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RESUMO  

Os Centros de Atenção Psicossocial são serviços de base territorial e 

comunitária, com atuação interdisciplinar e intersetorial, cujas práticas devem 

integrar a dimensão clínica com a política As oficinas expressivas são 

dispositivos de cuidado em saúde mental que buscam proporcionar intercâmbio 

de experiências e mergulho no universo cultural. Nesta perspectiva, o objetivo 

deste estudo foi acompanhar a realização de uma oficina com foco na 

linguagem escrita para adolescentes de um Centro de Atenção Psicossocial 

Infantojuvenil do município de São Paulo, destacando as potencialidades e 

limitações desse dispositivo. Participaram do grupo sete adolescentes usuários 

do serviço, com idades entre treze e dezesseis anos. A metodologia foi 

qualitativa, na forma de pesquisa-intervenção com perspectiva enunciativa e 

dialógica inspirada nos estudos de Mikhail Bakhtin. O diário de campo 

constituiu-se como importante fonte de dados. Em um período de três meses e 

a partir de ambiência acolhedora, recursos lúdicos e interação grupal, foram 

trabalhados diferentes gêneros discursivos selecionados a partir do universo de 

interesse dos jovens, incentivando-se, ainda, a expressão oral e escrita. Uma 

das limitações foi a pouca visibilidade dos produtos gerados nas oficinas no 

âmbito institucional. O deslocamento para uma biblioteca pública com o grupo 

foi um momento importante, provocando repercussões no interesse pela leitura. 

Foi possível concluir que as vivências grupais e o contato com objetos culturais 

na perspectiva do letramento são potencialmente produtores de saúde e vida, 

pois permitem tanto a afirmação da singularidade como o desenvolvimento da 

alteridade e da cidadania.  Com esta proposta, a linguagem na perspectiva 

discursiva pode ser considerada como mais um elemento a ser valorizado no 

traçado de projetos terapêuticos para adolescentes em sofrimento psíquico, 

tornando necessário novos estudos que validem tal percepção. 

 
 
 
Palavras chaves: saúde mental infantojuvenil; centro de atenção psicossocial; 
oficinas expressivas; leitura; linguagem escrita. 
 
 



 
 

 
 

ABSTRACT 

The Psychosocial Care Centers are territorial and community-based services 

with interdisciplinary and intersectoral action, whose practices should integrate 

the clinical dimension with the politics. The expressive workshops are mental 

health care devices that seek to provide an exchange of experiences and an 

immersion in the cultural universe. In this perspective, the object of this study 

was to follow the realization of a workshop focused on the written language for 

adolescents of a Psychosocial Child and Adolescent Care Center in the city of 

São Paulo, pointing out the potentialities and limitations of the referred device. 

Seven adolescents users of the service, aged between thirteen and sixteen, 

participated in the group. The methodology used in this study was qualitative, in 

the form of research-intervention with an enunciative and dialogical perspective 

inspired by the studies of Mikhail Bakhtin. The field diary was an important 

source of data. In a period of three months and with the adition of a warm 

enviroment, playful resources and group interaction, different discursive genres 

were worked out, those were selected considering the universe of interest of 

young people, encouraging the oral and written expression. One of the 

limitations was the lack of visibility of the products generated in the workshops 

at the institutional level. The deslocation to a public library with the group was 

an important moment, causing repercussions on the interest for reading. It was 

possible to conclude that group experiences and contact with cultural objects in 

the perspective of literacy are potentially producers of health and life, since they 

allow the affirmation of singularity and the development of otherness and 

citizenship. With this proposal, language in the discursive perspective can be 

considered as another element to be valued in the creation of therapeutic 

projects for psychic suffering adolescents, producing necessary new studies 

that validate such perception. 

 

Keywords: children and adolescent mental health; psychosocial care center; 

expressive workshops; reading; written language. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Ler, apropriar-se dos livros, é reencontrar o eco longínquo de uma 
voz amada na infância, o apoio de sua presença sensível para 
atravessar a noite, enfrentar a escuridão e a separação. 

                                     (PETIT, 2010, p.65) 

 

Eu tinha apenas cinco anos. À noite, minha mãe costumava ler em seu 

quarto, enquanto eu permanecia sentada ao seu lado, entre curiosa e 

fascinada. O que havia naquelas folhas que tanto absorvia sua atenção? Para 

conter minha inquietação, uma noite, ela me ofereceu um livro qualquer e 

sugeriu que o lesse.  Ainda não alfabetizada, seguia o texto com os dedos, 

cuidadosamente, linha após linha. Em algumas páginas, havia figuras que 

aguardava ansiosa. Esse ritual repetiu-se noite após noite. E minha mãe pôde, 

enfim, ler sossegada. 

“Coração de vidro”, de José Mauro de Vasconcelos - era este o livro, 

decifrado depois, não sem dificuldade, aos sete anos. Muitos outros se 

seguiram: contos de fadas, Monteiro Lobato, Ruth Rocha, Ana Maria Machado... 

Roteiro de minha felicidade infantil: livros, devaneios, novos mundos, liberdade. 

Já na adolescência, época em que fui invadida por um turbilhão de 

sentimentos, meu refúgio passou a ser a biblioteca escolar. Surgiu também 

algo novo: o impulso de escrever. Aos onze anos, inaugurei um diário que me 

acompanhou até o início da juventude. A escrita e a leitura me livrariam da 

solidão, sendo ao mesmo tempo uma forma de encontro com o outro, cura e 

catarse para esse momento de descobertas e sofrimentos. 

Mais adiante, a escolha do curso de graduação em Fonoaudiologia, 

novamente, me levou a transitar no universo das letras, desta vez, voltando-me 

à discussão acerca da aquisição da linguagem escrita e dos tratamentos dos 

supostos distúrbios nessa esfera. Até que, já formada, direcionei meu fazer 

profissional ao campo da Saúde Coletiva na interface com a Saúde Mental, 

sempre buscando pensar de que forma meus conhecimentos poderiam 

contribuir para a ampliação das capacidades expressivas dos usuários dos 

serviços em que venho atuando.  
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         Essas reminiscências deixam claro o quanto a experiência com a 

linguagem em sua modalidade escrita imprimiu uma marca em minha 

constituição subjetiva e, de certa forma, foi determinante para o meu devir no 

âmbito profissional.  

Em meu percurso, foi constante a inquietação com a inserção da 

Fonoaudiologia, ciência que se ocupa dos distúrbios da comunicação humana, 

no contexto da Saúde Coletiva.  Diferentemente de muitos colegas 

fonoaudiólogos que ingressaram nos serviços públicos na década de 1990 no 

município de São Paulo, e que foram migrando para atividades de gestão, 

permaneci voltada primordialmente à atuação clínica em diversos contextos, 

com exceção do período entre 1996 e 2001.   Isso sem deixar de lado a 

discussão de modelos tecno-asssistenciais de cuidado, que tornam gestão e 

atenção à saúde inseparáveis. 

 Acompanhei a gênese da implantação do Sistema Único de Saúde 

(SUS) no município de São Paulo na década de 1990.  Na atuação em uma 

unidade básica de saúde, tomei contato com o efervescente movimento 

popular de saúde organizado territorialmente, o que provocou transformações 

fundamentais nas minhas concepções de trabalho na direção da ampliação da 

clínica, da atuação interprofissional e da humanização.  

Todo um novo território de conceber a vida social e a cidadania 

apresentou-se.  Nesse exercício de escuta dos usuários de uma comunidade 

marcada por forte exclusão social, pude perceber o quanto os sintomas de 

atrasos e dificuldades de linguagem estavam relacionados às questões da 

subjetividade, ao sofrimento psíquico e às diversas faces da exclusão social, 

inclusive, as inúmeras formas de violência e violação de diretos das crianças e 

adolescentes. 

Um desvio dessa rota de luta pela Saúde Pública me (re) aproximou dos 

livros e da leitura, quando, em 1996, por não concordar com o Plano de 

Assistência à Saúde1·, a ser implantado no âmbito municipal, que a meu ver 

contrariava a perspectiva de consolidação do SUS, passei a atuar em uma 

                                            
1
 Esse plano vigorou de 1996 a 2001 no município de São Paulo 
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Biblioteca Pública. Foram meus “anos-biblioteca2”, nos quais se concretizaria 

um exílio das questões de saúde e a imersão, com certo prazer, no universo 

das salas de leitura, literatura, escritores infantis e juvenis, bibliotecários e 

projetos culturais para a comunidade. 

Já nos anos 2000, de volta à saúde pública e na mesma comunidade em 

que trabalhara anteriormente, participei de uma experiência memorável com 

um grupo de profissionais da atenção básica na interface com a saúde mental. 

Com práticas calcadas na autogestão da equipe multiprofissional e com a 

estratégia de facilitar o acesso através de grupos de acolhimento, 

reorganizamos o processo de trabalho.  Provamos um pouco da 

transdisciplinaridade, ao admitir que os problemas com os quais lidávamos pela 

complexidade não eram passíveis de apreensão por nenhuma disciplina 

específica. Privilegiamos intervenções grupais e no território, pautados na ideia 

de que a clínica é também política. 

O período inicial do presente estudo no programa de Mestrado 

Profissional coincidiu com o início de meu percurso profissional em um CAPSij 

II   — Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil — em São Paulo. Surgiu 

ao mesmo tempo um interesse específico pelo usuário adolescente com quem 

tivera pouco contato na atenção básica. 

Havia um desejo de conhecer essa nova realidade de saúde mental, 

mas da perspectiva do usuário, já que os estudos têm como fontes mais 

frequentes os profissionais de saúde mental ou prontuários. Assim, me pareceu 

essencial dar voz aos adolescentes que eram atendidos no CAPSij, 

conhecendo o território desses sujeitos, entendido como espaço vivo, 

multidimensional, mutável, compondo certa paisagem psicossocial (BRASIL, 

2014). 

A intenção era também investigar a minha implicação no campo a partir 

dessa mudança de lugar: da atenção básica para um serviço estratégico na 

rede de saúde mental. Por isso, pensei em uma modalidade interventiva de 

pesquisa para o Mestrado profissional. 

                                            
2 Tomo emprestada a denominação dada por Marina Colasanti sobre sua infância no pós- 

guerra italian,  conforme a citação de Michèle Petit. Fonte: PETIT, M. A arte de ler: ou como 
resistir a adversidade São Paulo: Editora 34, 2009. P.19 
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Os problemas de linguagem relacionados aos transtornos mentais são, 

conforme Almeida (2014), os que mais convocam o fonoaudiólogo que atua 

nos CAPS a contribuir com sua especificidade. No entanto, a aquisição e as 

alterações da linguagem oral são priorizadas no âmbito da saúde mental 

infantojuvenil (ALMEIDA, 2014).   Por que então propor um trabalho voltado à 

leitura e à escrita para adolescentes que frequentam o Centro de Atenção 

Psicossocial? 

