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dos serviços publicos de saude men-
tal, têm seu ,mercado muito restrito às
pessoas que os fteqúentam,'mas bus-
cam a articulação em conjunto (leia
ao lado). "0 Bar Saci é desvinculado
dos CAPS, privilegia a autonomia e a

autogestão dos rntegrantes. Estar fora
nos possibilita construir a rede, esta"

belecer essa cooperação"', explica a
psicóloga. "E preciso superar o mo-'

delo das oficinas protegidas como
unico meio de ação e propor dispo-
sitivos que: revem em conta a eman-
cipação dos usuários", acrescenta ela
em artigo de sua autoria. /'0 CAPS é
referencial de tratamento, não de tra--

balho", compara Gil.

Um antigo sobrado g~minado
externamente bem conservado,
próximo à esquina de uma das
ruas de subida íngreme do bairro
de Perdizes, em breve terá por-
tas finalmente abertas para se
tornar sede de um espaço há
muito tempo esperado em São
Paulo, voltado a um público "in-
teressado em consumir loucura".

Quem afirma, comemQ!ando a
conquista das chaves do .imóve.l,
é o Gil, GildásioFerreira Braga,
de 49 anos, garçom do Bar Saci,

uma iniciativa de inclusão social

para'pessoas em sofrimento psí-
quico através do trabalho eda

geração de renda.

ao movimento de luta antimanicomial que fomenta o

projeto. "O trabalho é um dos eixos fundamentars para
transformar o usuário de saúQ~mental em cidadão C0m
maio! partiêipação de negociação no mundo", comple-
menta ela. I'Mas existe um estigma muito grande, de
poucas oportunidades", observá Gil, internado em 2009
'/por conta de umi;! recaída", rnotivo p~lo qual esteve
afastado das atividades do bar por doís meses. "Num
grupo comum, não haveria como aceitar isso. A saúde

mental é mesmo um mundo à parte", reconhece.

Também é permeadoporalgumas oscilações o caminho
que o Bar Saci, atualmente com 11 in~egrantes -entre

técn icos e usuários de CAPS lCentro gé Atenção Psicos-
social] e Centros de Convjvência -; vem per~o{rendo
desde qu~ndo criado, em 200S."No ano passado, tudo
foi muito caótico, fizemos apenas eventqs itinerantes e

nossas reuniões semanais", lembra Marília, que aposta
na sustentabilidade do bar:agora com endereço fixo.

"A expectativa é pagar os custos da sede com o nosso
trabalho", diz. A estratégia é fortalecer ~arceria~com
pr~jetosligados à Rede de Saúde Mental e Economia
Solidária que produzem alimentos, matéri.as-primas e
produtos cuja comercialização seja possível. Essas ini-

ciativas se desenvolvem, na maioria dos casos, dentro

Apenas um trabalhador.
Para lidar com as intercorrênçias e a
colaboração individual, o va.lor arre-

cadado em eventos organizados pelo
grupo era dividido igualmente entre
todos, porém cada um recebia quantia
proporcional ao período e~que contri-

"O Bar SacI está inserido no
con~exto da economia soJidá-

ria~da cooperação'i, explica
Marília Capponij 27, psrcóloga
e integrante da Associação
Vida em Ação, entidade ligada



buiu. "Tem gente que consegue
trabalhar 40h semanais, outros
só duas", ressalta Marília. Na

nova sede, planeja.se compor
dois turnos. Gil afirma poder
co!1ciliar a atividade com o tra-

tamento no CAPS Butant~ duas
vezes por semana.
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A' riqueza e a diversidade de criações desenvolvi-
das'dentro dos CAPS atravessam fronteiras emuros
e chegam ao público. Obras de mais de 30 oficinas
"'invadiram" a Praça da Lagoa, no centro de Embu
das Artes (SP), em dezembro, na II Feira d~ Saúde
Mental e Economia Solidária. Di~postos em barracas,

produtos como artigos reciclá~eis, em pano, bolos,
tortas) bijuterias, marcenaria e tapeçaria, velas e pin-
turas em tela. "Não foi aquele mundaréu de gente,
mas estavam lá pessoas ligadas e sensíveis à ideia da
sa9de", lembra Didous, um dos integrantes do Bar

Saci, que marcou presença.

entre oficinas de artesanato, culiná-
ria! mosaicos e arte. "Nossa força re-
side nos diversos empr~ndimentos
que tenham como protagonistas os
usuários de saúde mental e é uma
pos~ibilidade de encontros e trocas.

