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1. Introdução 

Esta pesquisa relata a minha experiência de estágio no Cecco Ibirapuera que 

são equipamentos que compõem a rede de saúde mental da secretaria de saúde 

da prefeitura do Município de São Paulo. Com a missão de promover a saúde e 

inserção social de pessoas em vulnerabilidade social e ou saúde, no qual 

desenvolve ações através de oficinas de linguagens artística, artesanais e 

práticas corporais. 

Vivenciei o desafio da assistente social que coloca em prática a ação do 

profissional na perspectiva de propiciar a inclusão social, empoderamento, 

empreendedorismo social através da construção cultural e cidadania, 

constituindo novos sentido e saberes. 

Coloca em prática a ação de intersetoralidade como estratégia política de 

articulação entre setores, e também a relação de movimentos de campos 

naturalmente separados neste caso cultura, educação, saúde e economia 

solidária. 

Na elaboração deste texto, me fez refletir e registrar, este processo, a 

possibilidade de colocar em prática uma ação, buscando sensibilizar o 

individuo a desenvolver tua capacidade seja ela promoção de saúde ou inserção 

social. Através dos saber oral ou símbolos, em um processo que rompa, mesmo 

que total ou parcial, com um modo de produção de cultura, economia, 

manipuladora e capitalista. E que novos sentidos podem ser produzidos pelo 

coletivo, e utilizando-se dos processos históricos positivos ou negativos que 

foram apagados ou manipulados a favor da ideologia  de detenção do poder. 
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   2. Construindo a oficina 

Em novembro de 2013 inicio-se meu estagio no Cecco Ibirapuera e a equipe 

técnica estava fazendo o planejamento para 2014, nessas reuniões, foram 

discutidas em como dar continuidades às oficinas com mais potência e 

dinamismo. Então a princípio foi feito um dos primeiros contatos e marcado as 

reuniões para pensar estratégias de parceria com instituições, que estão dentro 

do parque. Foi destacado que no passado existiram outras parcerias com 

resultados positivos, uma delas, por exemplo, a parceria com Museu MAC, que 

permanece até os dias de hoje. 

 Em fevereiro 2014, foi dado o nome oficina “Afro-Produções”, a parceria foi 

efetivada em uma reunião entre a equipe técnica do CECCO Ibirapuera e os 

coordenadores do Programa de Acessibilidade Singular Plural, do Núcleo de 

educação do Museu Afro Brasil, no qual foi estabelecida uma grade de visitas 

monitoradas ao acervo, uma oficina de criação, nos espaços do Museu e no 

Cecco sobre o conteúdo apresentado, e depois era feita uma roda de conversa 

com grupo sobre quais foram suas impressões, idéias e o que poderíamos fazer 

com aquela vivência enriquecedora. 

 O grupo de início ficou inspirado no sentido da produçao artesanal aumento de 

idéias para fazer artes nas areas do artesanato, pintura, machetarias e etc. Mas a 

oficina colocou novas propostas de pensar e fazer, a todos, técnicos, estagiários 

e frequentadores. 
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Fig.1 
Fonte: Elaborado pela autora                         
 

3. Os saberes... Museu Afro Brasil e CECCOs. 

A utilização de imagens para ilustrar a experiência vivida é uma das formas que 

encontrei para evidenciar o processo de transformação do grupo mostra os 

elementos de interseção do Museu e os participantes desta oficina. (fig.1). Os 

saberes que consiste em cada espaço através do símbolo, ou língua, ou objetos,  

sempre foram feitos e utilizados pelo homem, no sentido de significar, marcar 

sua trajetória. (Fig2) O resgate da memória, a partir das lembranças dos 

próprios participantes, foi, para nós, um elemento fundamental para pensar 

como cada um conhece a história da construção da sociedade brasileira, este 

trabalho, também é entendido como um instrumento de coesão entre cultura e 

educação e promoção de saúde. Porque ao permitir a convivência, ouvir, falar 

de suas histórias, nos conduz a sentir que pertencemos a este espaço. Penso que 

cada frequentador que participou desta oficina, refletiu a trajetória de um povo 

e sua própria trajetória, informações que ele carrega ao longo de sua existência. 

