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RESUMO 

 

O GerAção/POA - Oficina Saúde e Trabalho é um serviço 100% SUS, que faz parte 

da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) de Porto Alegre e promove ações em 

saúde, trabalho, educação e inclusão para pessoas que desejam retomar atividades 

de trabalho. A Oficina trabalha com geração de renda e sustentabilidade através dos 

princípios da Economia Popular Solidária. Deste modo, a questão que orienta esta 

pesquisa consiste em: como a Economia Solidária associada à arte pode contribuir 

para reabilitação psicossocial dos usuários da rede de saúde mental? Para 

responder a esta questão norteadora, foi proposto o seguinte objetivo geral: analisar 

como a arte se insere nas ações de saúde e trabalho desenvolvidas pelo 

GerAção/PoA. E, como objetivos específicos, descrever os princípios da Economia 

Solidária na lógica da rede de atenção psicossocial; apresentar de que modo as 

ações de saúde e trabalho desenvolvidas no Geração/PoA têm contribuído para a 

reabilitação psicossocial dos usuários-oficineiros; identificar de que forma a arte está 

presente nas ações de saúde e trabalho no Geração/PoA. Esta pesquisa 

caracteriza-se como um estudo de abordagem qualitativa, de caráter exploratório-

descritivo, do tipo bibliográfico e documental, além do diário de campo elaborado 

pela própria autora da pesquisa. A análise e discussão dos resultados foi elaborada 

a partir de quatro categorias:  A Economia Solidária como dispositivo de (re) inclusão 

pelo trabalho; Controle social, um exercício de cidadania; Oficinas de trabalho e 

Reabilitação social; A arte como promotora de saúde e trabalho. Os resultados 

permitem concluir que a geração de renda na lógica da Economia Solidária 

associados à arte, além de produzir trabalho, também produz saúde e se constitui 

como uma ferramenta importante para reabilitação psicossocial dos usuários do 

Sistema Único de Saúde (SUS). O Serviço GerAção/PoA se apresenta com grande 

relevância dentro da RAPS, ao mesmo tempo que necessita de aprimoramento, 

fortalecimento e continuidade. O Serviço é referência e serve de modelo para que 

outros dispositivos possam surgir no município para atender melhor os usuários da 

RAPS. 

 

Palavras-chave: economia solidária; atenção psicossocial; arte; trabalho; SUS. 

 

 



ABSTRACT 

 

The Generation/POA - Health and Work Office is a 100% SUS service, which is part 

of the Porto Alegre Psychosocial Care Network (RAPS) and promotes actions in 

health, work, education and inclusion for people who wish to resume work activities. 

The Workshop works with income generation and sustainability through the principles 

of Popular Solidarity Economy. Thus, the question that guides this research is: how 

can the Solidarity Economy associated with art contribute to the psychosocial 

rehabilitation of users of the mental health network? To answer this guiding question, 

the following general objective was proposed: to analyze how art is inserted in the 

health and work actions developed by GerAção/PoA. And, as specific objectives, 

describe the principles of Solidarity Economy in the logic of the psychosocial care 

network; to present how the health and work actions developed in Geração/PoA have 

contributed to the psychosocial rehabilitation of users-workshops; to identify how art 

is present in health and work actions at Generation/POA. This research is 

characterized as a study with a qualitative approach, exploratory-descriptive, 

bibliographic and documentary, in addition to the field diary prepared by the author of 

the research. The analysis and discussion of the results was based on four 

categories: The Solidarity Economy as a device for (re)inclusion through work; Social 

control, an exercise of citizenship; Workshops and Social Rehabilitation; Art as a 

promoter of health and work. The results allow us to conclude that income generation 

in the logic of solidarity economy associated with art, in addition to producing work, 

also produces health and constitutes an important tool for psychosocial rehabilitation 

of users of the Unified Health System (SUS). The Generation/POA Service presents 

itself with great relevance within the RAPS, at the same time it needs improvement, 

strengthening and continuity. The Service is a reference and serves as a model for 

other devices to emerge in the municipality to better serve RAPS users. 

 

Keywords: solidarity economy; psychosocial care; art; job; SUS. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Minha primeira aproximação com o serviço Oficina Saúde e Trabalho: 

GerAção/PoA se deu durante a realização do IX Salão Integrado de Ensino, 

Pesquisa e Extensão da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS) 

realizado em junho de 2019, na unidade universitária em Porto Alegre, com o tema: 

I-NOVE: Novas tendências de educação, economia criativa e sustentabilidade. O 

serviço Oficina Saúde e Trabalho: GerAção/PoA integra a Rede de Atenção 

Psicossocial (RAPS) de Porto Alegre através de oficinas de trabalho e geração de 

renda e sustentabilidade, pelos princípios da economia popular solidária. Tem por 

objetivo estimular o desenvolvimento de atividades, trocas sociais e reflexões de 

novas perspectivas e possibilidades de trabalho, tanto na Economia Solidária 

(ECOSOL) quanto no mercado formal. 

Convidados para o evento, o GerAção/PoA, como é mais conhecido, expôs os 

produtos confeccionados pelos usuários das oficinas. Nesta ocasião, os oficineiros e 

oficineiras estiveram presentes apresentando o serviço e, além da troca de saberes 

com a comunidade universitária, fez surgir o interesse sobre como são construídas 

as demandas sociais desta instituição e as possibilidades de atuação dos 

estudantes do curso de Administração: Sistemas e Serviços de Saúde, na 

colaboração e execução deste trabalho. 

A partir de então, interessou-me compreender a importância do GerAção/PoA 

para a reabilitação de usuários (as) dos serviços de saúde mental alicerçado nos 

pilares da Economia Solidária. Um misto de atuação fundamentada na relação de 

benefício ao sistema de saúde e ao próprio usuário (a) onde haja maior autonomia 

dos mesmos e possibilidade de inserção no mercado de trabalho. Uma ação 

humanizada, em consonância com a Lei da Reforma Psiquiátrica - Lei 10.216/2001- 

(BRASIL, 2001), que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras 

de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde, no que 

concerne à substituição do tratamento em manicômios para tratamentos 

comunitários      uma luta constante dos usuários (as) e trabalhadores (as) da saúde 

para que não haja retrocessos no processo de reabilitação e reinserção social do 

paciente em seu meio.  

Neste sentido, a Portaria n° 3.088 de 23 de dezembro de 2011 (BRASIL, 

2011), institui a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) que, além de ampliar o 
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acesso à atenção psicossocial e promover a vinculação das pessoas com 

transtornos mentais e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e 

outras drogas, garante a articulação dos pontos de atenção das redes de saúde no 

território, qualificando o cuidado por meio de acolhimento, acompanhamento 

contínuo e da atenção às urgências. Dentre os objetivos específicos da RAPS, 

interessa-me especialmente o artigo 4°, inciso IV da portaria citada: 

 

IV - Promover a reabilitação e a reinserção das pessoas com transtorno 
mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras 
drogas na sociedade, por meio do acesso ao trabalho, renda e moradia 
solidária (BRASIL, 2011, documento eletrônico não paginado). 

 

A reabilitação e inserção de pessoas com transtornos mentais leva a uma 

reflexão mais profunda a respeito da relação renda e saúde. Santos, Jacinto e 

Tejada (2012, p. 230) citam duas possibilidades para pensarmos esta relação: 

 

A primeira, parte do argumento de que a renda afeta a saúde, já que um 
maior nível de renda permite gozar de melhor status de saúde. As formas 
pelas quais a renda afeta a saúde podem ser entendidas pelo uso da renda 
na aquisição de bens e serviços de saúde, acesso aos serviços de saúde, 
condições de moradia e da educação. A causalidade também poderia ser 
na direção oposta. Assim, a segunda hipótese de identificação parte do 
argumento de que a saúde afeta a renda. Como o capital humano é um 
insumo associado com a capacidade da força de trabalho, a saúde impacta 
diretamente sobre a produtividade e oferta de trabalho afetando o 
crescimento econômico. Os impactos indiretos sobre a renda e sua taxa de 
crescimento se dão por meio da acumulação de capital físico e capital 
humano na forma de educação.  

 

A interseção entre Economia Solidária e Reforma Psiquiátrica surge da 

necessária inclusão econômica e de direitos das pessoas excluídas socialmente e 

tem como marca a realização da “I Oficina Nacional de Experiências de Geração de 

Renda e Trabalho de Usuários de Saúde Mental” em Brasília/DF no ano de 2004. O 

tema da inclusão social a partir do trabalho passar então a ser articulado entre 

Ministério da Saúde e a Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES), do 

Ministério do Trabalho e Emprego, que constituiu um grupo de trabalho estabelecido 

pela Portaria Interministerial MS/MTE n° 353/2005: 

 

Art. 1º Fica instituído o Grupo de Trabalho de Saúde Mental e Economia 
Solidária, a ser composto por representantes (um titular e um suplente) das 
instituições e instâncias abaixo, sob coordenação da primeira: 
I - Ministério da Saúde; 
II - Ministério do Trabalho e Emprego; 
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III - Colegiado Nacional de Coordenadores de Saúde Mental; 
IV - Rede de Gestores de Políticas Públicas de Fomento à Economia 
Solidária; 
V - Fórum Brasileiro de Economia Solidária; 
VI - Rede de Experiências de Geração de Renda e Trabalho em Saúde 
Mental; e 
VII - Usuários de Saúde Mental inseridos em Experiências de Geração de 
Renda e Trabalho vinculados a Serviços de Saúde Mental. (BRASIL, 2006, 
documento eletrônico não paginado) 

 

Um segundo momento de aproximação com o serviço se deu a partir da 

realização de estágio curricular nas dependências do GerAção/PoA. Esta 

experiência estimulou meu interesse sobre os saberes e práticas que produzem o 

campo da saúde mental, principalmente na perspectiva de oportunizar mecanismos 

que garantam uma vida digna a todos os sujeitos.  

Desta forma, no intuito de ampliar o conhecimento das ações em saúde 

mental no desenvolvimento de equipamentos e ferramentas no que tange à 

necessidade de novos e amplos debates sobre a (re) inserção social através das 

oficinas de geração de renda, a questão norteadora desta pesquisa consiste em 

indagar como a economia solidária, associada à arte, pode contribuir para 

reabilitação psicossocial dos usuários da rede de saúde mental? 

Assim, esta pesquisa tem como objetivo geral: analisar como a Economia 

Solidária e a arte se inserem nas ações de saúde e trabalho desenvolvidas pelo 

Geração/PoA, dispositivo da Rede de Atenção Psicossocial do município de Porto 

Alegre. Como objetivos específicos pretende-se descrever os princípios da 

Economia Solidária na lógica da rede de atenção psicossocial; apresentar de que 

modo as ações de saúde e trabalho desenvolvidas no Geração/PoA têm contribuído 

para a reabilitação psicossocial dos usuários-oficineiros e identificar de que forma a 

arte está presente nas ações de saúde e trabalho no Geração/PoA. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Nesta seção será apresentado o referencial teórico dividido em subtítulos 

como: Rede de Atenção Psicossocial; Economia Solidária; GerAção/PoA: a arte no 

cuidado em liberdade. 

 

2.1 Rede de Atenção Psicossocial 

 

A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) é um modo de organização da 

assistência especializada que busca consolidar um modelo de atenção aberto e de 

base comunitária para o cuidado integral à saúde mental da população brasileira. 

Suas diretrizes e princípios estão ancorados na Política Nacional de Saúde Mental 

(PNSM) do Ministério da Saúde (MS) buscando a implementação de ações nas 

melhores práticas, de forma efetiva, cuidados adequados à população garantindo a 

livre circulação das pessoas com problemas mentais pelos serviços, pela 

comunidade e pela cidade (BRASIL, [2022?]).  

