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aRTIgO ORIgInaL    •    origiNal articlE

Gerência de trabalho: uma estratégia de 
inclusão social pela via do trabalho

Work management: a strategy of social inclusion through work

ana Cecília Álvares Salis1

RESUMO Como proposta pioneira de inclusão social pela via do trabalho, o Projeto 
gerência de trabalho apresenta-se como modelo de uma nova prática de cuidados no 
campo da saúde mental, cujo objetivo é estabelecer as condições de acesso e permanência 
de pessoas com transtorno mental no mercado formal de trabalho. Partindo de diretrizes 
específicas, esse projeto pretende estabelecer as condições para o ingresso dessas pessoas 
no mercado de trabalho de maneira responsável e coordenada, além de possibilitar a 
uma parcela da população particularmente excluída do contrato social o exercício da sua 
cidadania.

PALAVRAS-CHAVE: gerência de trabalho; Cidadania; transtorno mental; Saúde mental.

ABSTRACT as a pioneer proposal of social inclusion through employment, the Work 

Management Project presents itself as a model for a new practice for care giving within the 

mental health field, with the aim of establishing the access and permanency conditions for 

mentally disturbed people in the formal job market. Based on specific guidelines, this project 

intends to establish the conditions for the entrance of these people into the job market in a 

responsible and coordinated manner, besides making it possible for a portion of the population, 

particularly excluded from the social contract, to exercise their rights of citizenship.  

KEYWORDS: Work management; citizenship; Mental disorder; Mental health.
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Introdução 

Ao participar (2004-2006) − a convite da Academia 
Brasileira de Ciências do Rio de Janeiro (ABC/RJ) − 
do Programa Integrando como bolsista da FAPERJ, 
coordenei e supervisionei o Centro de Assistência a 
Moradias e Trabalho na Cidade de Nova Friburgo, 
Rio de Janeiro, (CAMT/NF) para Portadores de 
Necessidades Especiais (PNE). A partir dessa ex-
periência, investi na causa do trabalho para pessoas 
com deficiência e/ou transtorno mental por meio do 
Projeto ‘Gerência de Trabalho’.

Uma vez reconhecida essa experiência, fui con-
vidada para trabalhar no Instituto Municipal Nise da 
Silveira (IMNS), entre 2007e 2009, no Rio de Janeiro, 
com o objetivo de também desenvolver o projeto de 
inclusão social para seus usuários pela via do trabalho. 
Em meados de 2009, comemorei minha primeira gran-
de parceria, no âmbito privado, com a contratação do 
Projeto pela Rede Prezunic de Supermercados, Rio de 
Janeiro.

 Admitindo-se o os riscos metodológicos impli-
cados na construção desse projeto e conscientizando-se 
da necessária humildade na apresentação de uma nova 
proposta de intervenção no campo da saúde mental, 
pretende-se apresentar as diretrizes iniciais da Gerência 
de Trabalho como uma nova prática de cuidados que 
visa não apenas garantir o acesso e a permanência de 
usuários de saúde mental em postos de trabalho formal, 
como também pesquisar seus efeitos quanto à amplia-
ção de possibilidades ao sujeito psicótico desde o campo 
da subjetividade até seus desdobramentos na proposta 
de sua efetiva participação no contrato social1. 

Trabalho e cidadania

Tanto a Academia Brasileira de Ciências2 quanto o 
Instituto Municipal Nise da Silveira, em seus propósitos 

de atenção ao campo da saúde mental, têm em comum 
o objetivo de promover a reintegração social, o direito à 
cidadania e a ampliação de laços sociais aos portadores 
de transtornos mentais, ou psicóticos3.

Alinhados aos ideais da Reforma Psiquiátrica, 
ambos investiram em programas e projetos envolvidos 
com estratégias de inclusão social. Uma delas diz respei-
to ao trabalho. É legítimo considerar o ‘trabalho’ como 
importante veículo para a ratificação da cidadania. Por 
esse viés, articula-se uma rede de possibilidades de com-
partilhamento social, da qual se pode obter o reconhe-
cimento pelo outro como igual. 

Tal noção de igualdade, que está intrinsecamente 
ligada à concepção de cidadania, inclui certo anonimato 
ou apagamento do sujeito no que se refere a sua singu-
laridade (RINALDI, 2006, p. 141-148). Enquanto ci-
dadãos, somos todos ‘iguais’ perante a Lei, com direitos 
e deveres assegurados. Resta saber se, de fato, iniciativas 
privadas e políticas públicas dedicadas à causa da ci-
dadania ao sujeito psicótico implicam necessariamente 
o apagamento de sua inscrição social como ‘excluído’. 
Dar-lhes ‘voz’ quanto a seus direitos civis e sociais4 seria, 
então, o ponto sensível da questão, e o trabalho vem 
aqui cumprir o seu papel. 