Acredito que este relato, contribui para fomentar os debates sobre o preconceito 

racial, já que ainda existe um paradigma na sociedade brasileira de negação ou 
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afirmação da questão, que ainda é uma grande lacuna na área da educação com 

relação ao processo histórico, e herança cultural Afrobrasileira. 

Novos sentindos e saberes sobre a nossa história de formação étnica 

miscigenada e a cultural do povo brasileiro. (fig.3) 

Fig..2

Fig.3                       
Fonte: Elaborado pela autora.                        
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3.1 CECCOs - Inserção social e promoção da Saúde 

Os CECCOs são serviços que compõem a rede de saúde da Secretaria de Saúde 

da Prefeitura do Município de São Paulo. Foram criados em 1989 quando a 

SMS, comprometida com as diretrizes da reforma sanitária e psiquiátrica, 

reformulou toda rede de atenção à saúde instaurando serviços territoriais de 

saúde mental substitutivo ao modelo hegemônico centrado nas internações 

psiquiátricas e outras práticas manicomiais. 

Como parte dessa rede de serviços substitutivos, tinham como principal 

objetivo instaurar comunicações, estabelecer relações entre o que comumente 

denominamos clínica e social, isto é, permitir que os usuários de saúde mental, 

e também outras parcelas da população com problemática social e de saúde, 

tivessem acesso a espaços públicos como os parques, as praças, os centros 

comunitários, os centros esportivos, e outros, num trânsito mais espontâneo 

pela cidade, percorrendo, assim, inserções efetivas no mundo coletivo. Sua 

missão tem como função prioritária na rede de saúde aumentar o coeficiente de 

inserção social de pessoas em situação de vulnerabilidade social e de promoção 

da saúde.  

 

 

 

 

 

 



8	  
	  

3.2. Museu Afro – Brasil uma ferramenta Cultural e Educacional 

A Criação do Museu Afro Brasil veio contribuir para a preservação e 

divulgação da herança cultural e artística do negro no Brasil. Conforme 

Emanoel Araujo diretor-curador, registrar, preservar e argumentar a partir do 

olhar e da experiência do negro à formação da identidade brasileira foi o 

desafio de uma equipe de consultores, especialistas em museologia, história, 

antropologia, artes e educação, diante de uma coleção de pinturas, esculturas, 

gravuras, de artistas brasileiros e estrangeiros, além de fotografias, vídeos e 

documentos, para delinear um fio condutor desse ambicioso projeto. 

Em todas nossas monitorias vimos um espaço contemporâneo, que contribui 

para formação educacional e artística dos cidadãos brasileiros. Nesta 

experiência tivemos um olhar profundo sobre as nossas raízes, e sobre a nossa 

identidade abriu espaço para o reconhecimento e para transformação. (fig.4) 

A missão do Museu Afro Brasil informa Emanoel Araujo tem a precípua a 

desconstrução de estereótipos, de imagens deturpadas e de expressões 

ambíguas sobre personagens e fatos históricos relativos ao negro, que fazem 

pairar sobre ele obscuras lendas que um imaginário perverso ainda hoje norteia 

as relações. 

Nas monitorias os educadores provocavam o grupo a pensar os sentidos das 

palavras dentro da história da travessia dos africanos para o Brasil como 

escravizado, pois em algumas falas dos participantes, notava-se a palavra 

“viagem” que tem outro sentindo. Outras informações que foram devidamente 

apontados são os conhecimentos de metalurgia, técnicas de agricultura, de 

alimentos que os africanos de variados povos trouxeram para Brasil. E o 

destaques de figuras importantes em outras áreas, ao longo da construção da 

sociedade  brasileira, tais como, Machado de Assis, Irmão Rebouças etc. 
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Fig.4 
 Fonte: Elaborado pela autora                         
 