A RAPS integra o Sistema Único de Saúde na qual se organizam as ações de 

promoção da saúde mental, prevenção de agravos, assistência e cuidado, bem 

como reabilitação e reinserção das pessoas com transtornos mentais, incluindo os 

efeitos nocivos do uso de crack, álcool e outras drogas (BRASIL, [2022?]).  

Os componentes da RAPS são: atenção básica em saúde, atenção 

psicossocial, atenção de urgência e emergência, atenção residencial de caráter 

transitório, atenção hospitalar, estratégias de desinstitucionalização e reabilitação 

psicossocial, como ilustra o Quadro 1 a seguir: 
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Quadro 1 - Componentes da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) 

 
     Fonte: IMPLANTAÇÃO ... (2014, p. 160)  
 

Os serviços e equipamentos da RAPS são variados e objetivam a proteção 

dos direitos das pessoas com transtornos mentais, redirecionando o modelo 

assistencial em saúde mental no país tendo como norteadores os princípios e 

diretrizes do SUS (BRASIL, [2022?]).  

Segundo levantamento do Ministério da Saúde, em 2021, o Brasil contava 

com 2.742 CAPS habilitados e estruturados em 1.845 municípios em todos os 

estados e no Distrito Federal. O levantamento apresenta a evolução da distribuição 

dos CAPS habilitados pelo MS e distribuídos por Estados, até julho de 2021. No 

quesito tipo de serviço por 100 mil habitantes, a região Sul assim como a região 

Nordeste, apresentam uma cobertura maior que a média nacional. O Rio Grande do 

Sul tem o maior percentual entre as capitais na região Sul de 1,76 que 

correspondem a 201 CAPS recebendo como parâmetro uma classificação “muito 

boa” (BRASIL, [2022?]).  

O programa de Volta para Casa também faz parte dessa política, e se 

apresenta como uma forma de desinstitucionalização oferecendo bolsas de auxílio 

financeiro para pacientes internados em hospitais psiquiátricos de longa 

permanência. Como afirma a portaria GM N° 3.099 (2011): 

 

Art. 10. São pontos de atenção na Rede de Atenção Psicossocial na 
atenção hospitalar os seguintes serviços: § 3º O Programa de Volta para 
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Casa, enquanto estratégia de desinstitucionalização, é uma política pública 
de inclusão social que visa contribuir e fortalecer o processo de 
desinstitucionalização, instituída pela Lei nº 10.708, de 31 de julho de 2003, 
que provê auxílio reabilitação para pessoas com transtorno mental egressas 
de internação de longa permanência (BRASIL, 2011, documento eletrônico 
não paginado). 

 

Ainda como parte da política de saúde mental, a Estratégia de Reabilitação 

Psicossocial tem dois importantes pilares: Iniciativas de Geração de Trabalho e 

Renda e Empreendimentos Solidários e Cooperativas Sociais (BRASIL, [2022?]). 

Nas iniciativas de geração de trabalho e renda, o serviço Oficina Saúde e Trabalho: 

GerAção/PoA se consolida como um dispositivo importante no cuidado em liberdade 

dos usuários do sistema de reabilitação psicossocial do município de Porto Alegre. 

 

2.2 Economia Solidária no contexto brasileiro 

 

 Em janeiro de 2001, é realizado o Fórum Social Mundial (FSM) (FORUM..., 

2020) que aconteceu pela primeira vez na cidade de Porto Alegre – RS como um 

espaço de construção de alternativas da superação dominante dos mercados, das 

relações internacionais e do favorecimento do desenvolvimento humano. Foram 

desenvolvidos quatro eixos temáticos: a produção de riquezas e reprodução social; o 

acesso às riquezas e a sustentabilidade; a afirmação da sociedade civil e dos 

espaços públicos e; poder político e ética na nova sociedade (FSM – 2020). 

O mesmo fórum oportunizou a criação de um grupo de trabalho brasileiro que 

através de várias plenárias construíram uma plataforma, a carta de princípios da 

Economia Solidária e uma carta ao então presidente Lula, no sentido de organização 

do movimento como um organismo público, do Estado e como segmento da 

economia brasileira (BRASIL, 2005, p.79).  

Assim, a Economia Solidária é um modo específico de organização das 

atividades econômicas que busca o desenvolvimento humano em equilíbrio com o 

social, o político e o econômico já que não visa somente o resultado financeiro como 

único fim. É um conceito de múltiplos sentidos e que se coloca ao mesmo tempo 

como modelo alternativo ao capitalismo e se apresenta também como movimento 

social. Como ressalta Singer (2005, p.11).   

 

A economia solidária é a resposta organizada à exclusão pelo mercado, por 
parte dos que não querem uma sociedade movida pela competição, da qual 
surgem incessantemente vitoriosos e derrotados. É antes de qualquer coisa 
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uma opção ética, política e ideológica, que se torna prática quando os 
optantes encontram os de fato excluídos e juntos constroem 
empreendimentos produtivos, redes de trocas, instituições financeiras, 
escolas, entidades representativas, etc., que apontam para uma sociedade 
marcada pela solidariedade, da qual ninguém é excluído contra vontade.   

 

 

Do ponto de vista legal, o Projeto de Lei da Câmara dos Deputados n° 137, de 

2017, dispõe sobre a Política Nacional de Economia Solidária e os empreendimentos 

econômicos solidários, cria o Sistema Nacional de Economia Solidária que:  

 

Estabelece a Política Nacional de Economia Solidária, integrada às 
estratégias de desenvolvimento sustentável, para promover 
empreendimentos econômicos solidários e autogestionários e o trabalho 
associado e cooperativado. Define os empreendimentos beneficiários e 
prevê cadastro nacional. Dispõe sobre ações de educação, assistência 
técnica e crédito subvencionado. Autoriza a criação do Fundo Nacional de 
Economia Solidária (BRASIL, 2017, documento eletrônico não paginado). 

 

Segundo Leal e Rodrigues (2018), a solidariedade, como um dos princípios da 

economia solidária, reporta-se à solidariedade democrática. Nesse sentido, a 

democracia é um ponto fundamental para a Economia Solidária pois se alicerça em 

valores como a igualdade, a satisfação das necessidades humanas, o estímulo à 

liberdade e ao pensamento crítico. Outro princípio é a autogestão, na qual os 

trabalhadores são coproprietários dos próprios negócios, numa estrutura 

organizacional interna não-hierarquizada, fundamentada no trabalho coletivo e 

participação democrática. A cooperação, como modelo de produção, tem nas 

relações sociais, trocas recíprocas na qual os sujeitos atuam em conjunto com um 

objetivo comum.  

A Economia Solidária tem como proposta uma sociedade em que as pessoas 

e o bem-estar delas são o centro da economia: 

A economia solidária adapta-se aos princípios e valores de quem a aplica. 
Dessa maneira, é um modelo socioeconômico que objetiva o 
desenvolvimento econômico aliado ao bem-estar social. Busca desenvolver 
sujeitos de direitos, proporcionando melhor qualidade de vida aos públicos 
marginalizados socialmente (ALMEIDA, (et.), 2017, p. 9). 
 

  A constituição desses sujeitos de direitos em um meio onde prevalece a 

Economia Solidária leva-os a perceber que não é natural a desigualdade social e 

econômica: 

Os que se formam em um meio em que prevalece a Economia Solidária 
vivem desde cedo situações definidas por comportamentos recíprocos de 
ajuda mútua. Aprenderão que as pessoas diferem, mas que essas 
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diferenças provêm de meio e da educação; que ninguém é tão forte que não 
precise do auxílio dos outros e que a união faz a força. São levados a 
perceber que a desigualdade social e econômica não é natural e nem 
decorre da superioridade de quem tem e manda sobre quem nada tem e 
obedece. Que desigualdade é ruim e que a injustiça só pode ser abolida 
pela prática da solidariedade entre os homens. (SINGER, 2005, p.17) 

 

 A prática da solidariedade entre os homens nos leva a uma reflexão sobre a 

palavra “solidariedade” que, segundo Mario Sergio Cortella (2005) escreveu no 

prefácio do livro Economia Solidária e Educação de Jovens e Adultos: “...ao contrário 

do que muitos pensam, não vem de “solidão”, mas, isso sim, de “solidez”, ou seja, 

daquilo que nos deixa íntegros, que impede o estilhaçamento da nossa humanidade 

compartilhante. ” 

 

2.3 GerAção/PoA: saúde, trabalho e arte no cuidado em liberdade  

 

O serviço Oficina Saúde e Trabalho: GerAção/PoA surge em meados dos 

anos 1990 no município de Porto Alegre: 

 

Ciente da importância do trabalho, enquanto incentivador de trocas sociais e 
emergência de subjetividades, no ano de 1995 surge um núcleo do 
GerAção/PoA dentro de um serviço de moradia protegida do município de 
Porto Alegre. Desta forma as oficinas foram criadas para atender clientela 
desse serviço. (GERAÇÃO/POA, 2004, p.28)  

 

Em 1998, através de convênios e parcerias com o Centro de Reabilitação 

Profissional do Instituto Nacional do Seguro Social (CRP/INSS) e o Centro de 

Referência em Saúde do Trabalhador (CRST), o GerAção/PoA “firma ainda mais sua 

atuação com um atendimento na qual a atividade trabalho é entendida enquanto 

valorização, expressão e a (re) construção da subjetividade do sujeito” 

(GERAÇÃO/POA, 2004, p.28). 

Em 2001 o serviço passa a funcionar em uma nova sede, “um prédio próprio 

do Município que possibilitou a criação de diversas atividades de saúde, trabalho, 

lazer e cultura, aproximando os usuários-trabalhadores e a comunidade” 

(GERAÇÃO/POA, 2004, p.28). 

Atualmente o GerAção/PoA localiza-se no bairro Rio Branco, atendendo em 

média 130 usuários que, depois de ingressarem no serviço passam a frequentá-lo 

em turnos – escalas de dias de trabalho e a serem chamados de oficineiros e 
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oficineiras. Sua estrutura organizacional segue os princípios da ECOSOL e seu 

processo de trabalho tem como eixos:  

 

“O trabalho e a economia solidária” que acontecem por meio de oficinas 
autogestionadas com as técnicas de papel artesanal, serigrafia, costura e 
velas, “o trabalho e a arte”, através das oficinas de expressão, desenho, 
escrita e fotografia; e apoio e “acompanhamento no mercado formal de 
trabalho” ou aprendizagem, através da inclusão pelas leis de cotas. 
(BRASIL; OLIVEIRA; LACCHINI, 2021, p. 19) 

 

Durante o estágio curricular no GerAção/PoA, foi possível a construção de um 

organograma do serviço e apresentado de forma criativa e como expressão artística, 

para responder a uma necessidade de se entender o serviço como um todo, 

conforme apresentado na figura 1 – Organograma GerAção/PoA 2022 –  abaixo: 
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Figura 1 - Organograma GerAção/PoA 2022 

 
   Fonte: Autora (2022) 

 

 Este organograma não é classificado como nenhuma das formas tradicionais 

de organograma empresarial, ou seja, não retrata cargos ou funções, mas desenha 

os setores de forma que todos tenham sua importância para o bom funcionamento 

do serviço. Sua composição tem uma representatividade de vida através da árvore, 

que se alimenta do fortalecimento de um coletivo, e sua copa está em constante 

crescimento para que possa nascer outros galhos, dar sobra e bons frutos. Logo, 

sua construção se deu de forma coletiva, com a participação da equipe técnica do 

GerAção/PoA e possibilitou nortear este trabalho. 
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A porta de entrada para o atendimento no GerAção/PoA se dá a partir de 

encaminhamento da Rede de Atenção Psicossocial ou Atenção Básica. Ao acessar 

o serviço o usuário passa pelo acolhimento que: 