Percebi que havia o entrelaçamento das dificuldades de aprendizagem e 

de linguagem, incluindo as de leitura e escrita, com o sofrimento psíquico. Para 

alguns usuários, ler e escrever pareciam ser atividades pouco significativas, 

podendo remeter ao insucesso na escola. Aqueles com quadros mais graves 

chegam a abandonar a escola durante certos períodos e, ao retomarem os 

estudos, sua dificuldade de aprendizagem agrava-se. Muitos chegam até a vida 

adulta mantendo-se pouco letrados, podendo levar a uma baixa inserção no 

mundo do trabalho e prejuízo no exercício da cidadania. 

Por outro lado, e de forma surpreendente para mim, que sempre lidara 

com as dificuldades de aprendizagem ou de linguagem, não é incomum que 

alguns usuários de serviços de saúde mental tenham grande interesse pela 

leitura e pela expressão escrita e até uma sensibilidade maior para a literatura. 

 Alguns adolescentes conseguem comunicar pela escrita sentimentos e 

impressões que nem sempre exprimem pela oralidade. Por vezes, até em 

momentos de crise e de sofrimento psíquico intenso, no espaço de convivência, 

pacientes em regime intensivo de cuidado recorrem ao campo cultural por meio 

de músicas, filmes, textos e livros...  

Uma jovem de quinze anos, afastada provisoriamente do convívio dos 

pais e permanecendo diariamente no serviço, ouvia repetidamente a canção 

“Pais e filhos” 3, cujo tema é justamente o sofrimento mental e o conflito de 

gerações. Outro adolescente, mesmo em um momento de forte crise psíquica e 

desorganização, pode elaborar e executar uma coreografia com seus pares na 

sala de convivência. 

                                            
3
  Trecho da letra da canção “Pais e filhos”, de autoria de Renato Russo: “Você me diz que 

seus pais não te entendem;/Mas você não entende seus pais/ Você culpa seus pais por tudo, 
isso é absurdo/São crianças como você / O que você vai ser? /Quando você crescer”. 
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Assim, fui constatando, influenciada também por vivências pessoais, que 

esse contato com o campo cultural para os jovens proporciona certo conforto 

em momentos de sofrimento. O desenho e o jogo, todavia, são muito mais 

disseminados nas discussões e práticas cotidianas dos serviços de saúde 

mental do que produções textuais na modalidade escrita. 

Considerando, então, a relevância da linguagem e dos objetos culturais 

na saúde mental dos jovens, fui delineando essa proposta de um dispositivo 

grupal de, em que a leitura e a escrita estivessem no centro do cuidado. 

 A ideia era beneficiar os usuários com atividades dessa natureza, como 

forma de construir, significar e ampliar sentidos para suas experiências de vida, 

contribuindo para o desenvolvimento de projetos terapêuticos diversificados e a 

promoção da saúde mental no âmbito do SUS. 
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INTRODUÇÃO 

 

A política pública de saúde mental para crianças e adolescentes no 

Brasil é muito recente. No processo de transformação da atenção à saúde 

mental, iniciado na década de 1970 e 1980, foi priorizado, inicialmente, o 

segmento de adultos. Contou-se na ocasião com a participação do Movimento 

dos Trabalhadores de Saúde Mental, o qual criticava veementemente as 

condições desumanas dos asilos psiquiátricos.  

Foi nesse contexto que ocorreu a Reforma Psiquiátrica Brasileira, 

compreendida como “um processo histórico complexo, marcado pela mudança 

da política de saúde mental e assistência psiquiátrica” (DELGADO, 2014, p. 11).  

Nesse processo, foram observados princípios similares ao movimento da 

Reforma Sanitária também em curso, como universalidade, integralidade, 

descentralização e participação popular (NUNES; JUCÁ; VALENTIM, 2007) 

 Toda essa luta pela mudança de modelo de saúde mental culminou na 

publicação da Política Nacional de Saúde Mental, lei 10.216, de 06 de abril de 

2001. O princípio essencial dessa política é a desinstitucionalização da loucura, 

deslocando a atenção do manicômio para o atendimento comunitário, de forma 

a não prejudicar a interação familiar e social, além de buscar uma abordagem 

multiprofissional e intersetorial (BRASIL, 2001).  

Nesta conjuntura, os Centros de Atenção Psicossocial — CAPS, 

regulamentados em 2002, foram adquirindo papel importante na transformação 

de práticas que deslocam o cuidado em saúde mental do hospital para a 

comunidade. Seguindo esse mesmo princípio, os Centros de Atenção 

Psicossocial Infantojuvenil (CAPSij), direcionados a crianças e adolescentes 

portadores de transtornos mentais graves e persistentes4 , são serviços de 

base territorial e comunitária, com atuação em equipe multiprofissional e 

interdisciplinar, além de articulação intersetorial (BRASIL, 2002). 

Importante destacar que há um duplo mandato para o CAPSij, a saber: 

clínico-assistencial e articulador de rede.  Seu escopo de abrangência amplia-

se para além da oferta direta de assistência integral, de forma a englobar a 

                                            
4
 Incluem-se crianças e adolescentes com necessidades decorrentes do uso de álcool e 

substâncias psicoativas. 
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formação e supervisão da rede de atenção psicossocial em seu território de 

abrangência (BRASIL, 2004; BRASIL, 2014). 

Esse equipamento veio sanar a dívida histórica em relação ao cuidado 

da população infantojuvenil acometida por grave sofrimento psíquico. Foi um 

grande avanço, mas há de se considerar aspectos históricos relativos às 

políticas públicas para estratos mais jovens da população. 

Nas primeiras décadas do século XX, no contexto mundial, a criança 

tornou-se um problema de Estado pela necessidade de controle de questões 

demográficas e de saúde das populações.  No contexto nacional, a psiquiatria, 

especialmente nas grandes cidades, buscou instaurar um modelo preventivo de 

higiene mental, com uma moral universal para o futuro, ampliando a atuação 

para além dos asilos clássicos. O fundamento desse novo higienismo era o de 

trabalhar educativamente para moldar a criança desenhando o homem 

higienizado do amanhã (BRASIL, 2005). 

Desta forma, explica-se o surgimento da Liga Brasileira de Higiene 

Mental na década de 1920 e ambulatórios de saúde mental, como a Clínica de 

Eufrenia, inaugurada em 1932, centrada no atendimento à infância. A clínica 

visava prevenir doenças nervosas na infância, corrigindo as anormalidades 

psíquicas e sublimando o caráter juvenil de acordo com os princípios da noção 

da eufrenia  ou “ciência da boa formação do psiquismo” ( BRASIL, 2005). 

 Outro aspecto histórico importante é o fato de a institucionalização ter 

se dado para além dos muros dos hospitais psiquiátricos, tendo sido alternativa 

também para crianças e adolescentes desfavorecidos socialmente. Além disso, 

havia uma pulverização entre diferentes setores - assistência social, educação, 

justiça, saúde - com diálogo restrito entre si (BRASIL, 2004; BERTUOL, 2014; 

TAÑO E MATSUKURA, 2015).    

Assim, o que pareceria uma ação de proteção para o segmento mais 

jovem da população resultava em privação de direitos. Havia também uma 

tendência de criminalização do jovem, que a qualquer sinal de diferença 

recebia o rótulo de “delinquente” (BERTUOL, 2014). 

O contexto de reclusão e ausência de direitos começou a mudar na 

década de 1980, com o processo de redemocratização brasileiro. Na 

Constituição Federal promulgada em 1988, fica explícita a afirmação da 

cidadania da criança e do adolescente, sendo que a publicação do Estatuto da 
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Criança e do Adolescente em 1990 veio para reforçar direitos e assegurar o 

acesso às necessidades dos indivíduos em desenvolvimento, incluindo a saúde.    

Houve grande expansão dos CAPS a partir da legislação, embora com 

menor intensidade para os direcionados ao usuário infantojuvenil. Atualmente, 

existem 201 unidades de CAPSij em todo o Brasil5, aproximadamente. Contudo, 

para além da expansão numérica da rede de atenção psicossocial, há de se 

fazer um esforço na compreensão das características singulares das crianças e 

dos adolescentes que recorrem aos serviços de saúde mental. 

  Guerra (2005) aponta a necessidade de se considerar às 

especificidades da clínica da infância e adolescência, que se distingue 

substancialmente da atenção ao adulto.  Nesse sentido, a autora reforça a 

busca por articular a dimensão política à clínica e traçar a interface entre as 

políticas públicas de saúde, pedagogia e psicanálise, trazendo algumas 

diretrizes para assistência a esse público. 

 (...) incluir necessariamente a família: lidar com uma linguagem 
diferenciada do sujeito, porque lúdica; conviver com outros saberes 
(médico e pedagógico principalmente) em uma prática 
multiprofissional crítica; buscar a capacidade de resposta do sujeito 
diante do que o acomete, e não responder ao apelo social e localizá-
lo na impotência e falha (GUERRA, 2005, p. 140). 

 
É essencial, desta forma, pensar na diversificação de estratégias de 

cuidado e na adoção de novas modalidades de intervenção na construção de 

projetos terapêuticos singulares para esses usuários.  

As oficinas terapêuticas são descritas antes mesmo da efetivação da 

Política Nacional de Saúde Mental, surgindo na Portaria 189 de 19/11/1991 

como “atividades grupais de socialização, expressão e inserção social” 6.  

Com a implantação dos CAPS, em momento posterior, esses 

dispositivos 7  são reconhecidos como “umas das principais formas de 

                                            
5

 Disponível em: http://www. portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2015/outubro/20/12-
edicao-do-Saude-Mental-em-Dados.pdf acessado em 30/07/2017. 
 

6
 Conforme Pádua, F. H. P.; Salum e Morais, M. L.       Oficinas expressivas terapêuticas: uma 

proposta inclusiva.  BIS, Bol. Inst. Saúde (Impr.)  n. 45 São Paulo ago. 2008. 

 
7
 Dispositivo, que, segundo Basile e André (2003) seria um artifício que coloca algo em 

funcionamento, fazendo ligações entre campos diversos dentro de uma perspectiva mais ampla 
de caráter social. Ver Referências Bibliográficas. 
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tratamento oferecido nos CAPS”. Dentre elas, estão elencadas as oficinas 

expressivas como espaços de expressão corporal, verbal, musical e artística, 

além de oficinas de geração de renda e as de alfabetização, destinadas aos 

que não foram inseridos no mundo letrado (BRASIL, 2004). 