Nesse espaço, não é o transtorno
psíquico ou a dificuldade derivada
do sofrimento que é evidenciada,
mas sim a beleza das prodúções.
Que são tantast Bolsas, artesanato,

quadros, poesia, música, dança"',
reflete Marília Capponi em texto
publicado no portal da Rede.

Didous Danilevicz, 42, o bar-
man do Saci, responde com
um sorriso. Ele vai ao CAPS
Itapeva diariament~, para al-

moçar e buscar medicamento.
Em comum à trajetória de am-
bos, internações em hospitais
psiquiátricos, o desejo de man-
ter a lucidez e a expectativa
de fazer do bar uma atividade
rentável e prazerosa: "Que~o
ser recoTlhecido como um ser

humano normal, que trabalha,
que vive em sociedade, que é

capaz de ganhar seu próprio
~inheiro", revela ele, que faz
bicos em uma cooperativa de
garçons e recebe ajuda dos pais
para completar a renda de qu~
precisa. "O Bar Saci é a marca

que agente construiu, temós os
nossos tipos de bebida, de co-
mida.lá fiz muita ba!ada, até às

7h", conta.

Além da importância da exposição e da comercializa-
ção dos trabalhos, o evento reuniu os representantes
das iniciativas, verdadeiros artesãos que vão tecendo a
Rede de Saúde Mental e Economia Solidária (Ecos()I),
e buscando entre si alternatíyas de cooperação. Com.-
põem essa "teia'r. 23 projetos do estado de são Paulo,

Kede de Saúde Mental e Econo-

mia Solidária

http://www.saudeecosol.wordpress.
com e saudeecosol@gmail.com

Grades nas janelé!s superio-
'res, a porta trancada e a cor-

respondência acumulada no
chão sinalizam que a reforma
do sobrado ainda não teve iní-

cio. Para a decoração interna.,
ideias: "Tem que ter o verme-
lho e preto, ascorés que repre-
sentam o saci", espera Didous.

"Ah! Muito grafite., mesa no
chão, cadeira na mesa, com di-

reito à sessão pornô", arriscàm
outros integrantes. Sentados
à mesa de um café próximo à
Avenida Paulista, o grupo vai

acrescentando projetos e so-

nhos para a nova sede. Com
inauguração prevista entre ja-

neiro e fevereiro, pretende-se
fazer do Bar Saci ponto deen-
contra e de referência para a
saúde mental -nul!1 místo de

café, bar e loja -e com uma
característica que o diferencia

,

Da direita para a esquerda, Didous, Gil, Marília e demais integrantes do Bar Saci

de tantos outros projetos: "Aqui me chamam de traba-
Ihador", sintetiza Gil.

Delírios Urbanos se despede da

Ocas". Ao longo de seis edições, desde

jan/Fev 2009 (ed. n.63), reportagens
mergulharam no universo da .saúde
mental e revelaram projetos inovado-
res em que pessoas em experiência de
sofrimento psíquico buscam a coovi-

vência em harmonia, mostrando que
é possível construir uma sociedade li-

vre dos antigos hospitais psiquiátricos,
que ainda resistem no Brasil. Viva a

Saúde Mental!

Aos integrantes do Bar Saci, nossa homenagem: Camila
Mir~nda, Carlos Eduardo Ferreira, Claudia Valéria, Di-
dous Danilevicz, Éderson Simuneli, Gildásio Ferreira
Braga, Jandi Rocha, José Ricardo Peres, Marília Capponi,

-.{
Renata Modesto e Rlsonete FernantJes Costa. .

Bar Saci -Associação Vida em Ação
Rua Vanderlei, 702 -Perdizes -São Paulo -.http://bar-

saci.wordpress.com e barsaci@gmail.con1