 Ainda que haja no Brasil, desde a década de 1990, 
no contexto da Reforma Psiquiátrica, experiências im-
portantes sobre trabalho e geração de renda para pes-
soas com graves transtornos mentais (LEAL, 2008), há 
muito que se investir em conhecimento sobre a possibi-
lidade efetiva de sua inserção no mercado formal de tra-
balho. Ou seja, investir em experiências desvinculadas 
das propostas dos novos dispositivos substitutos do ma-
nicômio, tais como as oficinas de geração de renda, as 
cooperativas, as associações (movimento da Economia 
Solidária), ou quaisquer outras iniciativas restritas ao 
campo, conforme demanda de muitos usuários de 
saúde mental. Isso envolve o desafio que se concentra 
em não apenas estabelecer uma estratégia para garan-
tir o acesso e a permanência dessas pessoas no mercado 

1 ‘Contrato social’ entendido aqui desde a revolução Francesa, inspirada nos princípios universais de ‘liberdade, Igualdade e Fraternidade’, frase de Jean-Jacques rousseau 
(1762), até a Constituição Cidadã de 1988, que prevê um novo contrato de direitos iguais para todos.
2 Sobre a aBC, consultar www.abc.org.br.
3 Embora se tenha que admitir os termos ‘portadores de transtorno mental’, ‘usuários’, ‘psicóticos’, atrelados aos discursos que querem justificar suas práticas no campo (gUEr-
ra, 2008), neste trabalho serão utilizados também para designar o ‘louco’ na terminologia leiga.
4 Sobre cidadania e direitos civis, sociais e políticos no Brasil, ver José Murilo de Carvalho (2002).
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formal de trabalho (considerando-se suas peculiaridades 
e a ausência de leis de proteção ao trabalho para pessoas 
que possuam apenas transtorno mental), mas também 
combater o estigma, promovendo a aproximação dessa 
população ao corpo social, admitindo-a num mesmo 
patamar de igualdade quanto ao exercício de direitos e 
deveres civis. 

A proposta da Gerência de Trabalho, que trago 
mais adiante, visa ao resgate da cidadania do portador 
de transtorno mental, investindo em possibilidades re-
ais para sua absorção no mercado formal de trabalho. 

Gerência de trabalho (GT) e o modelo norte-
americano de emprego apoiado

O projeto Gerência de Trabalho, que venho desenvol-
vendo nas cidades de Nova Friburgo e Rio de Janeiro 
(ambas no estado do Rio de Janeiro), surgiu a partir de 
um treinamento obtido nos Estados Unidos em Support 
Employment, Job Coaches e Cuidadores. 

Como representante do Programa Integrando, da 
ABC/RJ (2004-2006), e pela parceria firmada para a 
troca de experiências entre brasileiros e norte-america-
nos, fui convidada a participar desse treinamento (80 
horas)5, oferecido por organizações não-governamentais 
(ONGs) norte-americanas a alguns membros de ONGs 
brasileiras participantes do Programa. 

O objetivo do treinamento foi colocar-nos em 
contato com as diferentes agências que oferecem, em 
grandes feiras, seus serviços e filosofia de trabalho aos 
‘clientes’, portadores de deficiência e/ou transtorno 
mental. Assim, visitamos as seguintes agências: Abilities 
Network e The ARC of Montgomery County (primeira se-
mana); CHI Centers Inc. e The ARC of Southern Maryland 
(segunda semana). Destas, a Abilities Network6 foi a que 
melhor atendeu às minhas expectativas e, por essa ra-
zão, tomei-a como referência para a orientação de meu 
trabalho no Brasil.

Embora a proposta dessa agência dirija-se, basi-
camente, às pessoas portadoras de epilepsia e autismo, 

além de crianças (não incluindo outros diagnósticos 
de transtorno mental), o diferencial observado nela foi 
o fato de colocar seus ‘clientes’ em postos de trabalho 
formal, cumprindo horário alternativo (ou jornada di-
ferenciada), utilizando os job coaches (gerentes de traba-
lho) em um esquema one by one. Ou seja, cada cliente 
contratado por uma empresa, e apenas um a cada pe-
ríodo de trabalho, seria acompanhado por um gerente 
de trabalho para o treinamento de tarefas exigidas em 
contrato. Isso implica a estratégia de não apenas ofe-
recer o suporte necessário às demandas de cuidados a 
essas pessoas, como também não agrupá-las num mes-
mo local, para facilitar a inclusão nos seus respectivos 
ambientes de trabalho. Aos job coaches caberia, então, 
a tarefa de acompanhar e treinar um cliente no próprio 
local de trabalho, intermediar a relação entre este, os 
colegas de trabalho e o empregador, além de buscar pos-
tos de trabalho compatíveis com seus interesses. 