     
4. A dialética entre a reforma psiquiátrica e a diáspora Africana 

Nesta trajetória ao longo do ano, a equipe técnica foi convidada para participar 

de alguns seminários e encontros, e a oficina propiciou um laboratório de 

analises de pensamentos a equipe de técnicos- coordenadores da oficina. Como 

constitui o projeto de sociedade brasileira no passado, e como, este processo 

estabelece aspectos similares em outras esferas, no I Encontro de Arte, Saúde e 

Cultura –“Construindo uma política municipal interface com a Saúde e 

Cultura”, encontro realizado em São Paulo, Magda Castro psicóloga do 

CECCO Ibirapuera faz sua analise critica, enlaça os processos históricos da 

reforma psiquiátrica e a diáspora Africana que revela a face da manipulação da 

ideologia de detenção do poder. Segundo Magda, “O educativo do museu nos 

apresenta a saga dos africanos escravizados no Brasil a partir de uma visão 

histórica que dialoga com a Reforma Psiquiátrica, base ideológica da 

concepção dos CECCOs. Penso que o ponto de intersecção deste diálogo seja a 

luta contra a coisificação da vida humana”. 
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Conforme Magda “Dos “loucos” também foi roubada sua condição humana. 

Eles foram, e muitos ainda são, separados de suas famílias, privados de sua 

liberdade. Nos manicômios, rouba-se a identidade dos portadores de 

transtornos psíquicos.(...)” 

“... Pessoas são reduzidas a uma patologia, a um número do CID. Sujeitos de 

direito são transformados em objetos de um saber que os oprime. E esta 

desumanização também gera lucro (...).” 

 E a desconstrução da ideia da inferioridade e dos negros foi necessária para o 

processo de escravidão e não só aqui no Brasil, mas também, e em outras 

colônias para garantir a lógica da exploração econômica de Portugal. Reflito 

que também foi uma tentativa de dizimar um povo, mas o afeto estava fecundo 

no povo. 

5. Novos sentidos e saberes 

De acordo com o Prof. Milton Santos, o mundo é um conjunto de 

possibilidades, mais do que um conjunto de realidades. Outros mundos 

poderiam ser criados a partir dos mesmos materiais. E quem exerceria ou 

exerce as possibilidades de invenção desses mundos novos? É dentro deste 

questionamento percebo que durante o processo as possibilidades de conexões 

com o universo estava ali presente, o fio condutor para interliga-se a essência 

da África quando temos um contato, nos conduz ao afeto que neste caso, o 

transporte é herança oral. 

Em uma das visitas monitoradas pelo acervo do museu, foi apresentada ao 

grupo a história sobre as abayomis, que significa em ioruba, quer dizer 

encontro precioso: (abay = encontro e omi = precioso). Contou-se que a 

travessia dos navios pelo oceano atlântico as mulheres africanas sensibilizadas 

com os sofrimentos das crianças rasgavam tiras de suas próprias vestimentas e 
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faziam com nó uma boneca que eram aleatoriamente entregues às crianças, 

como forma de amenizar aquele terror vivido pelas crianças através da 

oralidade a história das abayomis nao se perdeu; e ao ser apresentado ao nosso 

grupo, a história e transformação que aquela oficina estava propiciando aos 

seus participantes. Decidimos em criar uma pequena produção de kits contendo 

a boneca de tiras com vestimenta, tiras para montar outra boneca, e um 

informativo com a história das abayomis, com o objetivo de propagar esta 

experiência através da economia solidária. A proposta é de estimulo ao 

protagonismo, e a troca dos saberes entre todos os participantes da oficina na 

criação e desenvolvimento do produto, divulgação do projeto, comercialização 

do Kit.  

Fig.5 
Fonte: Elaborado pela autora 

 Todo processo de destruição da velha e de construção de uma nova  
  sociedade exerceram repercussão e influência sobre as diferentes  
  práticas sociais, inclusive em várias profissões, como é o caso do 
  Serviço Social e de Educação, por exemplo, os trabalhos de  
  organização e de educação popular (FERNANDES, 1981, apud 
  LOPES, 1998, p. 86). 
  

