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RESUMO 

O artigo busca discorrer sobre os impactos das oficinas terapêuticas nos 

sintomas de pessoas com transtornos mentais graves. Os estudos apontam para as 

oficinas terapêuticas como um dos instrumentos de promoção de saúde e bem-estar 

no que tange os sintomas psicóticos, ao longo da vida, assim como um importante 

fator para a reabilitação psicossocial, para a (re)construção da autonomia e da 

cidadania. Esse trabalho traz à luz questões sobre o processo saúde/doença mental 

e aborda reflexões sobre os efeitos das oficinas terapêuticas nos sintomas e na vida 

das pessoas com transtornos psicóticos e suas famílias.  

 

INTRODUÇÃO 

O trabalho é a forma que o homem tem de se estabelecer na sociedade e, 

para isso, é necessária certa autonomia enquanto sujeito, para que se possa 

produzir e usufruir daquilo que decorre dessa produção. Porém, a possibilidade de 

não ter total controle de si, como são encontradas nos transtornos psicóticos, 

impossibilitam o sujeito de tal atividade. Dessa forma, as políticas de saúde mental 

visam auxiliar o sujeito promovendo sua inclusão e (re)habilitação na sociedade. E, 

segundo o Ministério da Saúde (2002), citado por Machado, Miasso e Pedrão 

(2011), torna-se importante a interlocução destas políticas com outras políticas 

sociais, envolvendo educação, trabalho, lazer, cultura, esporte, habitação e 

habilitação profissional, procurando garantir o exercício pleno da cidadania. 

 

OBJETIVOS  

O presente estudo tem por objetivo realizar uma revisão sistemática da 

literatura sobre a relação entre o tratamento e o trabalho na reabilitação psicossocial 

de pessoas com transtornos mentais graves. Visa analisar o impacto das oficinas 

terapêuticas nos sintomas de pessoas psicóticas e o suporte da rede de apoio em 

sua reabilitação psicossocial. 

 

METODOLOGIA  

O presente trabalho propõe-se a realizar uma pesquisa bibliográfica, com 

objetivo exploratório e de natureza qualitativa e, para isso, será utilizada uma 

seleção de artigos científicos publicados entre os anos de 2006 a 2016 sobre a 



relação entre as oficinas terapêuticas e a reabilitação psicossocial de pessoas com 

transtornos psicóticos. 

Foram consultadas as bases de dados LILACS e SciELO, além de livros, 

alguns estudos de caso e pesquisas de campo. Foram usados como termos de 

busca “transtornos mentais”, “reabilitação psicossocial” e “oficinas terapêuticas”. Os 

artigos estrangeiros, os que não abordaram essas relações ou não estavam em 

consonância com o tema foram descartados da presente análise, totalizando 258 

artigos encontrados e 24 selecionados para a discussão dos resultados. 

 

DESENVOLVIMENTO  

O levantamento bibliográfico que foi realizado encontra-se em processo de 

articulação, os dados levantados estão sendo analisados a partir do trabalho 

desenvolvido no novo modelo de assistência psicossocial, instituído pela reforma 

psiquiátrica. Reuniu-se diversas experiências profissionais com oficinas terapêuticas 

no campo da saúde mental e com este estudo pretende-se fornecer conteúdo das 

diferentes estratégias práticas bem fundamentadas teoricamente para o efetivo 

acolhimento, tratamento e prevenção das demandas da saúde mental. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES  

Na perspectiva da reabilitação psicossocial o cuidar considera a importância 

da construção de projetos de vida significativos para cada usuário, como eixo central 

da ação terapêutica, para a desconstrução de práticas baseadas na objetividade da 

doença mental e a (re)construção de práticas orientadas às reais necessidades do 

paciente; permitindo ao usuário a apropriação, a significação e a reconstrução de 

suas histórias de vida. (BARROS, OLIVEIRA & SILVA, 2007, p. 3) 

Notam-se nos CAPS diferentes formas de abordar o sujeito e formas de 

aplicação dos diferentes métodos terapêuticos, os quais se diferem em diversas 

regiões, tanto nas cidades quanto nos Estados. Os profissionais são uma chave 

importante para um bom fazer clínico, para um bom impacto das atividades 

terapêuticas, mas também podem ser um dos problemas que retardam o progresso 

e o processo dos diferentes métodos, nas oficinas terapêuticas. E, se por um lado 

bons profissionais buscam a melhor forma de realizá-las, por outro:  

“[...] não há como prever se alguma atividade poderá ser útil, ou não, para 

algum paciente. A operacionalidade das oficinas reside, justamente, no 



acaso, não existindo uma oficina a priori. No encontro com os pacientes, 

quem vai saber o que cada um vai inventar? [...] o importante é o acidente, 

a descoberta acidental, a oportunidade que se abre e a que o sujeito 

responde, dando, a um material qualquer, um lugar único. Estamos no 

campo da reinvenção, como os pacientes. (SILVA & ALENCAR, 2009) 

Enquanto em outros serviços acontece o oposto como apresenta Sanduvette, 

esclarecendo que a tendência observada é a de limitar-se às ações previstas 

institucionalmente, focando no que o profissional faz, ou deveria fazer, segundo as 

diretrizes estabelecidas no serviço. “Diz-se com frequência que o paciente participa 

de grupos, passa por consultas, recebe medicação, faz as refeições, o que, em 

verdade, descreve a rotina prevista.” (SANDUVETTE, 2007) 

O objetivo das OTs não é apenas a ocupação e o entretenimento, mas a 

reabilitação, que engloba ação, mudança, inovação e criatividade [...] “promovendo a 

reinserção social por meio de ações que envolvam o trabalho, a criação de um 

produto, a geração de renda e a autonomia do sujeito, para não resultar em nova 

institucionalização que crie outros crônicos.” (MONTEIRO & LAYOLA, 2009, p. 438) 
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