Com essa orientação, e contando com mais de 28 
anos de lida com pacientes psiquiátricos, retornei ao 
Brasil com o firme propósito de trazer mais essa alterna-
tiva ao campo da saúde mental. Consciente do desafio 
que me aguardava, dei início a esse projeto, observando 
as necessárias adaptações de um modelo norte-ame-
ricano para sua utilização junto a pessoas com graves 
transtornos mentais em nosso contexto sociocultural. 
Há mais de cinco anos, portanto, tenho essa experiência 
em curso, na intenção de pesquisar sobre o trabalho for-
mal e seus desdobramentos no campo da saúde mental 
no Brasil.

A propósito das experiências de reinserção de pa-
cientes com transtornos mentais graves no mercado de 
trabalho, Erotildes Leal, no ‘1º Seminário de Trabalho 
e Geração de Renda: Construção de uma Rede (2002)’, 
apresenta-nos os quatro mais importantes modelos in-
ternacionais existentes: as experiências norte-americana, 
anglo-saxônica, francesa e italiana. Embora problemati-
ze cada uma delas em seus respectivos contextos, a au-
tora aponta o modelo americano de ‘emprego apoiado’ 
(utilizado pela GT) como uma das experiências mais 
efetivas na ajuda às pessoas com transtornos graves para 

5 ‘Certificate of achievement: this award certifies that ana Cecília alvares Salis (CaM-r), has successfully completed eighty (80) hours of training on the rehabilitation of persons 
with disabilities, with a special emphasis on: Job Manager and Cuidadores. the training was provided as part of a Brazil – United States collaborative project sponsored by the 
Bureau of Educational and Cultural affairs (U.S. department of State (grant # S-ECaPE-04-gr-116 (JY), July 17- 29, 2005’.
6 Sobre esta agência, consultar www.abilitiesnetwork.org.
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obter e manter empregos competitivos. Essa perspectiva 
descrita pela autora deu ainda maior impulso à inten-
ção de dar andamento a esse projeto no Brasil.

A experiência brasileira – breve 
mapeamento histórico e primeiras condições 
de possibilidades para a implantação da 
gerência de trabalho

Embora a inspiração dessa estratégia tenha sua origem 
no modelo de um país que há mais de 20 anos investe 
na inclusão social pela via do trabalho, no Brasil trata-
se de experiência pioneira e, como tal, quer validar-
se nesse contexto. Será, então, tomando por base o 
ideário e os efeitos da Reforma Psiquiátrica brasileira 
que pretendo apresentar a GT próxima à perspecti-
va de uma ação prático-teórica positiva de ‘invenção’ 
(VASCONCELOS, 2000, p. 182), como queriam os 
líderes do movimento italiano de reforma psiquiátri-
ca, ou como uma nova ‘tecnologia de cuidados’, como 
nos aponta Fernando Tenório em sua dissertação de 
mestrado (2002).

 Apesar de podermos resgatar na história a 
questão do trabalho no campo da Psiquiatria desde 
o primeiro movimento reformista da República – a 
partir de 1920, considerando-se as primeiras colô-
nias agrícolas em São Paulo e Rio de Janeiro como 
as precursoras da prática do trabalho como meio de 
tratamento e reabilitação (GUERRA, 2008) – será a 
partir da década de 1980, em meio ao período de (re)
democratização no país, mais precisamente a par-
tir da aprovação da lei 10.216/2001 (TENÓRIO, 
2002), que foram elaboradas, no Brasil, respostas 
mais efetivas quanto ao reclame à cidadania dos lou-
cos. Das novas políticas do SUS, desde a progressi-
va desinstitucionalização da loucura – por meio da 
proposta dos novos dispositivos, ou dos Centros de 
Atenção Psicossocial (CAPS) – ao direito às mora-
dias assistidas, muito se fez ao longo dos últimos 20 
anos no campo da saúde mental, e muito se evoluiu 
no sentido de devolver aos asilados o direito à vida 
‘extramuros’. E foram essas as conquistas necessá-
rias para que se pudesse hoje oferecer a proposta de 
GT. Partindo de diretrizes que serão relatadas mais 

adiante, a GT quer dar ‘ouvidos’ às demandas de 
trabalho formal por parte dessa população que ora 
é tutelada pelo diagnóstico de incapacidade laboral, 
ora é incapacitada para o trabalho pelo estigma so-
cial. Pois foi, sobretudo, no enfrentamento a esses 
entraves com políticas públicas efetivas e com algu-
ma significativa mudança no entendimento social 
quanto à loucura que se conquistou o alargamento 
dos espaços de circulação do ‘louco’ para fora dos 
muros institucionais. 