 

Na citação, reflito que as possibilidades de ações feitas em um coletivo são 
validas, independente dos espaços, onde elas possam ocorrer. Fig.5 



12	  
	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.6 

     Fonte: Elaborado pela autora                             
 

[...] Consideram-se diferentes formas de articulação entre 
modernidade e tradições populares, entre a cultura das classes 
dominantes e a das classes subalternas. Reconhece-se que as culturas 
populares, longe de estar em decadência, prosperam, e seu 
hibridismo anula as divisões entre o culto, o popular e a cultura de 
massas. Ou seja, a complexidade das manifestações culturais de um 
povo não permite mais uma categorização simplista, que mantenha, 
por exemplo, a segregação entre popular e erudito [...] (OLIVEIRA, 
2008, p. 95). 
 
 

5.1 A herança da oralidade Africana na resistencia Afrobrasileira.  

Uma das influências marcantes da heranças Africana nas relações sociais no 

Brasil, é a presença da oralidade, o processo de repassar o conhecimento 

adquirido ao longo da existencia aos seus decendentes.Deste modo 

indentificamos  uma das formas de  resistencia , a luta para marcar  a figura dos 

ancentrais para que nao fosse definitivamente extinta pela exploração 

desumana no qual os negros foram submetidos ao longo dos anos."Na África, 

cada velho que morre é uma biblioteca que se queima”, dizia Amadou Hampâté 

Bâ (1901-1990), historiador e etnólogo referência em tradição oral do Mali e 
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para seu povo, os Fula (nação de pastores nômades que conduziu seus rebanhos 

através de toda a África savânica ao sul do Saara, entre os oceanos Atlântico e 

Índico durante milênios). A história da abayomi, contada em uma das visitas 

monitorada, pelo acervo do Museu, sobreviveu devido ao mecanismo de 

manutenção, preservação e transmissão do conhecimento, dos costumes a 

tradição a oral. 

6. Núcleo de produção GiroDez na Economia Solidária. 

O Ceccos tem também como missao articulação dos frequentadores em rede de 

Economia Solidária, no Cecco Ibirapuera desde 2005 tem trabalhado a questão 

da geração de renda por meio de comércio justo e inserção social, um núcleo de 

produção foi dado o nome – GiroDez para que alguns produtos desenvovidos 

nas oficinas sejam comercializados dentro de espaços formatados em economia 

solidária. Além do comércio, o núcleo Girodez coordenado atualmente pela 

terapeuta ocupacional Ana Galuzzi enfrenta o desafio de trazer o entendimento, 

assimilação do papel de cada frenquentador dentro dos princípios da economia 

solidaria, gerenciamento das finanças, manejo de conflitos interpessoais do 

grupo, planejamento para cumprir compromissos com feiras ou eventos e a 

sencibilização dos outros técnicos para a questão. 

Reflito que estão aglutinados valores de preservação do meio ambiente, 

cidadania, promoção de sustentabilidade e etc, na perspectiva da solidificação 

do núcleo.  

Participando da redeecosol um espaço de articulação de experiências de 

inclusão pelo trabalho constituidos por trabalhadores e usuários de  

equipamentos publicos do Estado de São Paulo, inclusive os equipamentos da 

Rede de Saúdes Mental.O Núcleo GiroDez participa das reuniões ativamente e 
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das feiras que são  realizadas uma vez ao mês no Paque Mario Covas em São 

Paulo.(fig.7) 

 

  Fig.7                  
Fonte: Elaborado pela autora 
 

Fig.8                           

Fonte: Elaborado pela autora 
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6.1. As ações, ganhos de valores imateriais da oficina. 

Após o contato com história das abayomis o grupo, não quis apenas fazer o Kit 

e efetuar vendas, foram feitas varias outras ações, não somente na perspectiva 

do ganho, mas de repasse da essencia que constiui o produto, foi desejado que 

outras pessoas tivessem o contato com este afeto que foi energizado no grupo.  

Umas das ações foi o evento no CRS – Coordenadoria Regional da Saúde 

Sudeste que promovia temas relacionados a contribuir aos indicadores relativos 

à condição social, saúde e valorização a cultura Afrobrasileira. Dois 

representantes do grupo e eu fomos compartilhar nossa experiências na visão 

de usuário e na visão de estágio de campo, outra ação foi a frenquentadora 

artesa do CECCO foi convidada para participar da semana da consiência negra 

em novembro.2014 no Colégio Pedro II - Rio de Janeiro. 