 

Apresenta-se como “porta de entrada” do usuário no serviço. Inicialmente, é 
realizado pela equipe com o usuário, individualmente; sendo agendado, 
através do serviço de referência, no território. É necessária a vinculação do 
usuário a algum serviço da rede de saúde de Porto Alegre, sendo esta sua 
referência para o acompanhamento; caso contrário, é um fator para uma 
possível não vinculação (BRASIL; OLIVEIRA; LACCHINI, 2021, p.21) 

                                               

O processo de trabalho que o GerAção/PoA oferece, busca melhor qualidade 

de vida aos usuários e inclusão ao mundo do trabalho, como dizem os mesmos 

autores: 

O serviço Geração POA – Oficina Saúde e Trabalho busca melhor 
qualidade de vida aos usuários, tendo garantido seus direitos como 
cidadãos e planejamento de projetos de vida, a partir de sua inclusão ao 
mundo do trabalho. Este processo se dá, na prática, desde o ingresso do 
usuário ao serviço, respeitando seus desejos e vontades por essa via de 
reabilitação. (BRASIL; OLIVEIRA; LACCHINI, 2021, p. 19) 

 

O GerAção/PoA torna-se um lugar de produção de sentido, de valor e 

emancipação e pressupõe que seja criado um lugar e um tempo de escuta como 

relata Cardozo (2022, p.33): 

 

O GerAção POA, oficina SAÚDE e trabalho, sendo saúde, compõe um 
destes pontos de possibilidade de vida não doente. Vejo na equipe de 
servidoras públicas do Gera, um desejo operante de, como nos ensinou 
Basaglia, colocar a doença entre parênteses. Deixar que a vida do sujeito 
oficineiro encontre lugar para ser enunciada no GerAção pressupõe que 
seja criado um lugar e um tempo de escuta. 

 

Para isso, as Oficinas de Trabalho do GerAção são constituídas de 

discussões e reflexões sobre o processo de trabalho para que ele tenha um caráter 

coletivo e solidário e, assim como o próprio nome sugere, Gerar Ação.  

Para Rauter (2000), a arte possibilita estabelecer relações entre trabalho, 

criação artística e reinvenção do cotidiano sobre o lugar da criação no mundo 

contemporâneo. Essa relação convida o indivíduo a sair de sua zona de conforto e 

expressar seus sentimentos reinventando o cotidiano com som, cores e movimentos, 

fazendo trocas de saberes e buscando conhecimento. O reconhecimento e 

remuneração do trabalho artístico no GerAção/PoA não só integra o sujeito como 

diminui os sintomas de transtorno psíquico, como relata Veronese (2020, p.153):  
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[...] A arte como trabalho, a arte como possibilidade de ser reconhecido e 
remunerado serviu, segundo relato de psicóloga do serviço, para que ele se 
mantivesse mais integrado e diminuíssem os sintomas do seu transtorno 
psíquico. (VERONESE 2020, P.153) 

 

 A arte não só diminui os sintomas psíquicos dos oficineiros e oficineiras como 

se torna uma ferramenta de resgate da dignidade humana, que pulsa em suas 

variadas expressões e permite ser janela de exposição de criação, de reinserção no 

mundo do trabalho e que entre loucura e arte existe um parentesco, como cita 

Rauter (2000, p.273): 

 

Que tipo de relação poderia haver entre loucura e arte? Sabemos que nem 
todo louco é artista, mas temos conhecimento de que entre loucura e arte 
há um parentesco - tantas vezes expresso por figuras como Bispo do 
Rosário (paciente da Colônia Juliano Moreira, no Rio de Janeiro). Podemos 
dizer que há vida na loucura, assim como há vida na arte. (Rauter, 2000, 
p.273) 

 

 A relação existente entre loucura e a arte, como nos diz Rauter, também nos 

permite viajar pela letra da música “Balada do louco”, que associa “loucura” à 

felicidade, uma vez que a “loucura” não tem cura, mas é possível encontrar a paz: 

“Sim sou muito louco, não vou me curar/ Já não sou o único que encontrou a paz/ 

Mas louco é quem me diz /E não é feliz, eu sou feliz. ” (BALADA, 1972) 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Esta pesquisa caracteriza-se como um estudo de abordagem qualitativa, de 

caráter exploratório-descritivo. Segundo Minayo:  

 

A pesquisa qualitativa visa compreender a lógica interna de grupos, 
instituições e atores quanto a: (a) valores culturais e representações sobre 
sua história e temas específicos; (b) relações entre indivíduos, instituições e 
movimentos de políticas públicas sociais. (2014, p.23) 

 

Para Gil (2009, p.14), “a pesquisa exploratória tem como objetivo proporcionar 

maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a 

constituir hipóteses”. Já a pesquisa descritiva, para este mesmo autor traz como 

objetivo primordial “a descrição de determinada população ou fenômeno ou, então, o 

estabelecimento de relações entre variáveis” (GIL, 2009, p.42). 

Considerando o objetivo principal deste trabalho de analisar como a arte se 

insere nas ações de saúde e trabalho desenvolvidas pelo Geração/PoA, dispositivo 

da Rede de Atenção Psicossocial do município de Porto Alegre, esta pesquisa 

assumiu um caráter de estudo de caso:  

 

Um estudo de caso pode ser caracterizado como um estudo de uma 
entidade bem definida como um programa, uma instituição, um sistema 
educativo, uma pessoa, ou uma unidade social. Visa conhecer em 
profundidade o como e o porquê de uma determinada situação que se 
supõe ser única em muitos aspectos, procurando descobrir o que há nela de 
mais essencial e característico. O pesquisador não pretende intervir sobre o 
objeto a ser estudado, mas revelá-lo tal como ele o percebe. O estudo de 
caso pode decorrer de acordo com uma perspectiva interpretativa, que 
procura compreender como é o mundo do ponto de vista dos participantes, 
ou uma perspectiva pragmática, que visa simplesmente apresentar uma 
perspectiva global, tanto quanto possível completa e coerente, do objeto de 
estudo do ponto de vista do investigador (FONSECA, 2002 apud 
GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 39).  

 

O procedimento para a coleta de dados consistiu em pesquisa bibliográfica e 

documental utilizando a base de dados Google Acadêmico, além do diário de campo 

elaborado pela própria autora da pesquisa por meio do estágio curricular. “A 

pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, 

constituído principalmente de livros e artigos científicos. (GIL, 2002, p. 44). “A 

pesquisa documental consiste em materiais que não receberam ainda um tratamento 
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analítico, podendo ser reelaborados de acordo com os objetos da pesquisa” (Gil, 

2009, p.45). 

No que se refere ao diário de campo, Araújo (2013, p. 54) aponta que o 

mesmo “[...] tem sido empregado como modo de apresentação, descrição e 

ordenação das vivências e narrativas dos sujeitos do estudo e como um esforço para 

compreendê-las”. 

Assim, para o diário de campo, foram utilizadas as observações e reflexões 

da pesquisadora enquanto estagiária do GerAção/PoA no período de março a julho 

de 2022. 

Para a análise dos dados foi utilizada a metodologia da análise temática de 

conteúdo. Segundo Minayo (2014, p. 316, grifo do autor), “a análise temática 

consiste em descobrir os núcleos de sentido que compõem uma comunicação, cuja 

presença ou frequência signifiquem alguma coisa para o objeto analítico visado. ”  

Segundo a mesma autora (MINAYO, 2014), operacionalmente, a análise 

temática desdobra-se em três etapas: 

 

a) pré-análise: escolha dos documentos a serem analisados, retomando a 

hipótese e os objetivos iniciais da pesquisa; leitura flutuante, que consiste no 

contato direto e intenso com o material de campo; constituição do corpus, que 

diz respeito ao universo estudado em sua totalidade; formulação e 

reformulação de hipóteses e objetivos, retomada exploratória; 

b) exploração do material: operação classificatória que visa alcançar o núcleo de 

compreensão do texto codificando o material; primeiro faz um recorte do 

texto; após escolhem-se regras de contagem; e, por último, classificam-se e 

agregam-se os dados, organizando-se em categorias teóricas ou empíricas; 

c) tratamento dos Resultados Obtidos e Interpretação: nesta fase, trabalha-se os 

dados brutos, permitindo destaque para as informações obtidas, as quais 

serão interpretadas à luz do quadro.  

 

Retomando os objetivos iniciais e através das observações e reflexões 

proporcionadas pelo estágio curricular, esta pesquisa toma como ponto de partida 

para a análise o organograma do GerAção/PoA, a partir de sua porta de entrada – o 

Acolhimento, seguindo pelos dois eixos de trabalho: Trabalho Apoiado e Economia 

Solidária. O Conselho Local de Saúde – GerAção/PoA, enquanto direcionador das 
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atividades artísticas e autogestionárias de todos os setores, oportuniza uma análise 

geral do que se propõe o serviço na lógica da geração de renda e do cuidado em 

liberdade.  
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Essa sessão foi elaborada a partir de quatro categorias: A Economia Solidária 

como dispositivo de (re) inclusão pelo trabalho; Controle social, um exercício de 

cidadania; Oficinas de trabalho e Reabilitação social; A arte como promotora de 

saúde e trabalho. 

 

4.1 A Economia Solidária como dispositivo de (re) inclusão pelo trabalho 

 

Os princípios da Economia Solidária no GerAção/PoA se apresentam na 

prática de construção dos produtos e na gestão diária do trabalho por meio da 

autogestão. Segundo Brasil, Oliveira e Lacchini, (2021), a autogestão dos processos 

de trabalho é pensada por profissionais e usuários fazendo com que o saber circule 

entre todos. Menção a esses princípios encontram-se em um banner que apresenta 

o serviço em feiras e congressos que o GerAção/PoA participa. 

 

Figura 2- Banner GerAção/PoA 

 
    Fonte: Autora (2022) 
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Para Barfknecht, Merlo, Nardi, (2006, p. 59) O trabalhador (a) de um 

empreendimento autogestionável inserido dentro da sociedade capitalista, participa 

de “outra economia”: 

 

Na sociedade capitalista e, mais especificamente, no Brasil, o fato de ser 
trabalhador de um empreendimento autogestionável, é andar por outra via, 
é participar de “outra economia”, uma economia marginal e vulnerável do 
ponto de vista dos valores dominantes, assim como do ponto de vista da 
inserção no mercado.  

 

 Os mesmos autores relatam que a Economia Solidária tem como objetivo 

reverter e superar o individualismo e a competitividade presentes na economia 

capitalista, onde são determinadas a conduta e a vida dos trabalhadores por 

imposição do capital e do mercado.  

