado em duas vias, uma ficando comigo e outra com o responsável 

pela entrevista. 

___________________________                               _________________________ 

Assinatura do (a) entrevistado (a)                                      Thiê Gomes dos Santos                                                                   

                                                                                                  (Pesquisador) 

mailto:cedep@univasf.edu.br
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APÊNDICE B - Termo de consentimento livre e esclarecido do responsável 

legal do participante 

 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 PARA O RESPONSÁVEL LEGAL DO PARTICIPANTE 
 
 

O(A) participante ________________________________________, sob 

sua responsabilidade, está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar da 

pesquisa “As Oficinas Terapêuticas como Dispositivos de Saúde Mental: Percepções 

de usuários e profissionais de um serviço de saúde mental de Petrolina-PE”. Esta 

pesquisa tem como principal objetivo analisar a aplicação das oficinas terapêuticas a 

partir das representações sociais de profissionais e usuários de um serviço de atenção 

psicossocial do município de Petrolina-PE. Trata-se de um projeto de pesquisa 

concernente à dissertação de Mestrado de Thiê Gomes dos Santos, psicólogo, 

vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde e Biológicas da 

Universidade Federal do Vale do São Francisco – UNIVASF. Para fazer parte da 

pesquisa o participante deverá responder a uma entrevista.  

Asseguro-lhe que todas as informações coletadas serão confidenciais, de 

modo que os (as) entrevistados (as) serão identificados por nomes fictícios, garantindo 

o sigilo e o anonimato e assegurando a privacidade em todas as etapas desta 

pesquisa. O material colhido será arquivado por cinco anos e após esse período será 

destruído e descartado. Os resultados obtidos neste estudo serão publicados e 

utilizados em finalidades acadêmicas, independentemente dos resultados 

encontrados. 

A pesquisa não submeterá o participante a nenhum tipo de risco biológico, 

físico e/ou psicológico. Ao participar da pesquisa o participante não terá nenhum tipo 

de despesa, bem como nada será pago pela participação do mesmo. Considerando-

se que o estudo proposto é um estudo qualitativo não intervencionista, destaca-se que 

o risco inerente a qualquer procedimento envolvendo participantes humanos será 

mínimo, uma vez que as condições de aplicação e encaminhamento do material serão 

fundamentadas em bases éticas e serão tomados todos os cuidados em relação aos 

impactos psicológicos durante a abordagem. Quanto aos danos decorrentes da 
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pesquisa, mesmo aqueles que não estão previstos, a equipe pesquisadora garante a 

indenização com cobertura material para reparação de qualquer dano que possamos 

causar.   

Esperamos que este estudo aponte elementos para compreensão dos 

objetivos e das implicações da utilização das oficinas terapêuticas e de que forma 

pode-se contribuir para o aperfeiçoamento da política de saúde mental, no sentido de 

fortalecer a utilização dessas atividades. 

Os resultados desta pesquisa serão publicados sob a forma de artigos em 

periódicos científicos nacionais e internacionais, divulgados em eventos técnico-

científicos e todos os participantes e responsáveis terão acesso a versão final, com 

cópia disponibilizada aos mesmos, e a mesma estará disponível no arquivo de 

publicações da UNIVASF. 

O(A) participante tem garantida plena liberdade de recusar-se a participar 

ou o(a) Sr.(a) de retirar seu consentimento e interromper a participação do voluntário 

sob sua responsabilidade, em qualquer fase da pesquisa, sem necessidade de 

comunicado prévio. A participação dele(a) é voluntária e a recusa em participar não 

acarretará qualquer penalidade ou modificação na forma em que é atendido(a) pelo 

pesquisador.  

Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias originais, 

sendo que uma será arquivada pelo pesquisador responsável.  

Eu, _____________________________________________________, 

contato __________________________________________, responsável pelo 

participante ______________________________________________, autorizo sua 

participação e declaro que fui informado(a) dos objetivos da pesquisa “As Oficinas 

Terapêuticas como Dispositivos de Saúde Mental: Percepções de usuários e 

profissionais de um serviço de saúde mental de Petrolina-PE”” de maneira clara e 

detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei solicitar 

novas informações e modificar minha decisão se assim o desejar. Recebi uma via 

original deste termo de consentimento livre e esclarecido e me foi dada a oportunidade 

de ler e esclarecer minhas dúvidas. 

 

O projeto de pesquisa obteve Certificado de Apreciação Ética do Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Vale do São Francisco sob nº 

XXXXXX. Qualquer informação adicional a este Termo ou Pesquisa, favor entrar em 
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contato com o Mestrando Thiê Gomes dos Santos (Celular: 74 98803-3079, e-mail: 

thiesg@hotmail.com) ou com a Comissão de Ética e Deontologia em Estudos e 

Pesquisas da Univasf (Fone: 87-2101-6896. E-mail: cedep@univasf.edu.br). 

 

 

Petrolina, ______ de ______________ de 20___. 

 

_____________________________________________________ 

Assinatura do Responsável Legal pelo Participante 

 

_____________________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cedep@univasf.edu.br
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APÊNDICE B2 - Termo de assentimento livre e esclarecido 

 

 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO INFORMADO LIVRE E ESCLARECIDO  

Título do Projeto: As Oficinas Terapêuticas como Dispositivos de Saúde Mental: 

Percepções de usuários e profissionais de um serviço de saúde mental de Petrolina-

PE  

Investigador: Thiê Gomes dos Santos 

Local da Pesquisa: CAPS II André do Cavaquinho de Petrolina-PE 

Endereço:  Rua do Amarelo, nº80, Caminho do Sol 

 

O que significa assentimento?  