No entanto, apesar dessa forte demanda institucional para a realização 

de oficinas, há escassa reflexão teórica acerca do tema. No contexto da 

Fonoaudiologia em Saúde Mental, Almeida (2014) realizou ampla pesquisa 

com fonoaudiólogos que atuam em CAPS em todo o estado de São Paulo e 

constatou que, para os profissionais desse núcleo, não há uma diferenciação 

clara entre a atividade grupal terapêutica e as oficinas propriamente ditas.  

Também Jucá, Lima e Nunes (2008) concluíram que, muitas vezes, não 

há clareza dos propósitos de se realizar oficinas nos CAPS, sendo necessário 

aprimoramento técnico, maior reflexão teórica por parte dos profissionais e, 

principalmente, fortalecimento do compromisso político. Assim, seria 

necessário, segundo as autoras, articulação das propostas das oficinas aos 

paradigmas da Reforma Psiquiátrica.  

     Outros autores valorizam o papel central das oficinas nos CAPS. 

Segundo Lima (2004, p. 10), as oficinas remetem à ideia de produção de 

subjetividade, sendo espaços “que se engendram, se experimentam novas 

formas de se relacionar, novos espaços para existir, novos modos de ser”. A 

autora ressalta o redimensionamento que o campo da clínica sofre ao ser 

associado ao campo das atividades expressivas e artísticas, próprias das 

oficinas. Por serem práticas sociais inseridas em um processo cultural, as 

atividades expressivas podem dar lugar à “aprendizagem, [ao] intercâmbio, [à] 

ampliação de relações, de mergulho no universo cultural” (idem, p. 16). 

No contexto da saúde mental infantojuvenil, Maciel (2011) destaca, por 

meio da experiência concreta de um serviço substitutivo no Rio de Janeiro, a 

importância do jovem se expressar com liberdade, trazendo particularidades, 

interesses, hábitos culturais, conhecimentos e visões de mundo. Para o autor, 

só a partir da entrada no universo singular dos adolescentes é que podem ser 

propostas atividades, oficinas e grupos, incluindo intervenções com foco na 

linguagem escrita. 

 

Sobre leitura, escrita e objetos culturais 
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A pesquisa “Retratos da Leitura” 8  na última versão (2016) mostrou 

ampliação no número de leitores brasileiros, passando de 51% para 56%, 

dentre os que têm acima de cinco anos. O resultado, segundo indica o estudo, 

parece estar relacionado ao maior grau de escolaridade que a população 

brasileira vem obtendo, paulatinamente.   

Os dados são ainda mais otimistas em relação aos jovens, pois se 

constatou que o percentual de leitores entre onze e dezessete anos é bastante 

superior à média dos brasileiros em geral.  Surpreende também o fato de a 

leitura dos jovens não ser movida prioritariamente por obrigação escolar, como 

poderia se concluir, sendo significativo o número dos que afirmam ler em busca 

de distração e prazer (INSTITUTO PRÓ LIVRO, 2016).  

Já no terreno da educação formal, o cenário é bem menos animador. 

Dados obtidos na Avaliação Nacional de Alfabetização 9  que trazem 

informações sobre a aprendizagem de alunos dos terceiros anos do Ensino 

Fundamental, mostram que mais da metade (56,7%) apresenta baixo nível de 

leitura. Nessa mesma pesquisa, verificou-se que um em cada três alunos 

dessa série não consegue escrever textos curtos e compreensíveis (BRASIL, 

2016).  

Assim, podemos constatar que “a escolarização na sociedade brasileira 

não tem levado à formação de leitores e produtores de textos proficientes e 

eficazes e, às vezes, chega mesmo a impedi-la” (ROJO, 2004, p. 1). Isso 

ocorre, segundo essa autora, pelo fato de as práticas didáticas de leitura no 

letramento escolar só desenvolverem uma pequena parcela das capacidades 

exigidas para o letramento na sociedade abrangente atual.  

Rojo (2004) então conceitua a leitura, baseada nos estudos atuais e 

acúmulo de conhecimento, como “um ato de cognição, de compreensão, que 

envolve conhecimento de mundo, conhecimento de práticas sociais e 

conhecimentos linguísticos muito além dos fonemas” (idem, 2004, p. 3).  

                                            
8
 A pesquisa, divulgada a cada quatro anos, está em sua quarta edição e foi realizada pelo 

Ibope, encomendada pelo Instituto Pró-Livro. A pesquisa considera leitor quem realizou leitura 
de pelo menos um livro - ou parte dele - nos últimos três meses. Fonte:  
http://www.prolivro.org.br/home/images/2016/RetratosDaLeitura2016_LIVRO_EM_PDF_FINAL
_COM_CAPA.pdf  Acesso em 29/10/2017  
9
 Essa avaliação foi realizada em 2016 em escolas públicas com pelo menos dez estudantes 

no terceiro ano do Ensino Fundamental, sendo aplicados testes de leitura, escrita e matemática. 

http://www.prolivro.org.br/home/images/2016/RetratosDaLeitura2016_LIVRO_EM_PDF_FINAL_COM_CAPA.pdf
http://www.prolivro.org.br/home/images/2016/RetratosDaLeitura2016_LIVRO_EM_PDF_FINAL_COM_CAPA.pdf
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   Nesta ótica, é importante ressaltar o conceito de letramento, definido 

como “o estado ou condição de quem não apenas sabe ler e escrever, mas 

cultiva e exerce as práticas sociais que usam a escrita” (SOARES, 1998, p. 47).  

Embora a escola seja uma das agências do letramento, responsável pela 

formalização do aprendizado, diversos espaços do cotidiano são capazes de 

promover práticas letradas, como a família, o trabalho, a igreja, as unidades de 

saúde, as redes sociais acessadas pelo computador.  

Neste sentido, Rojo (2004) propõe então a diversificação das práticas de 

letramento como forma de preparar os jovens para o que ela denomina uma 

leitura cidadã. 

No terreno da antropologia, a pesquisadora francesa Michèle Petit vem 

investigando a arte de ler em contextos de crise e a superação de 

adversidades e vulnerabilidades por meio da leitura, especialmente entre 

adolescentes e jovens da América Latina. A autora valoriza a possibilidade de 

os livros contribuírem para a construção de sentido, a reinvenção e a maior 

consciência de si e dos outros. Acredita que a literatura vai além da 

apropriação da língua, possibilitando a abstração das vivências pessoais, pois, 

quanto mais formos capazes de nomear o que vivemos, mais aptos estamos 

para realizar transformações em nossas vidas (PETIT, 2012). 

Pelo fato de jovens e adolescentes dedicarem, atualmente, grande 

tempo ao ambiente virtual, há o predomínio da leitura centrada na informação. 

Em contraponto a essa tendência, Cabral e Kastrup (2009) apresentam e 

discutem a ideia de uma leitura de acolhimento com ênfase nos efeitos sobre a 

subjetividade do leitor.  

 As autoras não pretendem trazer um novo modelo para a compreensão 

do fenômeno multifacetado da leitura, mas refutam o paradigma atual de 

processamento de informação muito propagado pela Psicologia Cognitiva. De 

forma a ressaltar a aprendizagem inventiva, reforçam uma leitura à espreita, 

em que há uma relação intensa de entrega do leitor, possibilitando aberturas na 

relação com o mundo e transformações a partir de ressonâncias afetivas 

(CABRAL E KASTRUP, 2009). 

Perrotta (2014), no âmbito da clínica fonoaudiológica, destaca a 

apresentação de objetos como uma função de cuidado, qualificando a escrita 

como objeto cultural que pode ser apreendido e usado de forma criativa pelos 
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sujeitos, desde que ocorra uma adequada provisão ambiental; ou seja, desde 

que pais, professores, terapeutas introduzam crianças e adolescentes no 

universo das letras de modo a contemplar formas particulares, ritmos e estilos 

pessoais de apropriação e aprendizado. Sem impor padrões de 

desenvolvimento que desconsideram contextos sociais e histórias de vida, a 

autora acredita na oferta de situações que possibilitem processos criativos 

singulares no campo da escrita. 

Diante do cenário abrangente da saúde mental para a infância e 

adolescência, algumas questões podem então ser formuladas para o presente 

estudo: quais seriam as potencialidades e os limites da proposta de um 

dispositivo grupal para adolescentes usuários do CAPSij, no formato de oficina 

com foco na linguagem escrita? Quais os efeitos possíveis para esses jovens 

em sofrimento psíquico da aproximação de objetos culturais como a leitura ou 

escrita? 

      Considerando a relevância do tema e a escassez de pesquisas neste 

campo do saber, este estudo teve como objetivo principal acompanhar uma 

oficina expressiva centrada na apresentação da linguagem escrita como 

um objeto cultural em um Centro de Atenção Psicossocial - CAPSij no 

município de São Paulo, de modo a compreender as potencialidades e 

limitações dessa modalidade terapêutica.  

Os objetivos específicos foram: 

 Contribuir para o aperfeiçoamento de oficinas terapêuticas e/ou 

expressivas no âmbito do CAPSij em que se desenvolveu o estudo; 

 Compreender os sentidos atribuídos pelos adolescentes, usuários do 

serviço, para o ato de ler e de escrever; 

 Aproximar esses usuários da linguagem escrita enquanto objeto cultural, 

incentivando práticas letradas na ambiência do CAPSij e/ou em espaços 

de cultura no território, como bibliotecas, cinemas, museus, entre outros. 

Para desenvolver o tema, o trabalho está estruturado da seguinte forma: 

no capítulo I, é apresentado o modelo de atenção psicossocial previsto para os 

CAPSij, por meio da discussão dos princípios e diretrizes da Política Nacional 

de Saúde Mental para crianças e adolescentes, incluindo arranjos e 

dispositivos previstos nesse modelo.  Traz também uma descrição do CAPSij 
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do município de São Paulo, cenário do presente estudo, finalizando com a 

concepção de adolescência que embasou o trabalho no campo das oficinas. 

O capítulo II aborda os dispositivos grupais, com destaque para as 

oficinas terapêuticas. Em seguida, é feita uma discussão acerca da concepção 

de linguagem (incluindo a leitura) que serviu de referência para a experiência 

grupal desenvolvida neste projeto. 

O capítulo III traz de forma detalhada o percurso metodológico 

O capítulo IV contém os resultados e a discussão da experiência de 

realização das oficinas no contexto do CAPSij. 
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1. O CAPSIJ E O USUÁRIO ADOLESCENTE 

 

(...) a função do CAPS não poderia se limitar a um mero papel 
alternativo ou substitutivo ao manicômio, e que, portanto, deveria 
assumir uma função propositiva e criativa para além de uma simples 
negação daquilo que pretendia superar. Da mesma forma, demorou-
se a perceber que o conceito de rede subvertia completamente 
qualquer pretensão a um centro. 
     (RAMOS, 2016, p. 21) 

 

A criação do Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil, como vimos, 

inaugurou uma política efetiva e sistemática de saúde mental para a infância 

e adolescência no sistema público do país, abrindo possibilidades para ações 

inovadoras.  