 Para falar apenas do município do Rio de Janeiro, 
foi a partir de setembro de 1995, quando a Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS) assume a gestão plena do 
SUS na cidade, que uma série de providências quanto 
aos novos dispositivos de atenção em saúde mental fo-
ram tomadas. Em 1996, inaugura-se o primeiro CAPS 
no município (TENÓRIO, 2002) e, desde então, vai-
se ampliando a rede até a configuração dos serviços 
residenciais terapêuticos, com a bolsa de incentivo à 
desospitalização (Resolução SMS n. 942/2002). Esses 
resultados foram cruciais para que o campo e projetos 
sociais como a GT pudessem cogitar o ingresso dessa 
população no mercado formal de trabalho. Ou seja, foi 
a partir da conquista do direito à moradia e tratamento 
fora do asilo que se pôde oferecer essa via de acesso ao 
trabalho formal. 

A gerência de trabalho 

Enquanto ‘invenção’
Ainda que reconheçam nas sociedades ocidentais ca-
pitalistas os agenciamentos sociais e discursivos sobre 
a loucura – desde a Medicina científica do século 18 
com Pinel (TENÓRIO, 2002) –, a GT vai tomar da 
‘invenção’ italiana e do pragmatismo norte-americano 
o seu ponto de partida. Será pela via do entendimen-
to de que a proposta reformista italiana de ‘invenção’ 
(BASAGLIA apud AMARANTE, 1994) contempla a 
ruptura com alguns paradigmas que a GT vem propor 
sua ação. E, a partir da inclusão de um novo agente 
no campo (o gerente de trabalho) e da decisão de levar 
em conta os discursos dos próprios loucos quanto à 
simples vontade de trabalhar ‘com carteira assinada’ 
(as CTPS), que a GT vai em busca das condições para 
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que isso aconteça. A ‘invenção’, somada ao pragma-
tismo, nesse caso, deu-se por uma ação afirmativa na 
construção de uma prática, a princípio, inexequível 
sob vários pontos de vista. 

Como propor o ingresso de pessoas com transtor-
nos mentais no mercado de trabalho formal, se para isso 
há tantos entraves, desde o diagnóstico, passando pela 
rígida organização do trabalho nos modos de produção 
capitalista, até a falta de leis de proteção ao trabalho 
para essas pessoas no Brasil? Eis os primeiros desafios.

Do acesso...
Situar qual a primeira grande dificuldade enfrentada 
para a implantação desse projeto seria tarefa bastante 
difícil. Portanto, de forma apenas esquemática, será 
primeiramente abordado o enfrentamento da questão 
‘legal’ que envolve a possibilidade de acesso dessa popu-
lação ao mercado de trabalho formal.

Sem medo de errar, poder-se-ia iniciar essa ex-
posição afirmando que, se há alguma possibilidade 
de aceitação da GT por uma empresa, esta reside no 
que se possa oferecer em contrapartida ao empre-
gador. Ou seja, a aceitação de ‘loucos’ em quadros 
funcionais inclui ‘riscos’ que a empresa só aceita por 
lei, ou por um generoso compromisso com a respon-
sabilidade social. O viés mais efetivo é, certamente, o 
cumprimento da lei. 

No Brasil, qualquer empresa com mais de 
100 funcionários é obrigada a disponibilizar de 2 
a 5% de seus postos de trabalho para portadores de 
deficiência (lei 8.213/91, Art. 93). É o chamado 
‘plano de cotas obrigatórias’. A consequência refe-
rente ao não cumprimento da lei acarreta multas7, 
por vezes bastante desvantajosas para uma empresa. 
Considerando-se que apenas os portadores de trans-
torno mental não estão incluídos nessa lei, esse foi 
um ponto crucial a ser estudado para se cogitar o 
ingresso dos primeiros usuários em uma empresa. 
Pois foi a partir desse estudo que se descobriu a bre-
cha necessária ao desfecho desse impasse. O decreto 

5.296, de dezembro de 2004, artigo 5º, traz as se-
guintes definições: 

a) Deficiência mental: funcionamento intelectual sig-
nificativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas 
ou mais áreas de habilidades adaptativas (...)

d) Deficiência múltipla: associação de duas ou mais 
deficiências.

Na associação entre esses itens foi encontrada a 
maneira de se propor a inclusão dessas pessoas no plano 
de cotas às empresas, portanto, a primeira possibilida-
de ‘protegida’ de acesso ao trabalho formal. Há muitos 
usuários de saúde mental que apresentam também qua-
dros de deficiência(s) associados.