O assentimento significa que você concorda em participar de uma pesquisa 

envolvendo usuários e profissionais do serviço CAPS II e que trata das oficinas que 

ocorrem semanalmente no serviço. Serão respeitados seus direitos e você receberá 

todas as informações por mais simples que possam parecer. 

Pode ser que este documento denominado TERMO DE ASSENTIMENTO 

LIVRE E ESCLARECIDO contenha palavras que você não entenda. Por favor, peça 

ao responsável pela pesquisa ou à equipe do estudo para explicar qualquer palavra 

ou informação que você não entenda claramente. 

 

Informação ao sujeito da pesquisa: Você está sendo convidado(a) a participar de 

uma pesquisa que tem como principal objetivo analisar a aplicação das oficinas 

terapêuticas a partir das representações sociais de profissionais e usuários de um 

serviço de atenção psicossocial do município de Petrolina-PE. O objetivo é estudar as 

oficinas: as oficinas são as atividades que você participa no CAPS durante os dias 

que passa em tratamento, como oficina de artesanato, oficina de pintura ou oficina de 

teatro. Esperamos que este estudo nos ajude a compreender como essas atividades 

podem contribuir no tratamento que é disponibilizado através do CAPS. 

Para participar você deverá responder a uma entrevista a respeito dessas 

atividades. Destaco que você tem liberdade de participar ou não da pesquisa, bem 

como desistir em qualquer fase do estudo sem que isso acarrete qualquer prejuízo 
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pessoal a nenhuma das partes envolvidas. Caso você aceite, a coleta de dados será 

realizada de acordo com a seus horários e mediante a sua prévia autorização. As 

informações serão gravadas com auxílio de gravador portátil e você poderá falar 

livremente sobre os temas levantados nas questões. Asseguro-lhe que todas as 

informações coletadas na sua entrevista serão confidenciais, garantindo o sigilo e o 

anonimato das informações prestadas. 

Caso aconteça algum desconforto ao responder uma questão, você pode 

relatar ao pesquisador e a qualquer momento desistir em participar da pesquisa. A 

participação é voluntária e caso você opte por não participar, não terá nenhum prejuízo 

ou represálias.  

Contato para dúvidas: Se você ou os responsáveis por você tiver(em) 

dúvidas com relação ao estudo, direitos do participante, ou no caso de riscos 

relacionados ao estudo, você deve contatar o Mestrando Thiê Gomes dos Santos 

(Celular: 74 98803-3079, e-mail: thiesg@hotmail.com) ou com a Comissão de Ética e 

Deontologia em Estudos e Pesquisas da Univasf (Fone: 87-2101-6896. E-mail: 

cedep@univasf.edu.br).O CEDEP é constituído por um grupo de profissionais de 

diversas áreas, com conhecimentos científicos e não científicos que realizam a revisão 

ética inicial e continuada da pesquisa para mantê-lo seguro e proteger seus direitos.  

 
DECLARAÇÃO DE ASSENTIMENTO DO SUJEITO DA PESQUISA:  

 

 Eu li e discuti com o investigador responsável pelo presente estudo os detalhes 

descritos neste documento. Entendo que eu sou livre para aceitar ou recusar, e que 

posso interromper a minha participação a qualquer momento sem dar uma razão. Eu 

concordo que os dados coletados para o estudo “As Oficinas Terapêuticas como 

Dispositivos de Saúde Mental: Percepções de usuários e profissionais de um serviço 

de saúde mental de Petrolina-PE” sejam usados para o propósito acima descrito.  

 Eu entendi a informação apresentada neste TERMO DE ASSENTIMENTO. Eu 

tive a oportunidade para fazer perguntas e todas as minhas perguntas foram 

respondidas.  

 Eu receberei uma cópia assinada e datada deste Documento de 

ASSENTIMENTO INFORMADO.    

 

 

mailto:cedep@univasf.edu.br
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_______________________________________________________________ 

Nome do participante        ASSINATURA            DATA 

 

_______________________________________________________________ 

Pesquisador         ASSINATURA            DATA 
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Apêndice C – 1 - Entrevista – Usuários 

 

Parte 1 – Formulário de dados 

 

1. Sexo: (  ) Masculino (  ) Feminino 

2. Idade: 

3. Tempo que faz tratamento no serviço: 

4. Há quanto tempo recebe atenção psicossocial? 

5. Internações em hospital psiquiátrico? Se sim, quantas? 

6. Quanto tempo participa de oficinas terapêuticas? 

 

Parte 2 – Roteiro de questões norteadoras 

 

1. Para que servem as oficinas terapêuticas? 

2. As oficinas terapêuticas contribuem em seu tratamento? 

3. De que forma as oficinas contribuem no seu tratamento? 

4. Você consegue se comunicar melhor com outras pessoas quando participa 

das oficinas? 

5. Do que você sente falta nas oficinas terapêuticas?  
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Apêndice C - 2  – Entrevista – Profissionais 

 

Parte 1 – Formulário de dados 

1. Sexo: (  ) Masculino (  )Feminino 

2. Idade: 

3. Profissão: 

4. Tempo de formado 

5. Tempo no serviço 

6. Tempo em que atua na área de atenção psicossocial. 

 

 

Parte 2 – Roteiro de questões norteadoras 

1. Para que servem as oficinas terapêuticas? 

2. As oficinas contribuem com aspectos clínicos dos usuários? 

3. De que forma elas podem contribuir com o tratamento dos usuários? 

4. As oficinas contribuem com a reabilitação psicossocial? Se sim, como? 

5. O que precisa ser aperfeiçoado para melhorar a aplicação das oficinas 

terapêuticas? 
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ANEXOS 

Anexo I – Parecer CEDEP - UNIVASF 
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