Para dar sustentação a estes princípios, a organização do GerAção/PoA é 

alicerçada em dois eixos de trabalho – Trabalho Apoiado e a Economia Solidária. O 

trabalho apoiado é destinado aos usuários que querem se inserir no mercado formal 

de trabalho. Para isso, recebem orientação e auxílio na construção do curriculum e 

encaminhamento para alguma empresa parceira do serviço, como citam os autores 

abaixo: 

Visando o mercado de trabalho, o “Grupo de Trabalho Apoiado” é instituído 
com usuários que desejam iniciar ou retornar ao trabalho. O Trabalho 
Apoiado visa à (re) inclusão no mercado de trabalho para pessoas que não 
estão sendo atendidas pelos sistemas tradicionais de colocação, não 
conseguem se manter em um emprego e/ou necessitam de apoio para a 
(re) inserção. (BRASIL; OLIVEIRA; LACCHINI, 2021, p. 23) 
 

  

Para isso, são realizadas parcerias com empresas contratantes de Pessoas 

com Deficiências (PcDs) para as quais são enviados currículos dos usuários para 

processo de seleção, assim como para participação no programa do governo federal 

“Jovem Aprendiz”. O trabalho apoiado vai além do encaminhamento ao mercado 

formal de trabalho, pois auxilia no processo emocional e técnico dos usuários, como 

observaram Brasil, Oliveira e Lacchini (2021, p. 23) durante pesquisa de campo no 

GerAção/PoA: 

 
O trabalho apoiado permite uma atenção a usuários que desejem retornar 
ao mercado formal de trabalho, possibilitando auxílio neste processo, tanto 
emocional como técnico, acerca da entrevista de trabalho e produção de 
currículos. Podendo ser realizados atendimentos individuais, para suprir 
essas demandas, e grupos, visando rever questões gerais, comum a todos.  
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Na perspectiva de Economia Solidária o gerenciamento das finanças das 

oficinas é realizado por um Conselho Fiscal que confere as presenças dos 

oficineiros, calcula os percentuais aprovados no CLS – GerAção/PoA e faz a divisão 

e entrega das sobras. Em relação a essa nomenclatura, “sobras”, Singer (2005, p. 

14) esclarece: 

Daí deriva a norma de que a empresa solidária não remunera o capital 
próprio dos sócios e que, quando trabalha com capital emprestado, paga a 
menor taxa de juros do mercado. Isso significa que os ganhos dos 
trabalhadores têm prioridade sobre o lucro, que na empresa solidária toma a 
forma de “sobras”. Essas são distribuídas por decisão dos sócios de 
distintas maneiras, mas nunca de acordo com a participação de cada um no 
capital da empresa.  

 

Segundo o mesmo autor, cada trabalhador (a) é responsável pelo que 

acontece na empresa, participando tanto das sobras quanto dos prejuízos. 

Acrescenta ainda: “Se as sobras são significativas, parte delas será investida no 

empreendimento, valorizando a propriedade do conjunto dos sócios; outra parte 

poderá ser repartida entre eles ou colocada em um fundo de reserva. ” (Singer, 

2005, p. 14).  

No GerAção/Poa a divisão das sobras é feita da seguinte forma: 20% é 

destinado à compra de materiais/insumos para as oficinas, 10% para manutenção de 

máquinas em geral (somente quando necessário) e 70% são divididas de acordo 

com as regras aprovadas. A prefeitura assume os gastos referentes ao prédio 

(imóvel próprio do município) e custos de manutenção do mesmo. No entanto, a 

prefeitura não mantém as oficinas de trabalho, sendo necessário uma rede de 

apoiadores, técnicos, oficineiros (as) e seus familiares.  

O Grupo de Comercialização tem um papel fundamental no fortalecimento da 

rede de apoio. A organização deste grupo acontece no primeiro turno das sextas-

feiras, quando são feitas as escalas para os pontos de vendas firmados com 

parceiros como a Cinemateca Capitólio (Centro Cultural que pertence à prefeitura de 

Porto Alegre), Vila Flores (espaço cultural), Contraponto (espaço do Núcleo de 

Economia Alternativa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 

Caracteriza-se como um entreposto de Cultura, Saúde e Saber, um espaço de 

comercialização solidária, situado no Campus central da UFRGS) e, mais 

recentemente, a participação por meio da Associação de Artesãos de Porto Alegre 

Solidária na loja do Mercado Público da capital. Os pontos de vendas também se 
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estabelecem nas feiras, fóruns, congressos, parcerias com a iniciativa privada, na 

loja da sede e por meios das mídias sociais.  

Uma das parcerias mais duradouras é com a Cinemateca Capitólio. Em maio 

deste ano, a Loja GerAção/PoA Cinemateca Capitólio completou cinco anos de 

funcionamento. Para Veronese (2020), este espaço considerado nobre, frequentado 

majoritariamente pelas classes média e alta, assim como outros espaços da cidade, 

aos poucos vai sendo ocupado pelos oficineiros e oficineiras.  

 

Figura 3 - Loja GerAção/PoA Cinemateca Capitólio (2° piso) 

 

                   Fonte: Autora (2022) 
 

Valorizando o aprendizado e a formação permanente, são discutidos neste 

grupo a autonomia, técnicas de vendas, preços e a apropriação do conhecimento da 

arte impressa, costurada ou bordada nos produtos. O cuidado com a qualidade dos 

itens é rigoroso:  “Já a qualidade dos produtos é tematizada continuamente: «Nós 

somos muito rigorosos com a qualidade», diz um usuário do GerAção/POA, «e por 

isso temos de estar sempre aprendendo» (Veronese 2020, p. 152). 

Ainda dentro da discussão democrática de construção dos produtos no grupo 

de comercialização, uma arte em especial, com a figura de dois homens se beijando, 

levantou um debate interessante.  
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Figura 4 - Caderno “ O amor é para todos: o respeito também. ” 

 
           Fonte: Autora (2022) 

 

No caderno acima há somente a figura, mas nos relatos de Veronese (2020, 

p.147) essa arte também acompanhava uma frase muito significativa: o amor é para 

todos: o respeito também.  

 

Alguns participantes, identificados com formas conservadoras de 
religiosidade, não concordavam que o produto fosse exposto e 
comercializado. Houve debates, defesa de ambos os lados, mas não foi 
possível obter a concordância geral. O grupo, conjuntamente, optou pelo 
voto e a venda do produto saiu vitoriosa.  

 

O exercício da democracia e o combate ao preconceito estão sempre 

permeando as atividades do GerAção/PoA e são expressas durante o processo de 

trabalho em conversas informais. A necessidade de um constante debate sobre 

esses temas está sempre pautada nas reuniões da equipe de trabalho.  

Dentro do processo de contínuo aprendizado, a equipe formada pelas 

servidoras, residentes e estagiários (as) procura trabalhar com formas lúdicas e 

criativas para responder às demandas trazidas pelo Grupo de Comercialização. 

Como pauta de uma reunião do grupo, por exemplo, foi apresentado um teatro de 

bonecos com cena construída a partir de situações vivenciadas por eles.  
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Figura 5 - Teatro de bonecos 

 
               Fonte: Autora (2022) 
 

 Na prática, a comercialização dos produtos do GerAção/PoA em vários 

espaços da cidade estreita a interação com o público em geral, que muitas vezes 

não conhece o serviço, fortalece o SUS e seus princípios, fazendo surgir uma nova 

visão da política pública, como cita Veronese (2020, p. 153): 

 

Um momento também marcante das observações da interação produzida 
pelo trabalho de comercialização, foi durante uma feira, em um espaço 
cultural da cidade de Porto Alegre, chamado «Vila Flores». Muitas pessoas 
se aproximavam da banca de produtos expostos e faziam perguntas sobre o 
trabalho e a origem dos produtos. Os dois usuários escalados para estarem 
a frente desse evento respondiam atenciosamente ao público, engajando-se 
em variadas interações, dando explicações e concedendo informações. Em 
um desses casos, acompanhei duas consumidoras, mulheres que 
conversaram bastante com eles e compraram blocos de anotação 
decorados com artes sobre Frida Khalo e Marielle Franco. Elas comentavam 
sobre a surpresa de ver esse «projeto incrível» no âmbito do SUS, 
sentenciando: «É, o SUS, afinal, faz coisas boas e importantes». Naquele 
momento, uma nova visão da política pública, que é insistentemente 
criticada em vários espaços da mídia corporativa nacional, foi possibilitada 
às duas cidadãs que compraram os produtos oriundos da junção da saúde 
mental e com a economia solidária.  

 

A formação permanente na prática da Economia Solidária no GerAção/PoA 

requer, de forma coletiva, uma constante reeducação daqueles (as) que foram 

formados no capitalismo. Segundo Singer (2005, p. 16) 

 

Essa reeducação tem de ser coletiva, pois ela deve ser de todos os que 
efetuam em conjunto a transição, do modo competitivo ao cooperativo de 
produção e distribuição. Se apenas um indivíduo adotar comportamento 
cooperativo em uma sociedade em que predomina a competição, ele será 
esmagado economicamente e vice-versa: se apenas um se comportar 
competitivamente onde predomina a Economia Solidária, ele será visto 
como egoísta e desleal pelos demais, que o excluirão do seu meio.  
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Como um coletivo de pessoas que, em sua maioria, foram educadas na 

cultura do capitalismo, vez por outra surgem conflitos decorrentes de posturas 

individualistas. Nesses casos, o próprio grupo, com muita apropriação, trata de 

esclarecer que o trabalho das oficinas é parte de um todo coletivo. Esse aspecto 

também é constantemente retomado com a ajuda das técnicas que estão sempre 

fazendo um resgate histórico de como foi construído o coletivo GerAção/PoA. 

Nos espaços de funcionamento das oficinas, esses princípios são sempre 

lembrados, como na imagem abaixo: 

 

Figura 6 - Princípios da Economia Solidária 

 
            Fonte: Autora (2022) 

 
4.2 Controle Social, um exercício de cidadania  

 

 A Constituição Federal de 1988, determinou a participação da sociedade na 

gestão do Sistema Único de Saúde: 
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As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 
hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as 
seguintes diretrizes: I - descentralização, com direção única em cada esfera 
de governo; II - atendimento integral, com prioridade para as atividades 
preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; III - participação da 
comunidade. Art. 198. 
 

O Conselho Local de Saúde do GerAção/PoA, com base na Lei n° 8.142/90 

(BRASIL, 1990), se constituiu num movimento de fortalecimento do controle social 

do SUS, e é retratado em pequenos cartazes que encontrei estudando a história do 

GerAção/PoA contada nas paredes de sua sede.  

 

Figura 7 - Conselho Local de Saúde – GerAção/PoA 

 
          Fonte: Autora (2022) 

 

A coordenação do CLS – GerAção/PoA é composta por duas trabalhadoras e 

quatro usuários (as). Desta coordenação saem representações para a Comissão 

Municipal de Saúde Mental do Conselho Municipal de Saúde e para as Conferências 

de Saúde.  A plenária do CLS – GerAção/PoA acontece uma vez por mês com 

temáticas relacionadas à saúde mental nas três esferas de governo, desde assuntos 
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pertinentes ao trabalho coletivo do serviço, aspectos técnicos e administrativos, 

entre outros. A partir deles são deliberadas as ações de trabalho. 