Porém, ao idealizarmos essa conquista histórica, há o risco de supor que 

a incorporação pela saúde do que era de outra esfera mais assistencialista 

conseguiria combater, por si só, as antigas práticas de institucionalização e de 

higienismo. 

O desafio é, pois, efetivar no cotidiano dos serviços a prática 

transformadora, comunitária e territorializada abordada na Política de Saúde 

Mental, já que é nos encontros entre usuários e trabalhadores que o cuidado se 

efetiva. Dessa forma, é importante compreender como se organizam os 

arranjos e dispositivos e como a equipe se articula com o território para criar 

novas possibilidades de atuação, de modo a dar conta da intensa e complexa 

demanda que procura os serviços. 

Neste capítulo, são discutidos os princípios, as diretrizes e os 

dispositivos para a construção da atenção psicossocial para infância e 

adolescência, particularizando esses fundamentos pela descrição da ambiência 

e do funcionamento do CAPSij, cenário deste estudo, destacando ainda as 

peculiaridades do usuário e tecendo considerações sobre a adolescência, 

público alvo da oficina expressiva proposta. 

 

1.1 Princípios e dispositivos para o cuidado 
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         A ética e a lógica de cuidado regem as linhas gerais e os princípios da 

política de saúde mental infantojuvenil. Parte-se então do pressuposto de que a 

criança e o adolescente são sujeitos e que, portanto, têm direitos, devem 

receber cuidados diferenciados, não homogêneos nem massivos, respeitando-

se suas singularidades. Tal fundamento ético nos conduz à necessidade de 

lhes dar voz, o que não é usual, pois prevalecem, muitas vezes, discursos de 

familiares, educadores, terapeutas, com leituras de ordem moral a respeito do 

comportamento de crianças e adolescentes (BRASIL, 2004).  

São cinco os princípios da Política de Saúde Mental para a população 

infantojuvenil: acolhimento universal, encaminhamento implicado, construção 

permanente de rede, território e intersetorialidade (BRASIL, 2004).  O 

acolhimento universal se traduz pelo preceito, amplamente conhecido na 

saúde, de se manter as “portas abertas” de todos os serviços públicos de 

saúde mental infantojuvenil, para receber aqueles que nos procuram, sem 

distinção.  

Neste sentido, “acolher implica escutar, diagnosticar a situação, ampliar 

o campo da queixa, buscando a implicação do sujeito, e em tomar a 

responsabilidade a si o encargo da condução do caso” (GUERRA, 2005, p. 

147).  

Em consonância, Bertuol adverte que o sofrimento psíquico das crianças 

e adolescentes não pode ser reduzido a uma descrição nosográfica ou de 

classificação de doenças e afirma que as demandas  pelo diagnóstico 

classificatório presentes no dia a dia dos CAPSij mostram uma perspectiva 

histórica que enfatizou a normalização das crianças (idem, 2014). 

Uma especificidade típica da clínica da infância e adolescência é a de 

que o pedido quase sempre parte de outro sujeito: a família, a escola, o setor 

jurídico, tornando ainda mais complexo esse momento inicial de acolhimento.  

A busca na ação de acolher é, então, a de estabelecer, por meio de um 

interesse genuíno, diálogos que permitam a expressão da situação de 

sofrimento, não enfatizando meramente as queixas, sintomas e diagnósticos 

envolvidos na problemática infantojuvenil (BERTUOL, 2014). 

Contudo, essa ética do acolhimento universal não significa que “todo 

aquele que procurar o serviço terá de ser necessariamente absorvido nos 

modos de tratamento existentes no serviço em questão” (BRASIL, 2004, p. 13). 
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Muitas vezes, a demanda pode ser desconstruída ou, ainda, ser pertinente 

encaminhar para outros serviços da rede de cuidados, muito embora isso tenha 

de ser feito de modo implicado pelo profissional do CAPSij. 

Importante lembrar de que, o acolhimento das demandas de saúde 

mental pode ser feito em qualquer ponto da teia de serviços de um 

determinado território. O conceito é, portanto, de corresponsabilização pelo 

cuidado em saúde entre os diversos atores da rede estabelecida 

territorialmente. 

O território é um conceito que extrapola o sentido geográfico, embora o 

inclua, tendo uma relação direta com as redes de relações afetivas e sociais 

daquele que é objeto de cuidado e sendo composto por instâncias pessoais e 

institucionais que atravessam a experiência de um indivíduo, incluindo casa, 

família, escola, praça, clube, igreja, cinema, unidade de saúde e outros. Ou 

seja, é o lugar psicossocial do sujeito (BRASIL, 2004, 2014). 

Pensando na complexidade de intervenções na saúde mental, deriva-se 

a necessidade da “construção cotidiana de uma rede de profissionais, ações e 

serviços para a garantia do acesso de crianças, adolescentes e jovens aos 

cuidados nesta área” (BRASIL, 2014, p. 25).  

Sintetizando, dentro desta perspectiva, os serviços de saúde mental 

infantojuvenil: 

(...) devem assumir uma função social que extrapola o fazer 
meramente técnico do tratar, e que se traduz em ações, tais como 
acolher, escutar, cuidar, possibilitar ações emancipatórias, melhorar a 
qualidade de vida da pessoa portadora de sofrimento mental, tendo-a 
como um ser integral com direito a plena participação em prol da 
comunidade, partindo de uma rede de cuidados que leve em conta as 
singularidades de cada um e as construções que cada sujeito faz de 
seu quadro (BRASIL, 2004, p. 14). 

 

Esse modo de funcionar, que possui abordagem e atuação na ótica 

político-clínica e que exige interface com diversos saberes, possibilita a 

ampliação de alcance das intervenções e traz como base a noção de clínica 

ampliada. Trata-se de uma proposta em saúde que busca evitar a priorização, 

de forma exacerbada, de alguma matriz de conhecimento disciplinar. Parte do 

pressuposto de que há três dimensões principais nos sujeitos: o sujeito-cidadão, 

o sujeito-biológico e o sujeito-subjetivo (CAMPOS, 1999). 
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 O modelo da clínica ampliada propõe, então, uma síntese singular dos 

aspectos biopsicossociais, mobilizando recursos e tecnologias das diversas 

esferas, sempre de acordo com a realidade concreta do sujeito (CAMPOS, 

1999). 

       A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) fortaleceu ainda mais o 

aspecto de trabalho em rede do modelo de atenção à saúde mental com a 

criação, ampliação e articulação dos pontos de atenção à saúde das pessoas 

com sofrimento e/ou transtorno mental, além de necessidades decorrentes do 

uso de álcool e outras drogas. Nesta portaria, reafirma-se, entre outros 

aspectos, a relevância dos cuidados em saúde mental específicos para a 

população infantojuvenil e o imperativo da atuação intersetorial (BRASIL, 2011). 

Considerando que a criança e o adolescente acionam por si só os 

diversos serviços da rede e a necessidade de articulação intersetorial até no 

processo de avaliação diagnóstica, vários autores concluem pela necessidade 

da formação da rede na assistência em saúde mental (ZANIANI e LUZIO, 

2014; COUTO e DELGADO, 2010).  

 Porém, apesar de a formação da rede ser muito enfatizada também em 

documentos oficiais (BRASIL, 2005, 2008, 2014), considera-se que os diversos 

setores que se dedicam à população infantojuvenil trabalham de forma 

autônoma e isolada uns dos outros, sendo essa desarticulação e não a 

ausência de recursos públicos o principal problema no contexto brasileiro 

(COUTO et al., 2008). 

Desta forma, é possível perceber as dificuldades do CAPSij em exercer 

a função de regulador da rede de cuidados no território. Mas, ao mesmo tempo 

em que apontam essas dificuldades, os estudos nos levam a refletir acerca do 

potencial transformador desse modelo de atenção com destaque para a ação 

intersetorial e a clínica ampliada. 

Foi a tomada de responsabilidade pelo tratamento e cuidado da 
infância e adolescência que inscreveu definitivamente no campo da 
saúde mental pública a ação intersetorial como marco de referência, 
revelando possibilidades e desafios que vêm se mostrando 
extensíveis a todo o campo (COUTO; DELGADO, 2016, p.271).  

 

Em consonância, Vicentin (2006), apoiada nas peculiaridades históricas 

que definem o campo da saúde mental para a infância e adolescência, acredita 

que essa clínica seja necessariamente ampliada, permitindo, assim, a 
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inventividade e a superação do paradigma biomédico.  A autora define rede 

como um microssistema com múltiplos interesses e sentidos que visa à 

constituição de laços, construindo objetivos comuns e articulando níveis de 

complexidade e recursos, sendo um dispositivo coletivo de proteção. Acredita, 

ainda, que deva haver uma diferenciação dos lugares da rede, mantendo-se o 

respeito à diversidade de saberes (VICENTIN, 2006). 

Relacionados a uma noção de ampliação da clínica e a superação do 

modelo centrado no hospital ou na hierarquia de saberes nas equipes que 

atuam nos serviços substitutivos, alguns dispositivos são essenciais à prática 

de saúde mental no âmbito público, como o profissional referência e o projeto 

terapêutico.  

           Inicialmente, podemos elucidar o conceito de dispositivo, que, segundo 

Basile e André (2003), seria um artifício que coloca algo em funcionamento, 

fazendo ligações entre campos diversos dentro de uma perspectiva mais ampla 

de caráter social. Assim, dispositivos trariam potencialmente articulação entre 

diversos elementos de um novo campo, de modo a criar novas fronteiras.  

       O profissional de referência opera no campo de competência e 

responsabilidades, na fronteira de saberes comuns a várias especialidades.  A 

ideia é de que esse profissional - ou dois ou uma pequena equipe – aproxime-

se mais de determinados pacientes a partir de vínculos e escolhas, de maneira 

a proporcionar um cuidado contínuo e singular, elaborando de forma conjunta 

com o usuário um projeto terapêutico adequado às suas necessidades.  

Na equipe do CAPSij, cada profissional é referência para certo número 

de usuários, articulando o processo de cuidado. A família pode então procurá-

lo em situações de crise ou dificuldades pontuais. 

O profissional de referência tem como atribuição central construir o 

projeto terapêutico singular (PTS), sendo este um conjunto de propostas de 

condutas terapêuticas articuladas para os usuários, de modo a superar um 

fazer prescritivo, levando em conta, para isso, o território existencial do sujeito.  

Prevê momentos de diagnóstico da situação, definição de metas, divisão de 

responsabilidades e reavaliação (BRASIL, 2009).  