... À permanência
Vencido esse impasse, chega-se ao momento da apre-
sentação da estrutura do projeto, cujo objetivo é estabe-
lecer as condições de permanência de usuários de saúde 
mental em postos de trabalho. A GT compreende que 
é absolutamente necessário o compromisso de ações 
coordenadas entre três instâncias, a saber: a empresa 
contratante, a coordenação da GT e os serviços de saú-
de mental aos quais pertençam os usuários. Para que a 
proposta chegue a bom termo, faz-se necessário que: 
•	 as	 empresas	 contratantes	 viabilizem	os	 contratos	

de trabalho contemplando jornadas diferenciadas 
(ou contratos por hora trabalhada), como tam-
bém a contratação de estagiários para a função de 
‘gerentes de trabalho’; 

•	 os	serviços	de	saúde	mental	trabalhem	em	estrei-
ta parceria com a coordenação da GT, para que 
se possa dar os devidos encaminhamentos às de-
mandas de cuidados por parte de seus respectivos 
usuários, quando as questões forem pertinentes a 
eventuais ‘crises’ no trabalho; 

•	 a	GT	coordene	todas	essas	ações,	além	de	orien-
tar e supervisionar o trabalho dos ‘gerentes de 

5 ‘Certificate of achievement: this award certifies that ana Cecília alvares Salis (CaM-r), has successfully completed eighty (80) hours of training on the rehabilitation of persons 
with disabilities, with a special emphasis on: Job Manager and Cuidadores. the training was provided as part of a Brazil – United States collaborative project sponsored by the 
Bureau of Educational and Cultural affairs (U.S. department of State (grant # S-ECaPE-04-gr-116 (JY), July 17- 29, 2005’.
6 Sobre esta agência, consultar www.abilitiesnetwork.org.
7Portaria nº 1199, de 28 de outubro de 2003.
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trabalho’ para o treinamento e acompanhamento 
de cada usuário.

Em linhas gerais, esses seriam os pilares de susten-
tação da GT, considerando-se que a pesquisa sobre seus 
efeitos estão em curso. Cabe agora contextualizá-las no 
plano geral do projeto.

Do suporte das empresas
Diferentemente de outras propostas de encaminha-
mento ao mercado formal de trabalho, a GT caracte-
riza-se por se dedicar a empregar não apenas usuários 
com transtorno mental, mas também àqueles que, em 
nenhuma hipótese, poderiam ingressar no mercado de 
trabalho sem o devido suporte. Esses seriam os porta-
dores de ‘graves’ transtornos, que requerem atenção 
particular ainda que desejem e possam trabalhar com 
as suas carteiras de trabalho assinadas. Essa distinção 
é feita considerando-se que há muitos usuários até 
muito bem preservados que, apesar de conseguirem 
inserção profissional, perdem seus empregos por falta 
de apoio às suas dificuldades. Já os mais graves, ou 
com longo histórico de doença, não têm em seus per-
fis quaisquer características que os identifiquem à po-
pulação economicamente ativa. No entanto, reúnem 
condições de trabalho, uma vez aceitas as limitações 
impostas pelo diagnóstico e que se aponte para essa 
possibilidade. Portanto, aqui se privilegia o poder de 
contratualidade dessas pessoas, em franca oposição 
à tutela ideológica que os identifica como incapazes 
ou irrecuperáveis (BASAGLIA apud AMARANTE, 
1994, p. 63). Assim, a questão se concentraria na de-
terminação da adequada equação para o ajustamento 
de interesses entre empregado e empregador, quando 
se propõe a contratação dessas pessoas. 

É muito importante esclarecer que, quando apre-
sentamos o projeto a uma empresa, não pedimos ne-
nhuma espécie de favor ou caridade. A intenção é a de 
oferecer mão-de-obra (tanto qualificada, como orien-
tada) em troca de um posto de trabalho. Contudo, 
considerando-se as peculiaridades dessa mão-de-obra, 
a proposta da GT contempla o acordo de uma jorna-
da de trabalho diferenciada – contratações por hora 
trabalhada. É assim que os contratos podem variar de 
duas horas, duas vezes por semana (no caso de usuários 

com graves transtornos), até oito horas diárias, depen-
dendo de cada caso. Isso implica salários compatíveis 
ao tempo de trabalho. Nesse caso, ainda que alguns 
deles recebam salários muito baixos, os ganhos subje-
tivos indicam superar a quantia recebida em dinhei-
ro. Além disso, é possível ainda considerar que os que 
participam do projeto estejam num mesmo patamar 
de ‘igualdade’ em relação a qualquer outro funcioná-
rio, já que todos ganham exatamente a mesma quantia 
por hora de trabalho.

Do suporte dos dispositivos de saúde mental
Quanto ao alinhamento das parcerias, elas se fazem ne-
cessárias na exata medida em que o projeto depende 
não só do comprometimento de empresas e de políticas 
públicas, mas também de todos os dispositivos envol-
vidos com a causa do trabalho para pessoas com trans-
torno mental.

 A proposta de estreito diálogo com os técnicos e 
serviços de saúde mental a que pertençam os usuários 
em GT é condição essencial. O entendimento dessa 
prática compreende a lógica do ‘cuidado’ afastada do 
discurso propriamente terapêutico ou da clínica médi-
ca. Aqui, o trabalho quer respeitar essa atividade en-
quanto franco exercício de vontade e de direito, e não 
como extensão de projetos terapêuticos. Os benefícios 
que forem alcançados pelo trabalho serão considerados 
como ganho comum a todo trabalhador. As questões da 
clínica serão devidamente encaminhadas aos dispositi-
vos que dela se ocupem.