Um exemplo de como essa participação acontece é dada por Veronese no 

relato sobre a manifestação de um usuário em uma Conferência de Saúde: 

 

As inscrições foram abertas para quem quisesse falar, limitado a dois 
minutos por inscrito/a. Um dos usuários do Geração inscreveu-se, relatando 
sua história diante de um auditório cheio. Seu discurso não seria 
considerado «normal», por ser um tanto desorganizado e fugir do tema em 
discussão naquele momento; mas ele fez questão de participar, sentindo-se 
integrante de algo maior, exercendo o direito cidadão de manifestar-se na 
esfera pública. Falou durante seus dois minutos, orgulhoso de si e do 
coletivo que integrava. Aquele momento sintetizou o projeto democratizante 
na saúde pública, hoje tão atacado pelos agentes da ideologia neoliberal: 
toda cidadã e todo cidadão tem direito de ocupar a cidade e manifestar-se, 
participando da deliberação democrática dos rumos da cidade, com ou sem 
transtorno psíquico. (VERONESE, 2020, p. 153) 

 

Nessa construção democrática em que se estrutura o CLS – GerAção/PoA, a 

promoção da autonomia é real, conforme relata Marilia Veronese no trabalho de 

campo realizado no GerAção/PoA: 

 

Na ocasião, percebemos que a promoção de autonomia é real, tratada com 
muita seriedade e nos pareceu que a proposta do serviço é retirá-los da 
posição de subalternidade que eventualmente ocupam na sociedade, 
assumindo protagonismo nas decisões tomadas. (2020, p. 152) 

 

Para entrar na pauta do CLS – GerAção/PoA, alguns assuntos são discutidos 

antes em Grupos de Trabalho (GTs), que se constituem temporariamente para 

assuntos específicos, como: organização de algum evento, avaliação de produtos de 

trabalhos individuais dos oficineiros (as) e regras de cotas (sobras) que estão 

relacionadas com as presenças nas oficinas de trabalho e comercialização. Um 

último GT que participei durante meu estágio curricular, apresentou as regras 

transitórias em relação às cotas de trabalho nas oficinas (já que ainda estamos em 

pandemia), ao CLS – GerAção/PoA. Depois da discussão e chegada a um consenso 

foi produzido um cartaz com as informações para conhecimento de todos (as) e para 

sanar as eventuais dúvidas. 
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Figura 8 - Medida transitória para cotas de trabalho nas oficinas 

 

 Fonte: Autora (2022) 

 

4.2.1 Grupo de Ativismo Antimanicomial 

 

A participação social também se fortalece das discussões feitas no Grupo de 

Ativismo. Esse é um grupo que proporciona um espaço de fala e escuta para 

demandas individuais e coletivas, com participação dos oficineiros e oficineiras, 

grupo técnico e convidados, como um “exercício de cidadania”, (frase dita por eles). 

O Grupo de Ativismo se reúne uma vez por semana para discussões, trocas de 

experiências dentro de um exercício de escuta e fala das angústias e do descaso do 

poder público, o desmanche das políticas públicas de saúde e, em especial, da 

saúde mental. Não se pode negar a apropriação que os oficineiros (as) do grupo têm 

sobre direitos e deveres como usuários (as) do Sistema Único de Saúde. 

Um exemplo disso é a mobilização em ações concretas pela permanência do 

serviço de urgência em saúde mental do Postão da Vila Cruzeiro, cuja administração 

foi entregue à iniciativa privada. Até o momento, a mobilização dos usuários (as) da 
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saúde mental do município têm conseguido que os atendimentos permaneçam no 

território.  

A organização e participação dos oficineiros (as) no Grupo de Ativismo atua 

como resistência ao desmonte da saúde mental, legitima e dá visibilidade a esta luta 

como relata Veronese (2020, p.155): 

 

A participação da comunidade e a ampliação dos «públicos-alvo» podem vir a 
ser o «álibi» principal para evitar um desmonte por parte dos governos locais, 
em maior ou menor medida engajados em cortes de cariz neoliberal. Trata-se 
da legitimação e visibilidade através das relações estabelecidas; mas isso 
implica em ir para a rua, mostrar o produto ou serviço, torná-lo interessante a 
novos públicos e engajá-los no sentido político das relações.  

 

As pautas do Grupo de Ativismo são constituídas a partir das necessidades 

de seus membros em discutirem temas legislativos, saúde em geral e relatos de 

experiências de vida muitas vezes marcadas pelos resquícios das internações em 

manicômios. Em meio a tantos assuntos sérios e muitas vezes dolorosos, alguém 

alivia o ambiente com uma frase do tipo: “Quando foi a última vez que vocês viram 

um arco-íris? ”. Instantaneamente aparecem sorrisos e uma pausa para pensar.  

Aquele breve silêncio para uma reflexão segue com a retomada das falas. 

Elas passam a ser associadas com a necessidade de pausa do cotidiano para uma 

contemplação. Precisamos olhar para o céu! Precisamos olhar para a natureza!  

Uma reunião em especial me marcou profundamente, quando falávamos da 

luta antimanicomial e fazíamos um regate histórico para responder à pergunta que 

vez por outra surge: “o que é a luta antimanicomial? ”. Um oficineiro relatou que 

passou pelo procedimento de tomar eletrochoque e, como tinha tomado anestesia, 

não lembrava de nada. No outro dia perguntou às enfermeiras como tinha sido, e 

elas responderam que foi tranquilo, mas que ficaram apreensivas com medo que ele 

não acordasse mais. Aquele relato que parecia coisa de filme ou de algum artigo 

científico, se fazia real diante dos meus olhos. Neste momento, temos uma 

testemunha viva da história, e a certeza de que precisamos fortalecer a luta 

antimanicomial. 

Dentro da necessidade do fortalecimento do exercício da cidadania, procura-

se criar meios criativos para tratar as pautas necessárias ao grupo e ao serviço, 

como dinâmicas relacionadas aos princípios do SUS, através de vídeos curtos e 

cartazes, como no exemplo abaixo: 
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Figura 9- Princípios do SUS 

 
Fonte: Autora (2022) 

 

Essa dinâmica em específico iniciou com um vídeo no formato de animação, 

que falava dos cinco princípios do SUS. No encontro seguinte foi feita uma dinâmica, 

na qual a equipe apresentava uma parte do conceito retirado do vídeo para ser 

associado a um princípio. Os oficineiros (as) eram convidados a relacionar o 

princípio ao conceito lido e confirmavam, ou não, a relação levantando plaquinhas 

que de um lado eram da cor verde e representava o “sim”, e do outro lado tinham a 

cor rosa representando o “não”. Muitos questionamentos surgiram a partir desta 

dinâmica e todos (as) concordaram que os princípios do SUS estão interligados. 

 O controle social teve um destaque importante nesta dinâmica. Este princípio 

organizativo do SUS permitiu que os participantes do Grupo de Ativismo pudessem 

se ver como parte ativa na formulação de políticas públicas em defesa do direito à 

saúde. Fortaleceu ainda o CLS – GerAção/PoA na influência de definições e 

execuções da política de saúde do serviço.  
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4.3 Oficinas de Trabalho e a Reabilitação Psicossocial 

 

As ações de saúde e trabalho desenvolvidas no GerAção/PoA estão 

associadas aos benefícios da participação do usuário no trabalho através das 

oficinas de geração de renda na perspectiva da reabilitação psicossocial.  O serviço 

oferece oficinas de velas aromáticas, corte/costura, bordado, serigrafia, 

encadernação, papel artesanal e embalagens. Em relação à reabilitação e 

reinserção psicossocial, Brasil, Oliveira e Lacchini (2021, p. 17), citam que: 

 

Propor a reabilitação e reinserção de usuários em sofrimento psíquico ao 
trabalho é promover a cidadania, autonomia, direitos e habilidades, através 
do acolhimento nos serviços de saúde mental. Assim, se amplifica a 
possibilidade de promover cuidado e minimizar o impacto de possíveis 
sofrimentos causados pela exclusão social, frequentemente vivenciados 
pelas pessoas com transtorno mental.  

 

 Segundo a Política Nacional de Saúde Mental (Brasil, 2020) “A reabilitação 

psicossocial é compreendida como um conjunto de ações que buscam o 

fortalecimento, a inclusão e o exercício de direitos de cidadania de pacientes e 

familiares, mediante a criação e o desenvolvimento de iniciativas articuladas com os 

recursos do território nos campos do trabalho, habitação, educação, cultura, 

segurança e direitos humanos.”.  Sendo assim, o trabalho se apresenta como 

estratégia de reabilitação social: 

 

Assim, o trabalho pode ser entendido dentro das estratégias da reabilitação 
psicossocial como importante fator de ampliação do protagonismo e do 
empoderamento dos usuários e das usuárias da saúde mental. Por meio do 
desenvolvimento do senso funcional, da ampliação da autoestima e da 
autoconfiança, contribui inclusive para a redução do estigma difundido na 
sociedade a despeito de seus diagnósticos psiquiátricos. (ALMEIDA, [et.], 
2017, p.21) 
 

Assim, durante o acompanhamento das atividades nas oficinas de trabalho, 

alguns aspectos são importantes de serem observados ao longo do processo de 

construção dos produtos artesanais.  

 Um deles está relacionado ao mapeamento do processo de trabalho da 

Oficina de Serigrafia.  Ao fazer o acompanhamento do passo-a-passo da atividade, 

houve uma valorização do trabalho que cada um (a) dos (as) oficineiros (as) exerce 

na composição do todo. No momento em que se fazia o registro fotográfico da 

atividade e perguntava-se sobre o nome de determinada máquina ou instrumento, os 
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membros desta oficina se mostraram com total apropriação dos conhecimentos 

técnicos e, a cada momento, surgiam reflexões sobre a importância das diferentes 

etapas do processo – desde a simplicidade de lavar as telas por exemplo até a 

complexidade de gravar as telas.   

 

Figura 10- Oficina de Serigrafia 

 
      Fonte: Autora (2022) 

 

Durante todo este mapeamento, eles faziam questão de explicar os tipos de 

produtos químicos, as medidas e as técnicas usadas.  Depois de pronto, o 

mapeamento foi apresentado ao grupo da serigrafia para que pudessem corrigir ou 

acrescentar alguma etapa e, a pedido deles, foi feito o registro impresso e colocado 

em local visível na oficina de serigrafia. Mesmo aqueles que possuíam o 

conhecimento empírico da oficina, se manifestaram a favor da visualização desse 

processo. 
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Figura 11 - Mapeamento da Oficina de Serigrafia 

 
                      Fonte: autora (2020) 

 

 O mesmo aconteceu com a Oficina de Papel Artesanal, que se destaca pela 

sustentabilidade no reaproveitamento de papel e na delicadeza de inserções com 

pétalas de rosas e sobras de linhas. Um trabalho cuidadoso, que requer paciência 

para esperar a secagem natural do papel e atenção no manuseio da tela para que o 

papel fique de forma uniforme. O ambiente desta oficina, assim como muitos outros 

no GerAção/PoA, é sempre alegre e divertido, com trocas sobre o dia-a-dia e música 

tocada no rádio. 
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Figura 12 - Oficina de Papel Artesanal 

 
                                           Fonte: Autora (2022) 
 
 

 Já a Oficina de Embalagens se divide em três: sacolas ecológicas, 

embalagens individuais via correios e pintura em caixa. As sacolas ecológicas são 

feitas com cartazes de filmes e propagandas doados por parceiros, como a 

Cinemateca Capitólio – estas identificadas com a logomarca do serviço, e onde são 

colocados cadarços coloridos (material doado). São nelas que os clientes que 

compram de forma presencial recebem os produtos do GerAção/PoA. 

 

Figura 13 - Oficina de sacolas ecológicas 

 
  Fonte: Autora (2022) 
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  Já as embalagens individuais via correios são embalagens padrão feitas em 

papel craft também reaproveitado de outras embalagens, com descrição do produto. 