Como bem destacam Bertuol e Jurdi (2016, p. 97): 
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O projeto terapêutico singular é uma produção de crianças, famílias, 
profissionais e equipe de trabalho em serviço. Ele só pode existir na 
medida em que houver espaço para que todos possam ser ouvidos e 
para que demandas e queixas possam ser recolocadas e 
ressignificadas em espaços sociais e de relação.  

 

1.2 A invisibilidade da infância na RAPS 

 

  O município de São Paulo constituiu a Rede Regional de Saúde 

número seis do Estado de São Paulo, conforme a legislação que regulamentou 

as redes de atenção à saúde e a RAPS, sendo organizado em seis 

coordenadorias regionais de saúde (PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 

PAULO, 2016).             

A área técnica de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde da 

Prefeitura do Município de São Paulo fundamenta-se na Reforma Sanitária, na 

Reforma Psiquiátrica, trazendo uma “mudança do modelo de tratamento: no 

lugar do isolamento, o convívio com a família e a comunidade” (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SÃO PAULO, 2016).          

Em relação aos CAPSij, a área técnica considera necessária a 

ampliação dos serviços voltados à infância “rumo à mudança essencial de 

paradigma que se faz à saúde mental que é o cuidado desde os primórdios da 

vida” (PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, 2016).  

O Centro de Atenção Psicossocial II Infantojuvenil, onde esta pesquisa 

foi desenvolvida, pertence à área de abrangência de uma Supervisão Técnica 

de Saúde que ocupa 37,5 Km² de uma região do município de São Paulo, com 

população projetada para julho de 2016 de 480.412 habitantes. Desta 

população, 116202 (24,18 %) pertenciam à faixa etária até dezenove anos de 

idade (CEINFO, 2016). 

A Supervisão Técnica em questão possuía, em julho de 2016, dezoito 

equipamentos de Atenção Básica e catorze de atenção especializada, além de 

dois hospitais gerais. As condições socioambientais, incluindo o acesso aos 

serviços de saúde, não são homogêneas entre as unidades, havendo duas 

regiões com condições de renda, de escolaridade e de acesso ruins e uma com 

péssimas condições por esses mesmos critérios de classificação (CEINFO, 

2016). 
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Dentre os equipamentos especializados em saúde mental, em 2016, 

havia quatro Centros de Atenção Psicossocial, sendo dois na modalidade 

Álcool e Drogas, um direcionado para adultos e apenas um na modalidade 

infantojuvenil, lócus da presente pesquisa (CEINFO, 2016). Porém, não existe 

nenhum Centro de Convivência e Cooperativa10·, sendo referência para essa 

Supervisão equipamentos dessa modalidade em bairros contíguos.  

      Para realizar o alinhavo da saúde mental com a rede de cuidados, 

fortalecendo a RAPS, a principal estratégia continua a ser o apoio matricial11 

(ou matriciamento), que prevê a discussão compartilhada de casos e 

construção de projetos terapêuticos para os usuários, integrando recursos de 

atenção básica e especializada. Realizado junto às unidades básicas de saúde 

e a estratégia de saúde da família e com participação dos profissionais dos 

CAPS da região, inclusive o infantojuvenil, esse arranjo organizacional visa 

horizontalizar as relações e possibilitar a interdisciplinaridade, evitando a 

fragmentação do cuidado (CAMPOS, 1999). 

Porém, constatou-se certa invisibilidade da infância e adolescência nas 

discussões realizadas pela equipe de apoio matricial nas unidades básicas do 

território dessa Supervisão, sendo a ferramenta de matriciamento empregada, 

no início, quase exclusivamente para os casos de adultos em sofrimento 

psíquico. 

Em estudo realizado no âmbito da Atenção Básica, Cavalcante et al. 

(2011) descrevem essas mesmas dificuldades na utilização da ferramenta de 

apoio matricial na Estratégia de Saúde da Família (ESF)  para os casos de 

saúde mental no ciclo de vida da infância/adolescência. Com o título sugestivo 

“Onde está a criança?”, o artigo relata a quase inexistência de casos discutidos 

em matriciamento em unidades de saúde da família em Fortaleza, demarcando 

a pouca visibilidade da questão de saúde mental infantojuvenil na Atenção 

Básica. As causas são inúmeras, como o fato de as mães dos usuários 

                                            
10 Os Centros de Convivência e Cooperativa – CECCO “são unidades de saúde com o objetivo 

de promover a reinserção social e a integração no mercado de trabalho, de pessoas que 
apresentam transtornos mentais, deficiências, idosos, crianças e adolescentes em situação de 
vulnerabilidade e para a população em geral. Fonte: http://www.capital.sp.gov.br/cidadao/saude-e-

bem-estar Acesso em: 11/11/2017.  
11

 Na prática do matriciamento, ocorrem encontros periódicos (semanais, quinzenais ou 
mensais) entre profissionais da equipe da atenção básica e os das diversas modalidades de 
CAPS. 

http://www.capital.sp.gov.br/cidadao/saude-e-bem-estar
http://www.capital.sp.gov.br/cidadao/saude-e-bem-estar
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temerem um possível estigma em relação à identificação de problemas dessa 

natureza, e os profissionais sentirem-se pouco qualificados para identificar e 

tratar as demandas.    

Outro estudo mostra desarticulação do cuidado entre os serviços de 

atenção básica e CAPSij, predominando a lógica do encaminhamento 

desimplicado (DELFINI ; REIS, 2012). 

             Também baseado no apoio matricial e visando estabelecer uma prática 

intersetorial e de base comunitária, o “Fórum Saúde-Educação12 da região é 

um espaço essencial para a RAPS, onde os profissionais de saúde, educação 

e outros setores 13  compartilham a resolução dos casos e estabelecem 

parcerias, promovendo um espaço de trocas e apoio mútuo na superação da 

pouca visibilidade do sofrimento de crianças e jovens no território. 

 

1.3 Cenário do estudo 

 

        O serviço aqui descrito nasceu em 2004, com a designação de 

“Ambulatório Especializado de Saúde Mental Infantil”, devido ao fato de não 

conseguir atender aos critérios de cadastramento para CAPSij no Ministério da 

Saúde. Entretanto a inspiração para criação do serviço desde início esteve 

afinada aos princípios e diretrizes da Saúde Mental Infantojuvenil em vigor no 

país. A denominação “infantil” no nome do serviço indicava uma restrição etária, 

já que, de 2004 a 2009, era dado atendimento preferencial a usuários com até 

catorze anos de idade. 

      A partir de 2010, o serviço foi gradualmente se transformando, no que se 

refere ao modelo ambulatorial, investindo em ações mais coletivas, tanto 

internas quanto externas, com uma proposta de trabalho que visava torná-lo 

referência para escolas, associações de bairro, unidades de saúde. Além disso, 

passou a ter indicação para a modalidade de tratamento intensivo voltado a 

crianças e adolescentes com transtornos graves e persistentes (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SÃO PAULO, 2011, p.3). 

                                            
12

 “O dispositivo foi criado em 2008 por iniciativa das unidades de saúde de atenção básica e 
do CAPSij. 
13

 O dispositivo existe até hoje, é subdividido atualmente em três momentos e espaços de 
acordo com a microárea geográfica em que a unidade educacional (ou de outros setores) está 
situada. 
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      Em 2010, o serviço ganhou nova instalação em espaço próprio e houve 

nova tentativa de habilitação do serviço como CAPS junto ao Ministério da 

Saúde. Para isso, foi elaborado um projeto terapêutico coletivo, sendo 

composto um documento em cuja introdução ficaram explícitas as 

transformações em andamento naquele momento:     

A equipe mais fortalecida, ao planejar as ações futuras do CAPS 
infantil está levando em conta no critério de escolha a vulnerabilidade 
e o risco de crianças e jovens com sofrimento psíquico, além dos 
quadros de patologias graves como as psicoses e autismos. O 
modelo de tratamento avança do modelo ambulatorial para as ações 
mais coletivas tanto internas como intersetoriais (PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, 2010, p. 3). 

 

     Neste sentido, os objetivos elencados no projeto terapêutico coletivo 

foram: promover a atenção em saúde mental e o desenvolvimento da criança e 

do adolescente de forma compatível com as possibilidades individuais e sem 

exclusão social; melhorar as interações sociais na comunidade e a 

comunicação entre os membros da família; promover autonomia e 

independência e evitar a primeira internação psiquiátrica e reinternações 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, 2010). É possível afirmar que o 

projeto terapêutico coletivo da instituição é compatível com os princípios de 

atenção psicossocial já descritos neste capítulo. 

       Neste mesmo documento, foi definida a missão do serviço de “oferecer 

atenção intensiva e semi-intensiva aos pacientes em crise e com transtornos 

severos e persistentes, que tem início na infância ou adolescência” 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, 2010, p. 4). Um dos recursos 

possíveis em situações de crise é a oferta de um espaço de convivência (ou 

ambiência). Como seria, então, organizado esse espaço?  Quais os conceitos 

que embasam esse dispositivo de cuidado? 

     

1.3.1 Ambiência e convivência no contexto do CAPSij 

 

           Em um CAPS infantojuvenil, o contato entre usuários e trabalhadores é 

intenso, podendo extrapolar as atividades organizadas e programadas - como 

atendimentos individuais e grupos terapêuticos – incluindo momentos de 

interação e aproximação menos formais, como refeições, momento de tomar 
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medicações e outros. Em geral, esse espaço de encontro mais informal recebe 

a denominação de ambiência ou convivência.     

       Já no  CAPSij, lócus deste  estudo,  utiliza-se  a denominação de Intensivo 

ao espaço de ambiência/convivência,  aludindo ao regime de  frequência diária,  

comum no atendimento a crise de usuários  que permanecem por períodos 

prolongados no serviço. Para permitir que o usuário tenha acesso a esse 

dispositivo, é necessário em primeiro lugar que se avalie a necessidade 

segundo critérios que confirmem uma situação de crise ou de maior 

vulnerabilidade psicossocial. 

       Originalmente, o conceito de ambiência provém da Política Nacional de 

Humanização da Atenção e da Gestão, que considera o ambiente como 

elemento de promoção de saúde, tendo a função de consolidar redes, vínculos 

e a corresponsabilização entre usuários, trabalhadores e gestores (BRASIL, 

2006). Nessa ótica, a ambiência é composta por três eixos: a confortabilidade, 

o espaço como forma de produção de subjetividades e como facilitador de 

mudanças no processo de trabalho (BRASIL, 2006). 

     Para compreender essa dimensão ampla da ambiência, essencial no 

modelo psicossocial de cuidado, a seguir, descrevemos os espaços, a equipe e 

as modalidades de interação entre usuários e os profissionais que atuam no 

CAPSij do presente estudo. 