Do suporte dos gerentes de trabalho
O gerente de trabalho é concebido como um novo agen-
te, cuja função será dedicar-se ao suporte necessário aos 
usuários para a execução de tarefas, além de intervir e 
conhecer esse novo campo de trocas sociais. Ou seja, 
ainda que se considere o necessário manejo clínico por 
parte da equipe de GT, a sua diretriz de base é dedicar-
se a viabilizar o trabalho com a orientação específica de 
encaminhar questões de tratamento para os serviços e 
técnicos envolvidos com cada usuário. 

Dedicada a promover o trabalho, a GT preten-
de ater-se aos cuidados para que se possa dar acesso e 
sustentação ao emprego para usuários de saúde mental. 
Isso abrange estratégias que contemplam a loucura em 
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sua positividade afirmativa8, ainda que se considerem 
os devidos cuidados da clínica para a manutenção da 
possibilidade de trabalho e convívio social.

Esclarecidas essas primeiras orientações, serão 
apresentadas agora as etapas para a colocação em prática 
do trabalho de GT, desde o acolhimento do pedido de 
emprego por parte de usuários de saúde mental:
a) a primeira etapa envolve as entrevistas realizadas 

apenas com os usuários interessados pelo trabalho. 
A partir dessas entrevistas é colhido o histórico de 
cada um para que seja elaborado um currículo, 
que pode ser utilizado por eles ou para que o pro-
jeto possa formalmente apresentá-los a eventuais 
empregadores;

b) na segunda etapa, buscam-se postos de trabalho 
formal compatíveis com os interesses e/ou habi-
lidades dos usuários. Privilegiam-se os interesses 
apontados durante a fase de entrevistas. Porém, 
são também consideradas as habilidades naturais 
para o exercício de algumas atividades, quando 
um usuário não sabe dizer no que gostaria de tra-
balhar. Nesses casos, concentramos a busca por 
funções compatíveis com tais habilidades;

c) a terceira etapa diz respeito à GT quando há o in-
teresse de determinada empresa pela contratação 
de um usuário. Seguindo a orientação do item ‘b’, 
caberá ao gerente de trabalho investigar junto ao 
empregador quais funções (ou mesmo quebra de 
funções) o usuário poderá desempenhar, de ma-
neira vantajosa para ambos;

d) Uma vez atendidas as exigências aqui descritas, a 
quarta etapa se iniciará no momento em que um 
gerente de trabalho atuará junto a um usuário, 
acompanhando-o e treinando-o em seu próprio 
local de trabalho, além de intermediar as suas rela-
ções com outros funcionários e empregador. 

Vale ressaltar que, embora o trabalho de gerência 
possa permanecer por longos períodos, a duração máxi-
ma será de duas horas, duas vezes por semana, e cabe 

ainda destacar que nunca se perde de vista o objetivo 
maior da GT, que é o encerramento do período de trei-
namento, para que o usuário possa seguir sozinho em seu 
trabalho. Neste caso, o trabalho de gerência ficará restrito 
ao acompanhamento à distância, podendo fazer contatos 
até mensais com a empresa contratante e com o usuário, 
para saber do andamento do processo e da satisfação de 
ambos. Além disso, ao gerente de trabalho também cabe-
rá a tarefa de intermediar as questões relacionadas a even-
tuais afastamentos para tratamento e acompanhamento 
médico. Por essa razão, fará parte de seu trabalho acom-
panhar a equipe de profissionais da área de saúde que 
se ocupa de cada um dos usuários. Com isso, o que se 
pretende é não só estabelecer a rede necessária a essa pro-
posta, mas também deixar o empregador seguro quanto 
ao encaminhamento de situações de crises. Quando – e 
se – necessário, o usuário poderá ser afastado temporaria-
mente de suas funções, para ter o devido atendimento. 
Da mesma forma, quando, e se, por qualquer razão, um 
funcionário não corresponder às expectativas do empre-
gador, poderá também ser demitido.

Instituto Municipal Nise da Silveira (IMNS)

Herdeiro de um dos mais antigos complexos manico-
miais no Brasil – o Centro Psiquiátrico Pedro II (CPPII) 
–, o IMNS9 aderiu aos ideais da Reforma Psiquiátrica e, 
na administração do Dr. Edmar Oliveira (2000-2009), 
foi implantada uma série de ações voltadas para a de-
sinstitucionalização da loucura e desconstrução de pa-
radigmas no atendimento ao doente mental. 