Quem recebe os produtos do GerAção/PoA também recebe informação em forma de 

carta, como a foto abaixo: 

 

Figura 14 - Carta “Cada produto tem uma história” 

 
                         Fonte: Autora (2022) 
 

  A pintura em caixas de papelão é uma manifestação livre da arte de cada 

oficineiro (a), e elas são usadas para envio de produtos em maior quantidade para 

os clientes via Correios. As relações interpessoais estabelecidas a partir do espaço 

onde acontecem as oficinas são muito construtivas para o coletivo, já que muitas 

vezes um mesmo espaço é ocupado por várias oficinas ao mesmo tempo. Com a 

organização do espaço físico e a reposição de insumos e ferramentas para essa e 

outras oficinas, estimula-se ainda mais a criatividade e a autonomia de cada 

oficineiro (a). 
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Figura 15 - Oficina de Pintura em Caixas 

 
   Fonte: Autora (2022)  
 

 A Oficina de Velas (realizada em parceria com o CAPS II – Hospital de 

Clínicas de Porto Alegre), é o espaço mais perfumado do GerAção/PoA, e dela saem 

verdadeiras obras de arte que iluminarão as casas dos clientes do serviço. É uma 

oficina organizada com uma dinâmica que contempla a todos (as) na produção das 

velas. O primeiro passo é decidir o tipo de vela –  formato, aroma, cor – que o grupo 

deseja fazer. Depois, cada oficineiro fica encarregado por uma parte desse 

processo: organizar as mesas (nesse caso, duas macas hospitalares) e todo 

material a ser usado na oficina. Em seguida, a parafina é colocada em banho-maria 

para derreter e as formas ou potes de vidro são preparadas – com cascas de canela, 

por exemplo. Depois de colocar a parafina na forma, é colocado o pavio, preso com 

palitinhos para que fiquem da forma correta.  

Neste momento, há uma pausa até a próxima semana quando acontecerá 

novamente a oficina de velas, momento em que elas serão desenformadas e 

decoradas com frases impressas em papel vegetal ou barbantes, prontas para a 

venda. As velas abaixo são decoradas com frases poéticas dos próprios oficineiros 

do GerAção/PoA: 
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Figura 16 - Oficina de Velas 

 
                       Fonte: Autora (2022) 

 

4.3.1 Oficinas incubadoras 

  

Uma proposta do GerAção/PoA que começa a se estruturar é o setor de 

inovação (incubadoras), com a criação de empreendimentos no formato escola de 

cooperativismo, como a Oficina Café Mentaleiro e o Ateliê Costurando em 

Liberdade. Nessa proposta, fomenta-se a autonomia coletiva e individual no 

processo de efetivação da Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) 

(BRASIL, [2014?]), que em seu artigo 4° retrata a autonomia como um de seus 

princípios: 

 

III - que se refere à identificação de potencialidades e ao desenvolvimento 
de capacidades, possibilitando escolhas conscientes de sujeitos e 
comunidades sobre suas ações e trajetórias; 
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A Oficina Café Mentaleiro tem como proposta ser um espaço de aprendizado 

e fortalecimento para futuramente se concretizar como um negócio autossustentável 

pela equipe da oficina. A escolha dos membros desta oficina se deu pelo critério de 

que os mesmos não recebem nenhuma renda fixa, e a ideia é que, com o 

amadurecimento da proposta, outros membros possam fazer parte dela também. 

 

Figura 17 - Placas da Oficina Café Mentaleiro 

 
                     Fonte: Autora (2022) 

 

A preparação foi cuidadosamente pensada, desde o nome da oficina até o 

nome dado a cada item do cardápio. Mentaleiro: é o termo que surge no início da 

década de 1990 como indicativo de nomeação para os integrantes do movimento 

por uma sociedade sem manicômios e pelo cuidado em liberdade, como mostra a 

foto do cardápio: 
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Figura 18 - Cardápio da Oficina Café Mentaleiro 

 
                          Fonte: Autora (2022) 
 

No cardápio de café orgânico, existem quatro opções: Expresso Trieste, 

Expresso Lungo Franco Basaglia, Café Ivone Lara e Brasileira Nise da Silveira, além 

de chás, bolos e pão de quê (produto 100% vegano). 

A Oficina de Café foi inaugurada no dia 25 de maio deste ano e funciona 

todos os dias de segunda a sexta, das 13h às 16h30, no espaço da loja na sede do 

GerAção/PoA. A partir desta oficina, a comunidade em geral ganha mais um espaço 

para encontros, reuniões e comemorações. 

 

Figura 19 - Inauguração da Oficina Café Mentaleiro 

 
                                                         Fonte: Equipe do GerAção (2022) 
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O Ateliê Costurando em Liberdade nasce do desejo de duas oficineiras do 

GerAção/PoA em potencializar habilidades através do cooperativismo social. 

Também com o formato de oficina, o ateliê oferece serviços em costura, como 

reparos, ajustes e customizações de roupas em geral, e funciona na sede do 

GerAção/PoA. O acesso ao serviço do ateliê pode ser feito pessoalmente, por 

telefone ou pelas mídias sociais do GerAção/PoA. 

 

Figura 20 - Banner da Oficina Ateliê Costurando em Liberdade 

 
       Fonte: Autora (2022) 
 
 

Tudo foi pensado com muito cuidado pela equipe formada pelas oficineiras 

(agora sócias), uma servidora e uma residente. Nos panfletos de divulgação nas 

mídias sociais se destaca a seguinte frase: “Construindo relações de trabalho que 

produzem saúde e potencializam a vida por meio do cooperativismo social. ”. Esse 

conceito consta no projeto de criação da oficina como também nas orientações 

gerais da Política Nacional de Humanização (PNH) (2010, p.21) “Apoio à construção 

de redes cooperativas, solidárias e comprometidas com a produção de saúde e com 

a produção de sujeitos”. Como podemos observar nas figuras abaixo: 
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Figura 21 - Divulgação da Oficina Costurando em Liberdade  

 
      Fonte: Instagram GerAção/PoA 
 
 

Figura 22 - Oficina Costurando em Liberdade  

 
            Fonte: Instagram GerAção/PoA 
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Figura 23 - Primeiras peças da Oficina Costurando em Liberdade 

 
            Fonte: Instagram GerAção/PoA 
 

Também são acolhidos trabalhos independentes, oportunidade para que os 

oficineiros e oficineiras que desenvolvem outros produtos possam ter espaço de 

divulgação e venda na loja sede do GerAção/PoA. Cada iniciativa dialoga 

diretamente com o sétimo objetivo específico da (BRASIL, 2014), Portaria n° 

2.446/2014 que Redefine a Política Nacional de Promoção da Saúde, reforçando a 

importância da autonomia de sujeitos e coletivos no sentido de: 

 

VII - promover o empoderamento e a capacidade para tomada de decisão e 
a autonomia de sujeitos e coletividades por meio do desenvolvimento de 
habilidades pessoais e de competências em promoção e defesa da saúde e 
da vida;  

 

Para a implementação das incubadoras foi formado um Grupo de Trabalho 

(GT) que estabeleceu regras para que todos (as) oficineiros (as) tenham acesso a 

esse espaço, como: reserva de espaço físico de uma prateleira no expositor da loja; 

os produtos são apresentados ao GT para avaliação da qualidade e funcionalidade; 

tempo máximo de seis meses de exposição (caso não haja interesse de outros (as) 

oficineiros (as) os mesmos podem continuar expondo); os produtos não podem 

competir com os produtos do GerAção/PoA e têm que ser de tamanho relativamente 

pequeno, como nas fotos abaixo: 
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Figura 24 - Produtos de trabalhos independentes 

 
                                     Fonte: Autora (2022) 

 

 Na perspectiva do que se propõe as incubadoras do GerAção/PoA, a Política 

Nacional de Humanização (PNH), em um de seus princípios, trata do protagonismo, 

corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e dos coletivos ao afirmar que: 

 

- Trabalhar implica na produção de si e na produção do mundo, das 
diferentes realidades sociais, ou seja, econômicas, políticas, institucionais e 
culturais; 
 - As mudanças na gestão e na atenção ganham maior efetividade quando 
produzidas pela afirmação da autonomia dos sujeitos envolvidos, que 
contratam entre si responsabilidades compartilhadas nos processos de gerir 
e de cuidar (BRASIL, 2010, p.24). 

 

 Essa iniciativa de oficinas incubadoras potencializa as habilidades individuais 

e fortalece o coletivo, mostra que o trabalho não é somente uma atividade laboral, 

permitindo aos sujeitos encontrarem um sentido social naquilo que produzem. 
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Retomando a relação trabalho e saúde mental, a música “Um homem também 

chora (guerreiro menino) ” de Gonzaguinha e interpretado por Fagner, faz essa 

junção de trabalho, vida e felicidade, expressando a importância do trabalho até 

mesmo como uma questão de honra, conforme o trecho a seguir: 

Um homem se humilha 
Se castram seu sonho 
Seu sonho é sua vida 

E a vida é trabalho 
E sem o seu trabalho 

Um homem não tem honra 
E sem a sua honra 
Se morre, se mata 

Não dá pra ser feliz 
Não dá pra ser feliz. 

GONZAGUINHA (1983) 
 

 

A canção faz uma crítica ao capitalismo quando fala da relação em se ter 

trabalho, e da consequência de não o ter. E faz uma outra crítica em relação ao 

machismo, mostrando que o homem pode ser sensível, chorar e ser guerreiro ao 

mesmo tempo, e que no fundo é um menino. O GerAção/PoA, através do trabalho 

pela arte, torna-se um organismo vivo e pulsante. Seus oficineiros e oficineiras têm a 

garra dos guerreiros (as) e a sensibilidade dos artistas.   

 

4.3.2 O impacto da pandemia de covid-19 na reabilitação psicossocial dos oficineiros 

(as) do GerAção/PoA 

 

  A pandemia de covid-19 impactou o mundo de maneira violenta, causando 

sofrimento mental em grande escala, decorrentes de perdas significativas de 

pessoas queridas, emprego e liberdade. Embora essa liberdade imposta pela 

pandemia seja uma necessidade de distanciamento social em preservação da vida, 

a perda da liberdade para as pessoas com transtornos mentais e, em especial, para 

os oficineiros e oficineiras do GerAção/PoA, remonta memórias históricas da luta 

antimanicomial.  

O gráfico abaixo faz parte do Guia de Saúde Mental Pós-Pandemia (Rohde, 

2020) e neste caso nos interessa a análise da 4ª onda em especial.  
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Figura 25 – Gráfico: Consequências da pandemia dividida por ondas 

 

                  Fonte: Guia de Saúde Mental Pós-Pandemia no Brasil p.16 
 

O que ficou evidenciado na análise da 4ª onda é que a pandemia agravou 

profundamente a saúde mental da população, a qual já vinha sendo motivo de alerta 

para as autoridades em saúde. Identificar os problemas e desenvolver ações 

efetivamente eficazes farão com que essa curva tenda a uma estabilidade. 

O Guia de Saúde Mental Pós-Pandemia no Brasil (Rohde, 2020, p.16), traz 

uma análise com relação ao gráfico acima: 

 
O aumento dos sintomas psíquicos e dos transtornos mentais durante a 
pandemia pode ocorrer por diversas causas. Dentre elas, pode-se destacar 
a ação direta do vírus no sistema nervoso central, as experiências 
traumáticas associadas à infecção ou morte de pessoas próximas a 
pandemia, o estresse induzido pela mudança na rotina devido às medidas 
de distanciamento social ou pelas consequências econômicas, na rotina de 
trabalho ou nas relações afetivas e, por fim, a interrupção de tratamento por 
dificuldades de acesso.  

 

 Para os oficineiros e oficineiras do GerAção/PoA não foi diferente. Houve 

mudanças na rotina de trabalho, nas relações afetivas e sociais. Durante o período 

mais intenso da pandemia, participavam das oficinas realizadas de modo on-line 

para manter o distanciamento social e, de alguma forma, manterem-se ativos.  

 O gráfico abaixo traz um recorte temporal de março de 2020 a março de 

2022, em relação a quantidade de oficineiros (as) participantes nas oficinas do 

GerAção/PoA por mês. Foi levado em consideração uma presença por mês para 
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cada oficineiro (a) acessando a lista das cotas para recebimento das sobras e não a 

lista de presença – já que muitos estavam participando de forma on-line. 