Desde sua fundação, o serviço teve três sedes, sendo que na atual está 

há cerca de quatro anos.  Trata-se de uma casa térrea e ampla, em uma região 

com farto acesso a transporte público e comércio. No entanto, apresenta 

diversos problemas de infraestrutura e de manutenção, tendo sido realizados, 

no período da pesquisa, dois mutirões de pintura da casa por iniciativa da 

própria equipe, contando com a participação de usuários e funcionários. 

         A área interna da casa possui um espaço de espera improvisado - no 

que seria originalmente uma garagem coberta - sala de recepção, sala de 

gerência, duas salas de atendimentos para consultas individuais ou em 

pequenos grupos, um banheiro público, banheiro para funcionários, sala de 

convivência dos pacientes, sala dos técnicos para reuniões, consultório 

farmacêutico, sala de grupo (denominada também brinquedoteca, embora não 

tenha essa função) com banheiros infantis, sala de oficina, e um refeitório 

improvisado junto à cozinha. 
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Os grandes atrativos para os usuários que permanecem no espaço de 

convivência são o computador com acesso à Internet na sala de convivência, 

onde por vezes assistem a filmes ou jogam no computador. Há uma pequena 

videoteca, livros e brinquedos diversos distribuídos nas salas de grupo, embora 

poucos deles estejam em bom estado e a reposição desse material de 

consumo praticamente não ocorra14.  

Já a área externa é bastante reduzida, se levarmos em conta as 

necessidades da população infantojuvenil. Na frente da casa, junto ao espaço 

de espera, há uma área descoberta sem brinquedos ou atrativos, mas onde as 

crianças por vezes brincam de forma espontânea. Na sala de espera, há 

apenas uma televisão que exibe programas institucionais e bancos coletivos, 

sem oferta de nenhum brinquedo ou material de leitura. É nesse espaço um 

tanto árido que os pacientes e familiares aguardam serem chamados para as 

atividades e consultas, após assinarem a lista de presença na recepção do 

serviço.  

 

1.3.2 A equipe e as modalidades de atendimento 

 

       Na portaria GM número 336/2002 do Ministério da Saúde é proposta uma 

equipe mínima para a atuação nos CAPSi II composta por: um médico 

(psiquiatra, neurologista ou pediatra); um enfermeiro; quatro profissionais de 

nível superior (psicólogo, assistente social, enfermeiro, terapeuta ocupacional, 

fonoaudiólogo,  pedagogo ou outro), além de profissionais de nível médio 

variados ( técnico ou auxiliar de enfermagem, técnico administrativo, técnico 

educacional ou artesão).  

       No CAPSij deste estudo, o quadro de funcionários de nível superior 

contemplava, em julho de 2016, profissionais das áreas de enfermagem, 

farmácia, fonoaudiologia, pediatria, psiquiatria, psicologia, serviço social e 

terapia ocupacional. Além disso, havia dois profissionais de nível médio da 

área de saúde (farmácia e enfermagem), dois da área técnica-administrativa, 

                                            
14

 Materiais de consumo são repostos de forma assistemática, mas não constam brinquedos ou 
filmes de DVD da lista de padronizados, sendo recebidos, então, por doações de pessoas 
físicas, em geral. 
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um estagiário em Psicologia e funcionários contratados por empresas 

terceirizadas para limpeza e vigilância patrimonial. 

Sendo assim, a equipe estaria completa de acordo com a normativa do 

poder federal, embora se perceba no serviço uma carência especificamente 

quanto aos profissionais de nível médio, e de profissionais “oficineiros” da área 

artística.  Embora não haja na portaria já citada um número mínimo 

estabelecido para essas categorias profissionais, a experiência de outros 

CAPS demonstra que são essenciais no cotidiano dos serviços pela 

multiplicidade de funções. 

Vale ressaltar que o CAPSij do estudo é de responsabilidade exclusiva 

da administração direta da Prefeitura de São Paulo, diferente dos outros CAPS 

do mesmo território ( e outros do município), cuja responsabilidade é de 

Organizações Sociais de Saúde15. Nessa situação há um contrato de gestão16 

que estabelece , entre outras coisas,  a composição da equipe multiprofissional. 

Para concretizar o princípio de acolhimento, há a possibilidade de 

atendimento da demanda espontânea durante todo o período de 

funcionamento do CAPSij, mas é também possível obter horários agendados 

por meio de telefone para esse momento inicial de recepção de novos usuários, 

o que muitas vezes ocorre a pedido da família. Esse primeiro atendimento é 

individual, mas em seguida há sempre a discussão em reuniões de equipe, 

quando se decide por encaminhamento implicado para outro ponto da RAPS, 

desconstrução da demanda ou continuidade de atendimento no próprio CAPSij.  

 Neste último caso, opta-se pelas diversas modalidades de atendimento 

desenvolvidas pela equipe multiprofissional, que são: atendimento individual 

(de várias especialidades), atendimento em interconsulta (com profissionais de 

distintas especialidades), atendimento do núcleo familiar, grupo de familiares, 

                                            
15

 Na cidade de São Paulo, o decreto 52.858 de 20/12/2011 estabeleceu que poderiam ser 
qualificadas como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos 
que realizassem atividades sociais direcionadas às áreas de saúde, entre outras. Fonte: 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretatrias/gestão/menu/índex.php?+227170 
  (acesso em:15/02/2018). 
 
 
16

 O modelo de contrato de gestão foi aperfeiçoado a partir de 2014 pela Secretaria Municipal 
de Saúde com a realização de chamamentos públicos e novas formas de acompanhamento de 
contratação das equipes e da qualidade do serviço prestado. Fonte: 
http://www.transparência.prefeitura.sp.gov.br  
(acesso em: 15/02/2018). 
 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretatrias/gestão/menu/índex.php?+227170
http://www.transparência.prefeitura.sp.gov.br/
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grupos terapêuticos, oficinas terapêuticas, visita domiciliar, grupo de 

convivência (para pacientes em regime intensivo), passeios e atividades 

externas. 

No âmbito clínico assistencial deste CAPSij, a abordagem terapêutica 

grupal é formalmente enfatizada, sendo os grupos organizados por faixa etária 

e perfil de interesses. Os grupos específicos para os familiares dos usuários, 

em geral, ocorrem simultaneamente aos de crianças e adolescentes, sendo o 

número de participantes de cinco a oito; a coordenação fica a cargo de dois ou 

mais profissionais de nível superior ou médio, de acordo com a avaliação da 

própria equipe. 

 

 1.3.3 Quem é o usuário? 

  

       O Ministério da Saúde preconiza que o atendimento no CAPSij é 

destinado a “crianças e adolescentes gravemente comprometidos 

psiquicamente (...) os portadores de autismo, psicoses, neuroses graves e 

todos aqueles que, por sua condição psíquica, estão impossibilitados de 

manter ou estabelecer laços sociais” (BRASIL, 2004, p. 23). Em documentos 

posteriores, houve a inclusão de forma explícita de crianças e adolescentes 

usuários de álcool e outras drogas (BRASIL, 2011, 2014). 

             Entretanto, no cotidiano dos serviços, nem sempre é muito simples ou 

consensual entre os membros da equipe se um caso seria elegível para 

assistência no próprio âmbito do CAPSij ou em outro ponto da RAPS.  Sobre 

esse ponto, Lauridsen-Ribeiro et al. (2016), corroborando a dificuldade, 

consideram  que o diagnóstico clínico não é um fator que, por si só, resolva  o 

impasse de admissão nos serviços. As autoras consideram, com base nos 

documentos oficiais, que não há um critério rígido de exclusão ou admissão, 

pois caberia a equipe “definir a partir do conhecimento das necessidades e 

demandas da população de seu território de responsabilidades”, quais seriam 

as prioridades (LAURIDSEN-RIBEIRO et al., 2016, p. 85). 

      Neste mesmo sentido, Lykouropoulos e Péchy (2016) acreditam ser 

necessário evitar estabelecer uma marca de exclusão ao centrar a admissão 

no critério de “gravidade” do quadro e sugerem uma ampliação da população 

alvo do CAPSij, definindo-a da seguinte forma: 
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(...) crianças e adolescentes portadores de transtornos mentais 
graves e persistentes ou com comprometimento complexo do curso 
natural de seu desenvolvimento psicossocial e em situação de risco 
que implique vulnerabilidade ao agravamento de sua condição mental 
em determinado momento de vida (LYKOUROPOULOS ; PÉCHY, 
2016, p. 89).   
 

Taño e Matsukura (2015), por sua vez, questionam o acesso ao 

atendimento no CAPSij e problematizam a importante contradição e o 

descompasso em relação ao perfil do usuário  efetivamente inserido no CAPSij. 

Segundo as autoras, por não se tratar, prioritariamente, de crianças e 

adolescentes que circulariam entre chaves diagnósticas indicadoras de graves 

comprometimentos psíquicos, como autismos e psicoses, o efeito pode ser de 

“importante desamparo à população em franco sofrimento e com poucas outras 

possibilidades de inserção em espaços comuns” (TAÑO; MATSUKURA, 2015        

p.443 ). 

        Quanto ao usuário do CAPSij deste estudo, desde sua fundação, foram 

matriculados efetivamente no serviço para atendimento regular e contínuo 

cerca de 1200 pacientes. Uma estimativa realizada em janeiro de 2017 pela 

equipe técnica contabilizou cerca de 250 usuários frequentando o serviço.  

            Já sobre o perfil dos usuários que frequentam o serviço encontrou-se 

dados quanto ao sexo e à faixa etária. Em relação ao sexo, dados de 2014 e 

2015, indicam forte predominância do sexo masculino, com proporção foi de 

3:1, isto é, sessenta pacientes do sexo masculino para apenas 20 do sexo 

feminino. Essa predominância está de acordo com pesquisas de caracterização 

de usuários em CAPSij no Brasil (DELFINI et al., 2009; HOFMANN; SANTOS, 

2008). 

        Em relação à faixa etária, em 2016 encontrava-se distribuída de forma 

razoavelmente homogênea entre as diversas idades da infância e adolescência 

(até dezenove anos), com uma ligeira predominância de dois grupos: de 

catorze a dezesseis anos (20,67%) e de oito a dez anos (17,29%). Não há uma 

hipótese da equipe multiprofissional do CAPSij que elucide tal predominância 

de faixa etária.  

Por sua vez, estudos como o de Fukuda (2016) identificaram uma 

expressiva prevalência de problemas de saúde mental em dois momentos: na 

fase de alfabetização e na puberdade.  No caso do CAPSij, há concordância de 

dados apenas quanto à faixa etária relativa ao ciclo de escolarização formal 
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(oito a  dez anos), com um divergência relativa ao público adolescente, já que a 

faixa etária de catorze a dezesseis anos não coincide com a época da 

puberdade apontada pelo estudo.  

