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Saraceno (2001) coloca o trabalho como um dos eixos que possibilitam o aumento
da contratualidade dos pacientes psiquiátricos. A reforma psiquiátrica e a economia
solidária nascem da mesma matriz – a luta contra a exclusão social e econômica –
assim almejando mudar a sociedade, para que esta seja mais generosa, inclusiva e
solidária. Nesse viés foi construído o projeto de Geração de Trabalho, Renda e
Solidariedade pelo curso de enfermagem da PUC Minas e Associação “Vida Que Te
Quero Vida”. O objetivo foi a incubação de 4 (quatro) unidades produtivas (cerâmica,
mosaico, bambu e culinária) no Centro de Convivência da Saúde Mental no
município de Betim (MG). Como metodologia de planejamento das unidades
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produtivas, foram realizadas oficinas de trabalho com encontros semanais e com a
participação dos usuários, referências e acadêmicos que utilizaram o referencial do
Marco Lógico do Método ZOPP (Planejamento de Projeto Orientado para Objetivo).
Após a análise dos primeiros 5 (cinco) meses da experiência de incubação, temos
como principais pontos dificultadores: falta de política pública municipal de GTR e
saúde mental, baixa adesão dos usuários, precarização dos recursos (falta de
patrocínio, referência voluntária, infra-estrutura física e material, transporte dos
usuários). Entre os pontos facilitadores encontramos: trabalho cooperado, qualidade
dos produtos, comercialização dos produtos, referência experiente, flexibilização nas
relações, participação efetiva dos usuários, grupo ampliado (usuário, familiar,
referências e parceiros).
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