  

Figura 26 - Gráfico da quantidade de oficineiros (as) por mês (2020 – 2022) 

 

   Fonte: Autora (2022) 
 

 Antes de começar o processo de trabalho de forma on-line, no mês de abril de 

2020 não houve registro de presença porque se tratava do momento mais delicado 

da pandemia, com distanciamento “total”. Mesmo assim, o serviço não fechou, 

recebeu quatro oficineiros (as) por dia, dois no piso superior e dois no piso inferior.  

A partir das oficinas on-line, houve uma retomada na participação; mas, em 

dezembro de 2021, houve uma queda na frequência dos oficineiros e oficineiras, 

provavelmente em decorrência das férias e período dos festejos de fim de ano.  

Em janeiro seguinte, começa uma subida gradual, com algumas oscilações. 

De forma gradativa, as oficinas voltam ao funcionamento de forma hibrida, um 

desafio para conciliar os que estavam presentes na sede e os que estavam 

virtualmente.  

O objetivo, com o levantamento desses dados, é mostrar que o serviço 

GerAção/PoA foi e é uma ferramenta importante na promoção da saúde através das 

oficinas de geração e renda e do cuidado em liberdade. Fazer quase que um ritual 

em sair de casa, pegar um transporte, cumprir o horário de trabalho e produzir, faz 
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parte da rotina nas oficinas de trabalho e tem impactos diretos na saúde dos 

oficineiros e oficineiras. O gráfico abaixo reflete essa realidade: 

 

Figura 27 - Gráfico de internações por ano (2020 – 2022) 

 
                   Fonte: Autora (2022) 
 

 Para elaboração deste gráfico, foram analisados dados fornecidos pela 

equipe técnica relativas ao período de fevereiro de 2020 a abril de 2022, 

considerando um total de 130 oficineiros e oficineiras em atividade. Embora seja um 

pequeno recorte, podemos perceber que o número de internações dos oficineiro e 

oficineiras teve uma queda em 2022 (2,31% que correspondem a três internações) 

até a data citada.  

 Abro um parêntese para falar que o GerAção/PoA também esteve de luto. 

Serginho, oficineiro das oficinas de vela, papel artesanal e serigrafia, nos deixou no 

dia 01 de junho de 2022 em decorrência da covid-19. Sempre acompanhado de 

seus dois amores - a esposa, que também é oficineira, e o Sport Club Internacional – 

sempre lembrado pelo boné do qual não se separava.  
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Figura 28 - Foto “ A viagem” 

 

                                  Fonte: Equipe do GerAção (2022) 

 
4.4 A arte como promotora de saúde e trabalho 

 Uma expressão de arte que representa muito bem o GerAção/PoA encontra-

se no cartaz abaixo: 

Figura 29 - Cartaz GerAção/PoA 

 
            Fonte: Autora (2022) 
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 As expressões artísticas estão presentes no dia-a-dia do GerAção/PoA, e vão 

construindo uma história composta por lutas e conquistas de um coletivo criativo e 

vibrante. Uma oficina de cartazes surge como preparação ao dia Nacional da Luta 

Antimanicomial, comemorado no dia 18 de maio. Neste ano de 2022 que teve como 

tema: “Quero meu direito de enlouquecer! ”  

 

Figura 30 - Oficina de Cartazes 

 
    Fonte: Autora (2022) 
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Diante dos desafios da inclusão dos oficineiros (as) e suas múltiplas 

dificuldades, seja pela falta de alfabetização ou falta de habilidade com a escrita, 

sempre são oferecidas opções para que essa inclusão aconteça. Estabelecer uma 

relação de confiança entre quem está à frente da oficina e os oficineiro (as) é 

fundamental; depois, motivar a participação oferecendo um jeito diferente no fazer. 

Duas situações ocorreram nesta oficina: uma, foi preciso fazer letras que pudessem 

ser coloridas com lápis de cor para uma oficineira que não era alfabetizada; outra foi 

fazer linhas de pauta para que um oficineiro pudesse escrever com a própria 

caligrafia de forma maior que o normal. Ambos retribuíram com um sorriso de quem 

conseguiu superar os desafios e se sentir parte integrante nesta construção. 

 A Oficina de Cartazes é reflexo do conhecimento adquirido no Grupo de 

Ativismo, e os oficineiros (as) demonstram a associação direta da Luta 

Antimanicomial e do SUS, como podemos constatar em vários cartazes desta 

oficina: 

 

Figura 31 - Oficina de Cartazes “SUS” 

 
                                              Fonte: Autora (2022) 
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 É notória também a influência da música nos cartazes e nos produtos do 

GerAção/PoA, sobretudo de compositores e intérpretes que promovam alguma 

ligação com os temas relacionados à saúde mental. Nessa medida a arte ganha ares 

de poesia: 

 

Figura 32 - Oficina de Cartazes “Temas musicais” 

 
           Fonte: Autora (2022) 
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Figura 33 - Cadernos com temas musicais 

 
                         Fonte: Autora (2022) 

 

 Outras personalidades também são lembradas por sua importância no cenário 

nacional e local, a exemplo de Mário Quintana, Sergio Arouca e Paulo Freire: 

 

Figura 34 - Quadro e Caderno 

 
                                          Fonte: Autora (2022) 
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Figura 35 - Cadernos Paulo Freire 

 
         Fonte: Autora (2022) 

 

Figuras femininas também são muito presentes no GerAção/PoA. Além da 

importância que suas histórias de vida têm, também representam o combater ao 

machismo cultural que acompanha alguns oficineiros e oficineiras. 

 

Figura 36 - Produtos com temática feminina 

 
 Fonte: Autora (2022) 
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 O processo de criação dos produtos do GerAção/PoA é longo e passa por 

muitas etapas, sendo a primeira delas o Setor de Criação, onde são desenvolvidas 

as linhas temáticas. O tema é escolhido no Grupo de Comercialização, e logo depois 

os oficineiros (as) são convidados (as) a formar um pequeno grupo para uma 

pesquisa sobre uma personalidade, evento ou acontecimento histórico. 

 Um espaço já citado anteriormente, a Cinemateca Capitólio, se faz presente 

nesta construção, e disponibiliza uma sala multimídia para os oficineiros (as) 

escolherem filmes dentro da temática da saúde mental. Depois disso, em rodas de 

conversa, são sugeridos possíveis temas que poderão vir a ser expressos nos 

produtos do GerAção/PoA. 

 Esta pesquisa é apresentada ao grande grupo de oficineiros (as) e, se 

aprovada, passa para as mãos dos desenhistas, que reproduzem a ideia através de 

uma foto impressa, ou também podem fazer suas próprias criações. Novamente o 

desenho passa pela aprovação do grupo. A etapa seguinte é gravar o desenho em 

tela, como no registro abaixo: 

 

Figura 37 - Desenho e Tela – Nise da Silveira 

 
        Fonte: Autora (2022) 

 

 Na continuação desse processo, a Oficina de Serigrafia alimenta outras três 

oficinas: a Oficina de Encadernação, a Oficina de Corte e Costura e a Oficina de 



63 
 

 

Bordado. Como uma depende da outra, a participação nas reuniões de início de 

turno se faz essencial para que a comunicação seja feita de forma clara e objetiva. 

 A Oficina de Encadernação recebe as folhas de papel artesanal já impressas 

pela serigrafia e começa a montagem das capas dos cadernos e blocos. A técnica 

usada nessa oficina, totalmente manual, impressiona pelo cuidado e controle de 

qualidade dos produtos. A satisfação de quem participa é estampada no rosto de 

quem apresenta os produtos para algum eventual cliente. 

 

Figura 38 - Caderno de costura francesa – Nise da Silveira 

 
   Fonte: Autora (2022) 
  

 A Oficina de Bordado recebe da serigrafia os tecidos impressos com a arte 

para melhor aplicação da técnica, e as manifestações artísticas nessa oficina se dão 

pela composição de cores e os tipos de pontos usados. Os bordados muitas vezes 

são construídos de forma coletiva, onde cada oficineiro (a) faz um pedacinho do 

mesmo desenho. Esse processo leva dias para a conclusão, precisando que os 

oficineiros (as) identifiquem o próprio bordado no verso do tecido para a conclusão 

do mesmo. São bordadas peças para bolsas, mochilas, quadrinhos em bastidor e 

até capas de blocos. Nesse espaço, também é discutida a valorização do trabalho.  

O resultado é a alegria de vê-lo finalizado, muitas vezes compartilhado no grupo de 

comercialização. 
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Figura 39 - Bordado – Nise da Silveira 

 
    Fonte: Autora (2022) 

 

 A Oficina de Corte Costura se encarrega da construção de bolsas, mochilas, 

estojos escolares, aventais (inclusive os bordados), dentre outros produtos. Também 

supre as necessidades do próprio serviço, fazendo toalhas de mesa, cortinas e 

aventais para os oficineiros (as) da oficina do café e para os da Loja na Cinemateca 

Capitólio. Este espaço, em especial, é bem abastecido de insumos que o serviço 

recebe de doação. O ambiente físico é amplo e bem iluminado, os materiais são 

organizados e identificados; isso ajuda muito durante o processo de criação ou de 

montagem dos produtos. Daqui surgem muitas manifestações de criatividade, 

principalmente ligadas ao reaproveitamento dos materiais, como um lindo chaveiro 

feito com sobras de alças das bolsas. 

 

Figura 40 - Chaveiro GerAção/PoA 

 

                                  Fonte: Autora (2022) 
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Assim como em muitas das oficinas do GerAção/PoA, a execução do trabalho 

é feita por muitas mãos ao mesmo tempo, produzindo confiança mútua e 

aumentando a autoestima, como demonstra a foto da oficina de corte: 

 

Figura 41 - Oficina de Corte 

 
           Fonte: Autora (2022) 
 

 A Criatividade em desenvolver outras técnicas de costura também é 

estimulada e compartilhada por todos, como, por exemplo, usar o tubo plástico de 

uma caneta fixado por fita na máquina para passar um cordão com o propósito de 

dar um efeito de alto relevo.  

 

Figura 42 - Oficina de Costura 

 
            Fonte: Autora (2022) 
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Figura 43 - Bolsas, mochilas, estojo escolar e niqueleiras 

 
          Fonte: Autora (2022) 
 

 

A arte se torna um meio que os oficineiros e oficineiras do GerAção/PoA 

utilizam como promotora de saúde e de trabalho transformando-se em um estilo de 

vida para eles (as). 