Conforme Olga scarpezini Assistente social do CECCO Ibirapuera “A 

verdadeira contribuição deste projeto é a transformação interna de cada um na 

relação com o outro e sua alteridade que foi conduzida pela imersão no 

universo cultural, pois retira a lacuna, e é entendido que o outro também faz 

parte de voce”. 

Observo que podemos identificar em cada frequentador sua sensibilidade de 

autoreflexão e transformação a contribuição de cidadania realmente efetivada. 
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7. Considerações finais. 

Reflito que existem espaços a serem diagnosticadas e trabalhadas as questões 

sociais em contato com outras dimensões. Conforme Vellasquez em sua 

pesquisa de mestrado no qual elucida: 

(...) “Um dos maiores desafios ainda postos para a profissão é a 
capacidade de decifrar a realidade, construindo, a todo tempo, novas 
propostas de trabalho criativas, garantindo o pleno acesso aos direitos 
a partir de demandas trazidas ou percebidas no cotidiano. E isso, no 
campo da Educação e da Cultura é crucial, tendo em vista que não se 
espera trabalhar com fórmulas prontas nestes dois campos: 
procuramos considerar a educação mais plural possível, em conjunto 
com cultura(s), longe de uma visão singular”. 

 

O desenvolvimento deste instrumento de relatos e observações apresentadas 

foram adquiridas ao longo das atividades ocorridas, dentro das oficinas Afro 

Produções e Núcleo de Economia Solidaria Girodez. 

A visão é de formentar maiores diálogos e novas vertentes a serem pesquisadas. 

Agradeço as pessoas que eu tive um contato direto ou indireto que contribuiram 

para o desenvolvimento de meu pensamento crítico e informações aqui 

registradadas. A equipe técnica do Cecco - Angela Penteado/psicóloga, Olga S 

Resende/Assistente Social, Magda Castro Lopes/psicologa, Odete Gallardo 

/psicologa, Assucena Tupiassu/ biologa. 

Aos frequentadores da oficina Afro produções e Núcleo de Economia Solidária, 

todos participaram com muito entusiasmo e abertos para a desconstrução de 

pensamento e construção de um novo sentido e saber tais são: Ari Fagundes/ 

Artur Takata / Celeste Maria/ Fabiana Souza/Geraldo Rodrigues /Gilda 

Machado/ Heloisa Meda/ Irene de Loudes/ Ione Bono/ Jarbas Santana/ Maria 

Rita Furgulin/ Maria da Paz Rafaelita/Ruth dos Santos/ Ruth Santos. 
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As informaçõess passadas ao longo dos encontros por Odete Gallardo que 

compartilhou sua história particular dos seus entes queridos, seus bisavos que 

foram ex- escravizados e que a familiar guarda com imenso afeto uma carta de 

alforria, um documento de meados 1800 e que existe hoje existe. 

Agradeço a Assucena Tupiassu – Biologa repassou seu conhecimento através 

da oralidade e observação da vegetação do parque a grande variedade de 

plantas africanas, que existem no parque Ibirapuera, e explica: “A intenção 

dessa trilha não é simplesmente mostrar as plantas africanas, mas fazer 

perceber o quanto a natureza africana faz parte da nossa natureza”. 

Ao professor Marcos Pompeia que apos eu ter participado dos encontros de 

estudos da serie “O Povo Brasileiro por Darci Ribeiro” em uma conversa em 

seu jardim transmitiu através oralidade seus saberes de quando esteve na 

África. Isso fez com que o fio condutor de meu pensamento interliga-se as 

percepções que instigava – me a entender que o contato com a África nos 

conduz ao afeto. 

Aos Educadores do Museu que enriqueciam nossas oficinas com provocações e 

discussões fazendo o grupo refletir o preconceito racial no Brasil direto e ou 

indireto, no nosso cotidiano, que às vezes, ocorre despercebido por aqueles que 

o fazem, e fica marcado na lembrança daqueles que o sofrem. 
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