Se antes essa gigantesca estrutura hospitalar ocu-
pava-se do tratamento da doença mental, agora se de-
dica à saúde e ao reconhecimento da cidadania de seus 
usuários. Isso se verifica não só na transformação de 
seus espaços físicos em residências terapêuticas10 e de 
alguns de seus serviços em CAPS11, como também na 
oferta de projetos de inclusão social que contemplam 
a possibilidade de inserção no mercado de trabalho de 

8 Sobre os paradigmas da clínica e os pressupostos da loucura como o ‘negativo da razão’, ver tenório  (2002).
9 Em dezembro de 1999, o CPPII foi municipalizado e, a partir de 5 de dezembro de 2000, com o decreto n.18.917, passou a chamar-se Instituto Municipal Nise da Silveira. 
Iniciou-se o processo de desinstitucionalização. Ver arquivos contemporâneos do Engenho de dentro, IMNS/rio de Janeiro, 2007.
10 Portaria nº 106/ms, de 11 de fevereiro de 2000.
11 a saber: CaPS Clarisse lispector, CaPSi Maria Clara Machado e CaPS torquato Neto.
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seus usuários. Foi com esse objetivo que, a partir de mi-
nha experiência com a GT em Nova Friburgo, Rio de 
Janeiro, fui convidada a participar desse projeto. 

Em agosto de 2007, fui contratada para coordenar 
o Núcleo de Geração de Renda do IMNS, tendo como 
ponto de partida a cantina Qui Deliche. Essa cantina, 
projeto idealizado pela direção do Instituto, teria por 
objetivo ser o polo de referência para a articulação de 
todas as ações voltadas para as oficinas de geração de 
renda do Instituto, incluindo a divulgação de eventos, 
cursos, além de investir na GT propriamente dita, na 
intenção de atender usuários da área programática P 
3.212 interessados pelo trabalho no mercado formal.

Gerência de Trabalho e mercado formal de 
trabalho no município do Rio de Janeiro

Foi em resposta aos nossos investimentos iniciais que, 
passados os seis primeiros meses do ano de 2008, fir-
mamos a primeira grande parceria com uma empresa 
privada, Prezunic Comercial Ltda/RJ. A direção des-
sa empresa interessou-se pelo projeto e, após verificar 
com o departamento jurídico sobre a possibilidade de 
contração de funcionários ‘horistas’ dentro do plano de 
cotas (considerando-se que todos tinham um quadro 
de deficiência associado), foi possível colocar os seis pri-
meiros usuários do IMNS trabalhando com carteira as-
sinada. Seguindo rigorosamente as orientações iniciais 
do projeto, no dia 06/08/2008 conseguimos obter a 
contratação formal desses trabalhadores. 

Respeitando as particulares condições de cada um 
deles, e ainda os princípios da proposta de inclusão da 
‘diferença’ nos espaços socialmente compartilháveis, 
procuramos distribuir os usuários em diferentes lojas 
da rede. Com isso, o que se intenciona é não agrupá-
los num mesmo local para que não sejam identificados 
pela ‘semelhança’ discriminatória da doença mental. Ao 
mesmo tempo, também não se pretende ‘normalizar’ 
comportamentos que podem parecer bizarros ou estra-
nhos ao grande público. O objetivo da GT é apresentá-

los com suas diferenças, mas mostrando que nem por 
isso são incapazes para o trabalho ou para o convívio. 
Distribuí-los, então, de forma que as diferenças possam 
ser absorvidas individualmente pela equipe de trabalho 
e pela comunidade é, para nós, uma importante estra-
tégia de inclusão. 

Assim, foi colocado em prática esse projeto numa 
grande empresa, considerando ainda que, até o fim do 
ano de 2009, já contávamos com a contratação de um 
total de dez usuários pertencentes a diferentes serviços 
de saúde mental do município do Rio de Janeiro.

Primeiras repercussões do projeto Gerência de 
Trabalho no município do Rio de Janeiro

Concluído aqui esse primeiro ano de experiência, 
foi a partir do bom entendimento da proposta que a 
direção da empresa Prezunic (setembro/2009) chamou 
para si a tarefa de apoiar essa iniciativa, contratando o 
projeto ‘Gerência de Trabalho’ e estagiários para cum-
prirem com a função de ‘gerentes de trabalho’ 13.  

Contando com o meu desligamento do IMNS 
(setembro/2009), agora será a iniciativa privada a bus-
car na rede pública a necessária parceria para o bom 
andamento desse projeto. Nesse particular, convém não 
perder de vista que – diante de qualquer possibilidade 
futura de o projeto estar incluído em propostas e/ou 
políticas públicas – foi somente a partir de sua inclu-
são no projeto maior realizado pela direção do IMNS 
(2000-2009) que mais essa proposta para o campo da 
saúde mental pôde vir a público. 