O que não posso expressar com palavras, com conceitos, posso fazê-lo 
através de uma obra de arte. Seja desenhando, pintando, fotografando... 
tudo o que fazemos aqui são formas de expressão. Viver, simplesmente 
viver, já é uma atividade criativa quando você vive dessa maneira. 
(Veronese 2020, p. 144) 

 

 As várias expressões de arte no GerAção/PoA são construídas no cotidiano 

de seus oficineiros (as), abrangendo a diversidade e as limitações que cada um (a) 

traz, e torna o viver uma atividade criativa. 
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4.4.1 A arte para além das oficinas 

 

Figura 44 – Flâmula “por uma sociedade sem manicômios” 

 
                Fonte: Autora (2022) 
 

 As expressões artísticas encontradas nas paredes do prédio no GerAção/PoA 

não só contam sua história como nos convidam a várias reflexões. Encontra-se nas 

paredes uma mistura cultural, e quem chega é acolhido com curiosidade e 

admiração. Assim aconteceu com o Cordel escrito com o propósito de chamar 

atenção para os processos de trabalho que, como o título diz, é um GerAção em 

construção: 
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Figura 45 - Cordel GerAção em construção 

 

GerAção em Construção 
Minha gente querida 
Preste muita atenção 

Vamos falar sobre trabalho 
Que nos sustenta e dá o pão 

 
Começando pelo nosso espaço 

Que devemos sempre zelar 
Com limpeza e cuidado 

Vamos nos organizar 
 

Manter o material no lugar destinado 
Limpo e ordenado 

Pro serviço funcionar 
É precisar caprichar 

 
Manter a postura ao sentar 

Para as costas não danificar 
Não riscar as mesas 

E as tintas sempre fechar 
 

Nosso ambiente de trabalho 
É alegre e aconchegante 
Com carinho e cuidado 

Temos frutas para o lanche 
 

Com espírito da coletividade 
Vamos manter a pontualidade 

Afinal somos responsáveis 
Pela nossa produtividade 

 
Acolher com amor no coração 

Nos traz sentimento de gratidão 
Fortalece nossa união 

Por que somos gerAção. 
 

Roseneide Fontenele 

 

 

        Fonte: Autora (2022) 
 

 Caminhar por entre as salas do GerAção/PoA é fazer um encontro com a 

alegria, em cores, formas e aromas. As cores das tintas usadas nas pinturas, as 

formas e estilos usados para executar a arte e o aroma das essências das velas e 

do café nos convida a uma experiência inesquecível. O palco virou um enorme 

quadro, como se brotasse dos pequenos vasos de plantas. Além dos quadros 

coloridos, os vários pequenos pedaços de papéis impressos com as frases usadas 

nos produtos estão presentes nas paredes. 
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Figura 46 - Palco 

 
                     Fonte: Autora (2022) 
 
 

Figura 47 - Papeis impressos  

 
Fonte: Autora (2022) 
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Figura 48 - Papel “Democracia é saúde” 

 
                                     Fonte: Autora (2022) 

 

 Talvez quem tenha colocado essa folha na parede com os dizeres 

“Democracia é saúde” só quisesse compor o cenário com uma frase histórica e de 

relevante importância. Na verdade, essa folha nos convida a continuarmos 

escrevendo, preenchendo os espaços em branco, fortalecendo essa democracia que 

é saúde.  

 E pelas paredes vamos entendendo que muitas coisas podem ser 

transformadas em arte – como alguns pedaços de madeira, uma bandeja, e até 

mesmo as várias peças feitas em mosaico. 

 

Figura 49 - Objetos de arte 

 
                                               Fonte: Autora (2022) 
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 Como um lugar de diversidade, as discussões vão além das oficinas ou 

grupos e ganham as paredes com um recado claro – tanto para aqueles (as) que 

visitam o serviço, como para aqueles (as) que fazem parte do mesmo. 

 

Figura 50- Quadro “ O preconceito é filho do medo com a ignorância” 

 
              Fonte: Autora (2022) 
 
 

 O jardim central do GerAção é um espaço muito significativo. Na entrada, uma 

bandeira com as cores do arco-íris nos lembra que o serviço também é espaço da 

comunidade LGBTQIA+. O espaço do jardim tem uma árvore no centro com bancos 

que convidam para um momento de descanso, deixando os raios de sol aquecer os 

dias frios de inverno ou sentir um vento suave no verão. 
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Figura 51 - Jardim central 

 

                       Fonte: Autora (2022) 

 
 A ressignificação surge como resultado de um processo criativo muito 

presente no GerAção/PoA. Podemos encontrar um conjunto de consultório médico 

bem antigo que se transformou em uma escrivaninha colorida com predomínio do 

verde-esperança, ou um armário roupeiro de aço com as portas decoradas de 

quadrinhos com bordados que não passaram no controle de qualidade para o uso 

nos produtos, mas que ganham visibilidade e valorização do trabalho.  
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Figura 52 - Conjunto de mesa e cadeira 

 
       Fonte: Autora (2022) 
 
 

Figura 53 - Armário 

 
                     Fonte: Autora (2022) 
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4.4.2 O Cara dos bichinhos 

 

 Conhecer as histórias de vida dos artistas que fazem o GerAção/PoA e 

aqueles que passaram pelo serviço é possível pelas obras imortalizadas nas 

paredes, nos produtos e pelos relatos de memória.  Assim, foi possível conhecer a 

história de Claudio Gomis (escrito assim “i”, como gostava de assinar) ou 

simplesmente Claudinho. O “cara dos bichinhos” passou a ser chamado assim 

porque desenhava bichinhos de diversas formas e cores, inspiração que veio da 

infância quando assistia desenhos animados na TV. Seus desenhos feitos em 

pequenos pedaços de papel e guardados debaixo de colchão da Pensão Protegida 

Nova Vida (dispositivo da RAPS), em 1994 ganharam visibilidade depois do olhar 

cuidadoso da Terapeuta Ocupacional Patrícia Dorneles. Sua arte foi impressa em 

camisetas, cadernos, paredes, muros e até em outdoor.  

 Depois de muitos anos, Claudinho é reconhecido como artista em sua terra 

natal (interior do RS), quando foi convidado pelo prefeito da cidade para imprimir sua 

obra no muro do ginásio de esporte. No GerAção/PoA, sua marca inconfundível está 

presente na parede do 2° piso da sede, e em duas cartolinas que levam sua 

assinatura. Um texto cheio de afeto escrito por Patrícia Dorneles foi emoldurado 

tempos depois e colocado na parede com as pinturas de Claudinho. 

 

Figura 54 - O cara dos bichinhos 

 
                                                Fonte: Autora (2022)     
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo evidenciou a importância da Economia Solidária na 

construção de oportunidades para (re)inserção e reabilitação dos usuários e 

usuárias da saúde mental, com a ideia de colaboração, solidariedade, coletividade e 

cuidado em liberdade. Além do fortalecimento das relações entre usuários (as) e a 

sociedade, a Economia Solidária propõe preço justo e uma responsabilidade 

assumida por todos que dela fazem parte do ponto de vista social e sustentável, ou 

seja, econômico e ambiental. 

Os princípios da Economia Solidária são fundamentais para o fortalecimento 

do serviço Oficina Saúde e Trabalho: GerAção/PoA e são adaptados às práticas de 

trabalho diário do coletivo e reformulados para melhor atender aos oficineiros e 

oficineiras. 

A construção de um senso de coletividade também foi se aprimorando ao 

longo dos anos, segundo relatos da equipe técnica e alguns documentos 

consultados. No início do GerAção/PoA, as oficinas funcionavam em dias diferentes, 

um dia para cada, com um caixa exclusivo e individual. Tal dinâmica não 

oportunizava a convivência do coletivo, muito menos a experiência em outras 

oficinas, e gerava uma disputa entre os oficineiros (as). Hoje, o serviço funciona com 

várias oficinas no mesmo turno, oportunizando aos oficineiros (as) conhecimento e 

prática em diversos produtos – além das trocas afetivas nas horas de intervalos, nos 

grupos de discussões e durante o próprio trabalho. 

As oficinas de trabalho e os grupos de discussões do GerAção/PoA se 

constituem como ferramenta eficaz na reabilitação psicossocial dos usuários e 

usuárias da saúde mental, promovendo cidadania, autonomia e inclusão. O serviço 

promove um ambiente respeitoso de acolhimento e abre as portas para a produção 

de conhecimento da comunidade acadêmica por meio de estágios e residências 

acadêmicas em contato direto com a arte e seus artistas. 

Diante do surgimento de novas demandas, surgem também novas ideias, a 

exemplo das oficinas incubadoras, que proporcionam maior autonomia e 

comprometimento de seus membros no desenvolvimento de capacidades e 

potencialidades.  

Os gráficos apresentados neste estudo revelam o quão importante é ter no 

município de Porto Alegre um dispositivo da dimensão do GerAção/PoA, pois 
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evidencia que o trabalho é parte fundamental para o resgate da dignidade humana e 

para saúde mental. A análise dos gráficos permite observar que, mesmo em meio à 

uma pandemia de Covid-19, o serviço foi essencial para a manutenção do equilíbrio 

emocional de seus oficineiros e oficineiras, tendo impacto direto na diminuição de 

internações. É importante destacar que, neste contexto pandêmico, os profissionais 

que trabalham no serviço tiveram que fazer um esforço muito além das condições de 

trabalho que lhes eram permitidas. Para que pudessem atender às demandas dos 

oficineiros e oficineiras durante o período de trabalho remoto, foi necessária muita 

paciência diante dos desafios tecnológicos advindos desse outro modo de trabalhar. 

Com muita criatividade, foi possível a todos (as) se reinventarem nestas novas 

condições para continuarem produzindo, com oficinas online sobre temáticas da 

economia solidaria e saúde mental, por exemplo. 

As expressões de arte no GerAção/PoA podem ser vistas em vários 

momentos – seja nos produtos produzidos pelos oficineiros e oficineiras, seja nas 

manifestações livres em preparação para algum evento, ou na composição do 

próprio ambiente de trabalho. A influência da música de autores e intérpretes ligados 

à temática da saúde mental se faz presente no serviço, assim como escritores, 

figuras femininas e personalidades marcantes na história democrática de construção 

do SUS, e bandeiras importantes para construção de justiça social.  

O nascimento de um produto do GerAção/PoA inicia com a busca de 

conhecimento sobre determinado assunto, tema ou personalidade, passando pelo 

processo democrático de votação para eleição do que irá ser trabalhado naquele 

momento. Na sequência, segue-se com o desenvolvimento do produto propriamente 

dito, passando por diversas oficinas até ficar pronto para encontrar um apreciador 

deste trabalho. Todo este processo é acompanhado de muita alegria e cuidado com 

a qualidade do produto. Os espaços de comercialização proporcionam não só a 

oportunidade de geração de renda, mas funcionam como portas abertas para a 

ocupação de espaços que muitas vezes os usuários e usuárias da saúde mental 

nunca tiveram a oportunidade de frequentar.  

Durante a pesquisa, foi possível mergulhar no frenético dia-a-dia dos 

oficineiros e oficineiras no período em que estavam no GerAção/PoA, e constatou-se 

que estabelecer rotinas de trabalho é muito importante para eles (as), pois assim se 

configura o caráter de trabalho real, do mesmo modo como se faz necessário de vez 
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em quando, quebrar essa rotina, apresentando elementos novos no processo de 

fortalecimento do serviço. 

A Economia Solidária enfrenta muitos desafios e não está isenta do 

surgimento de conflitos, resultantes da cultura do capitalismo, e das dificuldades de 

sustentar uma outra economia dentro deste mercado.  

Os resultados permitem concluir que a geração de renda na lógica da 

Economia Solidária associados à arte, além de produzir trabalho, também produz 

saúde e se constitui como uma ferramenta importante para reabilitação psicossocial 

dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Assim, este estudo aponta para a necessidade permanente de educação em 

saúde e processo formativo sobre Economia Solidária e o cuidado ampliado em 

saúde, para que toda sociedade e os agentes envolvidos no processo de 

emancipação dos usuários da saúde mental possam fortalecer a proposta da 

Reforma Psiquiátrica. Com grande relevância para a academia e para a sociedade 

como um todo, sugere-se novos e aprofundados estudos sobre essa temática, tendo 

em vista sua estreita ligação com a saúde mental e a importância da arte como elo 

que liga esses temas. É assim que o GerAção/PoA vai crescendo e se fortalecendo 

nestes 25 anos, proporcionando geração de renda, cuidado em liberdade e 

conscientização social aos seus oficineiros e oficineiras. 
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