Pelo fato de usuários dentro do intervalo etário de treze a dezessete 

anos serem o público alvo da oficina, faz-se necessário um breve olhar sobre 

as características gerais da adolescência. 

 

1.4 Considerações acerca da adolescência  

 

Desenvolver-se não é amadurecer e ficar adulto, é detectar potências 
de vida e dar-lhes existência . 

CECCIM e PALOMBINI (2010) 
 

Como vimos na Introdução deste estudo, o adolescente no Brasil passa 

a ser reconhecido como sujeito de direitos a partir da Constituição Federal de 

1988 e da publicação do Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990. Com 

isso, a problemática da adolescência, com suas peculiaridades, 

vulnerabilidades e necessidades, vem sendo pautada constantemente no 

debate público em nosso país, embora muitas vezes na direção oposta à da 

garantia de direitos. Por exemplo, a redução da maioridade penal é de tempos 

em tempos rediscutida pela mídia e sociedade como uma solução para a 

criminalidade crescente no país17. 

Delimita-se o período da adolescência na faixa etária entre dez anos e 

dezenove anos completos18, seguindo a convenção da Organização Mundial de 

Saúde.  A puberdade é um marco biológico indiscutível e universal.  Mas, para 

além dos limites etários, haveria um consenso sobre o que é ser adolescente 

na atualidade?  

Calligaris (2013), ao conceituar a adolescência, enfatiza a moratória 

como elemento fundamental para entender esse período. Essa moratória é o 

tempo de suspensão que torna necessário que o jovem continue sob a tutela 

dos adultos, mesmo após a maturação biológica e de ter assimilado alguns 

                                            
17

 Para compreender e desconstruir essa relação juventude-violência, cf.: Trassi;  M.L.; Malvasi, 
P. A.   Violentamente pacíficos -  desconstruindo a associação juventude e violência São Paulo: 
Cortez Editora, 2010. Durante a escrita deste estudo, surpreendeu-nos que novamente o tema 
da redução da maioridade penal foi pautado pelo Legislativo.  
18

 Já o ECA delimita o período adolescente na faixa etária compreendida entre 12 e 18 anos. 
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ideais para a vida em comunidade. Isso implicaria, muitas vezes, em 

sentimentos e comportamentos reativos de rebeldia por parte dos adolescentes. 

Outros aspectos da adolescência ressaltados por Calligaris (2013) são a 

idealização e a indefinição sobre a duração desse ciclo de vida. O autor explica 

que, de forma contraditória, mesmo havendo impedimentos gerados pela 

moratória, há uma tendência social de idealizar-se o período, impondo dessa 

forma um padrão de felicidade para o jovem, difícil de ser alcançado.  

Calligaris (2013) lembra, ainda, que essa visão da adolescência é 

bastante recente, originando-se na modernidade, sobretudo dos últimos 

cinquenta anos. Retoma então a ideia de que a própria infância seria uma 

construção social, uma “invenção moderna”. Recorrendo à obra do historiador 

Philippe Ariés19, discorre acerca das transformações culturais que levaram a 

sociedade tradicional de outrora a construir, gradativamente, um ideal de 

individualismo, como explica neste trecho: 

Numa cultura individualista como a nossa, espera-se de antemão que 
qualquer sujeito se construa um lugar e se invente um destino contra 
o que a tradição e o berço onde nasceu lhe reservaram. Por isso, 
transmitir, ensinar, formar são, em nossa cultura, atividades tão 
problemáticas, pois a ordem transmitida (quer dizer, a tradição) é de 
contradizer a tradição (CALLIGARIS, 2016, p. 63). 

 

No contexto brasileiro, a noção de multiplicidade, de não haver uma 

única adolescência, mas sim adolescências norteiam as políticas públicas de 

saúde para esse segmento. Deseja-se, com isso, destacar a pluralidade de 

“experiências, condições de vida e características sociais, raciais, étnicas, 

religiosas, culturais, de gênero e de orientação sexual” (BRASIL, 2010, p. 46). 

Desta forma, considera-se a adolescência e a juventude como 

processos complexos de emancipação marcados por transformações 

biopsicossociais, envolvendo três dimensões interdependentes. A primeira é a 

macrossocial, em que estão situadas as desigualdades sociais inerentes aos 

mais jovens, como classe, etnia e gênero. A segunda é a que concerne aos 

diversos dispositivos institucionais, como escola e mercado de trabalho. E a 

                                            
19

 Philippe Ariés (1914-1984) foi um historiador francês medievalista cuja obra clássica “A 
história social da criança e da família” é muito disseminada para compreender o sentimento da 
infância como uma construção social contemporânea. Fonte: Campos, R D Philippe Ariés: 
paixão pela história In: Cad. da História da Educação EDUFU, Uberlândia: 2012  v. 11 , n. 1 , p. 
269 - 284 
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terceira é a dimensão biográfica marcada por trajetórias individuais (BRASIL, 

2010). 

Há também nos documentos oficiais que abordam a política de saúde 

para o segmento jovem uma crítica à visão adultocêntrica, disseminada pelo 

senso comum.  Essa perspectiva restringe o período de vida iniciado pela 

puberdade a uma mera transição que prepara para a vida adulta, além de 

valorizar aspectos relacionados a conflitos - a denominada crise da 

adolescência ( BRASIL, 2010).  

Dialogando com essas concepções, Ozella e Aguiar (2008) levantam a 

hipótese que ao fortalecer a ideia do desequilíbrio da adolescência como 

natural, pode-se “camuflar os reais motivos dos conflitos, tornando a crise uma 

realidade em si mesma” (OZELLA; AGUIAR, 2008, p. 104).  

Perturbação, rebeldia, transitoriedade, conflito são também expressões 

comuns dos adolescentes para definir as próprias vivências, demonstrando a 

eficácia ideológica e a disseminação de tais conceitos na sociedade atual. 

Essa foi uma das constatações finais de pesquisa de Ozella e Aguiar (2008) 

com 856 jovens de 14 a 21 anos, habitantes da Grande São Paulo de diversas 

etnias e classes sociais. 

Entretanto, esse mesmo estudo de abordagem sócio-histórica observou 

diversidades nos discursos dos jovens e adolescentes, com distinções de 

experiências relativas à classe social, por exemplo.  Os autores retratam, 

assim, o adolescente das classes menos favorecidas:  

Trata-se de um adolescente que fala de sofrimento, do medo de não 
ter trabalho, de não conseguir sustentar a família etc.; um 
adolescente que não fala dos tradicionais conflitos familiares, ao 
contrário, fala da família como um apoio; que não fala dos tradicionais 
conflitos profissionais, nem fala em universidade, mas fala da 
necessidade do esforço pessoal para obter um trabalho qualquer 
(OZELLA; AGUIAR, 2008, p. 121). 
 

 
A adolescência não pode, portanto, ser reduzida a um período natural do 

desenvolvimento, devendo ser vista como uma construção histórica, sendo 

significada pela cultura, pela linguagem e pelas relações sociais. 
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2. REFLEXÕES SOBRE GRUPOS, OFICINAS E LINGUAGEM  

 

Que poder tem a experiência grupal de permitir asseverar que 
qualquer experiência séria de transformação das instituições 
psiquiátricas e de tratamento não pode ser viabilizada sem 
dispositivos coletivos? 

 LANCETTI (1994, p. 161). 

 

A abordagem grupal é uma realidade incontestável no contexto da 

assistência em saúde mental; porém, existem diversas teorias e variados 

modos de compreender o fenômeno da grupalidade e seu respectivo potencial 

terapêutico e de transformação.   

A clínica grupal teve sua gênese no próprio interior de instituições 

disciplinares, incluindo o hospital psiquiátrico (LANCETTI,1994; LIMA, 2004; 

GALVANESE et al., 2016) e a população infantojuvenil. As propostas de 

atendimento grupal a crianças e adolescentes em sofrimento psíquico vêm 

sendo estudados desde a década de 1940, quando Samuel Richard Slavson, 

nos Estados Unidos, observou que crianças de idades semelhantes, quando 

atendidas em grupo, apresentavam melhoras na espontaneidade e na saúde 

mental (LANCETTI, 1995).  

Considerando esta perspectiva, este capítulo traz experiências 

significativas de trabalhos com grupos, ancoradas em consistentes 

investigações teóricas. Além disso, dedica-se a apresentar a concepção de 

linguagem que embasou a oficina expressiva deste estudo, destacando, por 

fim, a importância de trabalhos voltados à leitura e escrita.     

         

2.1 Concepções e experiências com grupos 

      
        Jurdi e Brunello (2015) situam o ambiente como aspecto central no 

trabalho de formação de grupos com crianças, baseando-se na teoria de 

amadurecimento humano proposta pelo pediatra e psicanalista D. W. Winnicott.  

As autoras implementaram junto com outros profissionais um serviço 

denominado Espaço Lúdico Terapêutico, que atendia grupos de crianças com 

deficiências intelectuais e transtornos mentais, promovendo, por meio de 
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recursos lúdicos, “uma ampliação do campo de experimentação, vivências e 

trocas, como também de criação, crescimento e autonomia” (idem, p. 257).  

        As autoras esclarecem que o terapeuta seria o responsável pela 

sustentação do grupo, tarefa correspondente ao que o pediatra e psicanalista 

inglês Donald Woods Winnicott (1896 – 1971) nomeou como holding, isto é, 

tudo que no ambiente fornece a experiência de continuidade e constância física 

e psíquica. A obra do psicanalista inglês destaca o papel do ambiente e das 

funções de cuidado por este exercidas na constituição da subjetividade, 

atribuindo especial importância à experiência cultural, à criatividade e ao 

brincar (WINNICOTT, 1975). 

O trabalho de Jurdi e Brunello também tinha como pressupostos a 

clínica ampliada, a lógica da interdisciplinaridade e da intersetorialidade, uma 

vez que havia a preocupação de criar uma rede de proteção social e aumentar 

a circulação social das crianças para espaços além da clínica (JURDI; 

BRUNELLO, 2015). 

        Brasil et al. (2015) investigaram o uso, na adolescência, de objetos 

culturais, tais como escrita, música, mídias digitais, teatro, entre outros, vistos 

como mediadores entre mundo interno e realidade compartilhada, ou seja, 

entre o que está dentro e fora do sujeito. Considerando que os sentimentos de 

desamparo e de vulnerabilidade são inerentes à vida humana, destacam a 

validade de ofertar esses objetos em atividades grupais, pois “esses mesmos 

objetos culturais tanto exercem função educativa quanto terapêutica, quando 

esta visa à constituição psíquica do sujeito e seus impasses” (BRASIL et al., 

2015, p. 223).  