Como resultado final desses investimentos, e tam-
bém pela parceria firmada com a Superintendência de 
Saúde, Segurança e Ambiente do Trabalho (SSSAT/
Setrab/RJ), terminamos o ano de 2009 celebrando não 
apenas o decreto n. 42.012 (de 28/08/2009), gestão do 
governador Sérgio Cabral, que dispõe sobre a certifica-
ção da gestão integrada em saúde, segurança e ambiente 
de trabalho para empresas que tenham em seus qua-
dros funcionais, entre outras, pessoas com transtorno 
mental, como também uma nova cláusula nos Termos 
de Ajustamento de Conduta (TAC), elaborada pelo 
Ministério Público do Trabalho, admitindo programas 

12 a aP 3.2 compreende os bairros de: lins de Vasconcelos, Engenho da rainha, Engenho de dentro, Piedade, Méier, Pilares, Jacaré, rocha, Penha Circular. Informações no site 
www.saude.rio.rj.gov.br
13 Compreendemos que a importância de termos estagiários de vários cursos de graduação universitária cumprindo a função de ‘gerentes de trabalho’ deva-se ao interesse de 
atrair a academia para uma prática e expandir a experiência da gt para contribuir na formação de novos profissionais de saúde e ampliar conhecimento na área.
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e projetos que incluam pessoas com transtorno mental 
no mercado formal de trabalho.

No mês de abril de 2010, em evento comemo-
rativo, a empresa Prezunic Comercial/Ltda. celebrou a 
primeira assinatura de um TAC14 junto à procuradoria 
do MPT, incluindo um projeto específico para a con-
tratação de pessoas com transtorno mental. Primeiro 
termo nesses moldes assinado no Brasil. 

É nesse momento que a empresa investe também 
em usuários de saúde mental sem o necessário diagnós-
tico de ‘deficiência’. Pelo compromisso com um proje-
to de responsabilidade social, a empresa assumiu, até a 
presente data, a contratação de mais 25 (perfazendo um 
total de 35) usuários pertencentes a variados serviços 
da rede pública espalhados pelo município e fora dele 
(Niterói, Rio de Janeiro), dentro e fora do plano de co-
tas, contemplando-os com a possibilidade de trabalho 
com as CTPS, inseridos no projeto de GT. 

Um próximo objetivo, além da tentativa de esten-
der essa proposta a outras empresas, será fortalecer a luta 
pela aprovação nas esferas federais da lei 4.323/2004, de 
autoria da deputada Cida Diogo e/ou a inclusão de pes-
soas com transtorno mental na lei 8.213/91, para que 
essas também possam participar do plano de cotas obri-
gatórias às empresas com mais de 100 funcionários. 

Considerações finais

A tomar a história da loucura no Ocidente e as diretri-
zes da Reforma Psiquiátrica no Brasil, vê-se que a mili-
tância clínica e política na reconstrução de paradigmas 
para a compreensão e atenção ao doente mental é ain-
da tarefa árdua para os profissionais envolvidos nesse 
processo. Mesmo considerando importantes avanços 
na busca por alternativas ao enclausuramento do louco 

14 termo de ajustamento de conduta n.º 101/2010. Nos autos do inquérito civil n° 1851/2009, de conformidade com o que dispõe o artigo 5°, § 6°, da lei n° 7.347/85, perante o 
Ministério Público do trabalho, por intermédio da Procuradoria regional do trabalho da 1ª região/rJ, representado pela Procuradora do trabalho, lisyane Chaves Motta.

em espaços ‘protegidos’, ainda assim faltam-nos alguns 
passos para afirmar a loucura em sua positividade cria-
tiva e para promover o pleno exercício da liberdade a 
esses cidadãos. Considerando o distanciamento forçado 
e imposto a esses sujeitos na partilha do contrato social, 
resta-nos continuar na luta pela representação de seus 
potenciais interesses. É assim que a busca por tornar 
possível ao psicótico o ingresso responsável no mercado 
formal de trabalho traz a possibilidade de revertermos 
um ponto crucial para a aceitação e inclusão da loucura 
na compreensão do corpo social enquanto diferença e 
não incapacitação.

É assim que, mesmo admitindo forças contrárias 
a esses movimentos, persistimos no compromisso com 
os ideais da Reforma Psiquiátrica, identificada aos argu-
mentos citados pelo então diretor do IMNS\RJ, Edmar 
Oliveira, quando da apresentação das monografias de 
final de residência clínica promovida pelo Instituto 
(IMNS, 2007). Disse-nos ele:

Na história do Ocidente, todo o pacto civiliza-
tório requereu e requer um resto. Este já foi o 
negro, a mulher, a criança, até chegar ao louco 
de nossos dias. A questão que se coloca é pensar, 
ainda que consideremos todos os movimentos 
comprometidos com a desconstrução estigmati-
zante da loucura, o que viria após o louco para 
ocupar este lugar? Temo que nada... daí a resis-
tência aos ideais da Reforma e os movimentos 
ainda atuais em prol da volta do manicômio. 
Se devo então me render a isto que se apresenta 
como uma evidência, então diria que, no mí-
nimo, vou fazer tudo o que puder para retirar 
de dentro desse saco de gatos o máximo possível 
daqueles carimbados pelo estigma da loucura. 
(informação verbal).
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