      Os autores apresentam então uma experiência na modalidade de 

pesquisa-intervenção, entre o campo educativo e o terapêutico, com um grupo 

de jovens no ambiente escolar, utilizando como recurso principal a produção de 

vídeos de curta-metragem.         Ao discutir os resultados do trabalho 

desenvolvido, Brasil et al. (2015) destacaram que os objetos culturais 

convocaram os adolescentes a ligar suas experiências emocionais e afetivas, 

mostrando-se mais próximos do corpo, e por estarem situados no polo de 

representação, permitem suporte para a angústia.  

            Numa vertente teórica diversa, recorrendo ao médico psiquiatra e 

psicanalista Pichon-Rivière e sua teoria de grupos operativos, os conceitos de 
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vínculo e tarefa fornecem elementos para compreendermos um pouco mais 

sobre o processo grupal.  

Nesta perspectiva, Castanho (2007) destaca que o grande achado dos 

pesquisadores do campo grupal, incluindo Pichon-Rivière, foi a noção de 

horizontalidade, que faz pensar o grupo em sua totalidade, contrapondo-se à 

verticalidade, que coloca toda a ênfase no indivíduo, mais comum na cultura 

individualista contemporânea.  

Neste sentido, a formação de vínculos é necessária para que ocorra 

uma relação interpessoal entre os participantes de um grupo. Na prática, 

conseguimos perceber se o vínculo foi estabelecido, se somos internalizados 

pelo outro e, ao mesmo tempo, o internalizamos, constituindo uma mútua 

representação interna (CASTANHO, 2007).  

 A situação grupal implica então, segundo Pichon-Rivière, um conjunto 

de pessoas ligadas entre si por constantes de tempo e espaço, articuladas por 

uma mútua representação interna e a proposição, explícita ou implícita, de uma 

tarefa (PICHON-RIVIÈRE, 2005). 

 Castanho (2012) lembra que não é qualquer tarefa que teria uma 

finalidade terapêutica, já que seria preciso ocorrer uma integração do sentir, 

pensar e agir, o que implicaria a existência de processos internos 

concomitantes. De fato, a elaboração psíquica permite que o grupo se torne 

verdadeiramente terapêutico, provocando mudanças e promovendo a saúde 

mental dos participantes. A tarefa teria, então, uma dimensão explícita, de 

realização pragmática, e uma implícita, de elaboração intrapsíquica, sendo 

ambas necessárias no contexto grupal (CASTANHO, 2007). 

Outra faceta do conceito de tarefa é também explorada por Castanho 

(2007). Com base nos estudos da psicanalista Maria Inês Assumpção 

Fernandes 20 , ressalta que o momento da tarefa característico dos grupos 

operativos pode se tornar uma área do brincar, de criação de um espaço 

potencial de trabalho. Nesse sentido, estar em tarefa seria uma oportunidade 

de desenvolver a área transicional, no sentido winnicottiano. 

        Já Lancetti (1994) coloca em relevo a grupalidade na clínica com 

psicóticos, considerando a centralidade desse dispositivo e sua capacidade de 

                                            
20

 Cf.: Fernandes, M I A F “De como emerge a questão do narcisismo e da alteridade no grupo 
operativo” Dissertação de Mestrado, Universidade de São Paulo, 1989. 
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transformação das práticas no contexto da Reforma Psiquiátrica. O autor refuta 

a existência de uma epistemologia única para a modalidade de trabalho em 

grupo, acreditando que os processos grupais, quando produtivos, não se 

mantêm restritos a um único modelo, mas “exigem uma multiplicidade de 

saberes e uma experimentação permanente para seu entendimento” 

(LANCETTI, 1994, p. 171).  O presente estudo corrobora com essa visão 

multifacetada do processo grupal. 

                 

 2.2 Oficinas: multiplicidade e produção de vida 

 

  Como vimos, o Ministério da Saúde reconhece nas oficinas o potencial 

para ser uma das principais estratégias de tratamento oferecido pelos CAPS. 

Destaca ainda a diversidade e multiplicidade de perspectivas na proposição do 

dispositivo oficina e a possibilidade de abordagem por múltiplos profissionais, 

para, em seguida, enumerá-las como expressivas, de geração de renda, de 

alfabetização, entre outras (BRASIL, 2004). 

      Nesta mesma ótica da multiplicidade de visões e formatos, Galetti (2004) 

propõe a superação de uma abordagem técnica e instrumental das oficinas, de 

modo a considerá-las em sua dimensão de dispositivo que nasce como dobra 

estratégica da própria instituição.  A autora enfatiza a ideia de pensar para fora 

da instituição fomentando um movimento de abertura para a esfera social. 

O dispositivo a que chamamos oficina é geralmente convocado 
quando se fala em "novas" propostas terapêuticas. Seu uso tem sido 
frequente e quase corriqueiro na clínica "psi" para designar um amplo 
espectro de experiências terapêuticas e extra-terapêuticas, de 
diferentes formatos e composições. Quase sempre amparado na 
crítica à psiquiatria tradicional e, portanto, respaldado pelas 
concepções da reforma psiquiátrica, o universo das oficinas não se 
define por um modelo homogêneo de intervenção e nem tampouco 
pela existência de um único regime de produção, ao contrário, é 
composto de naturezas diversas, numa multiplicidade de formas, 
processos, linguagens (GALETTI,2001, p. 7). 

 

Em relação às modalidades e temáticas, em uma pesquisa realizada em 

CAPS para adultos nos anos de 2007 e 2008, na cidade de São Paulo, 

constatou-se que as oficinas relacionadas à arte e a cultura foram 

predominantes.  Realizado por Galvanese, Nascimento e D’ Oliveira (2016), o 

estudo utilizou metodologia etnográfica e analisou o processo de cuidado 



46 
 

desenvolvido através de atividades artísticas e culturais, construindo uma 

categorização em três grupos, cada um caracterizado por uma tendência de 

cuidado específica.  

A primeira tendência de cuidado foi denominada tendência residual, e 

tem como característica atividades realizadas no CAPS com função de 

preenchimento de tempo, desconsiderando a produção dos participantes. 

  A respeito deste ponto, Cedraz e Dimenstein (2005) consideram que as 

oficinas sempre correm o risco de ser apenas uma maneira de enfrentamento e 

combate ao ócio, ocupando grande parte do tempo de trabalho de equipe, 

desgastando o serviço e atrofiando a possibilidade de construção de outras 

estratégias assistenciais (CEDRAZ; DIMENSTEIN, 2005). 

Outra tendência de cuidado identificada no estudo de Galvanese et al. 

(2016) foi denominada como estritamente clínica, com atividades realizadas no 

âmbito do próprio serviço que visavam à ampliação de repertórios e 

competências pessoais, com realização de atividades expressivas. Pelo que 

observamos no dia a dia dos CAPS, trata-se, ainda, da modalidade mais 

disseminada. 

E a terceira tendência de cuidado, segundo o mesmo estudo, seria a de 

caráter psicossocial, com uma perspectiva de clínica situada na interface da 

arte e da saúde mental, tendo desdobramentos em direção ao território. A 

diversidade de repertórios e sua consequente ampliação e valorização, a 

parceria entre os profissionais dos setores cultural e de saúde, a promoção de 

experiências culturais nos espaços do território são características desse tipo 

de cuidado, que promoveria assim a ampliação de modos de ser e estar no 

mundo (GALVANESE et al., 2016). 

Correlacionando esses aspectos ao contexto da saúde mental 

infantojuvenil e ao local do presente estudo, as oficinas terapêuticas 

relacionadas entre as modalidades de cuidado foram assim definidas no projeto 

terapêutico coletivo do CAPSij: 

São realizadas conforme a necessidade dos grupos que frequentam o 
CAPSij. Podem ser oficinas de culinária, artesanato, colagem, 
pinturas e outros. Tem caráter terapêutico e de reabilitação na 
medida em que promovem a expressão do mundo interno além do 
aprendizado de técnicas e de novas formas de linguagem e propiciam 
experiências de transformação da realidade (PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, 2010, p. 7). 
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      Há, pois, uma valorização do dispositivo oficina a partir da necessidade 

do usuário e uma preocupação com a técnica, o aprendizado e a materialidade, 

sendo também enfatizada uma perspectiva transformadora da realidade. 

Podemos inferir, pela leitura dessa descrição e de acordo com o estudo, que 

tais oficinas poderiam tanto estar relacionadas à perspectiva clínica como à 

tendência psicossocial de cuidado. Faltam registros no âmbito do CAPSij, no 

entanto, que explicitem em que direção essa proposta caminhou ao longo do 

tempo. 

Para compreender, então, a efetivação de propostas similares, 

examinaremos a seguir alguns estudos e relatos que trazem essas 

experiências de maneira particularizada e detalhada, selecionando práticas em 

que a linguagem esteja em destaque e se utilize objetos culturais relacionados 

ao universo letrado. 

 

2.2.1 Práticas que destacam a linguagem 

 

Calheta (2006) defende que as oficinas de linguagem oral e escrita nas 

unidades básica de saúde podem ser espaços privilegiados de interlocução, 

transformando a relação entre sujeito e linguagem para as crianças com 

queixas fonoaudiológicas. A ideia é fazer emergir um lugar marcado pela 

heterogeneidade, singularidade e promoção da saúde. No trabalho que realizou 

nesse âmbito, eram realizadas, comumente, atividades lúdicas, leitura 

compartilhada ou produções textuais em grupo, visando gerar relações 

interpessoais discursivas. O coordenador do grupo, no caso um fonoaudiólogo, 

tinha o papel primordial de provocar escuta mútua e reflexão sobre a linguagem, 

de forma que as crianças buscassem novos modos de falar, conduzindo a uma 

fala letrada. 

Para embasar as práticas das oficinas, Calheta (2006) se apoiou em um 

conjunto articulado de noções teóricas, com destaque para concepção 

enunciativa-discursiva de Bakhtin e para a perspectiva socioconstrutivista de 

desenvolvimento baseada em Leon Vigotski 21 . Mesmo com toda essa 

                                            
21

 Leon Vygotsky (1896 – 1934) foi um psicólogo bielo– russo que estudou o processo de 
aprendizado, dando forte ênfase ao aspecto social, dando origem à corrente pedagógica do 
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construção conceitual, a autora acredita que essa proposta não contemplaria a 

instância terapêutica. 

Já no âmbito da Saúde Mental, Hernandes, Bruniero e Luzio (2011) 

relataram uma vivência desenvolvida em um CAPS para adultos no interior do 

estado de São Paulo, denominada “Oficina da Palavra”, visando pensar a 

complexidade e diversidade de práticas “oficineiras” e sua potência enquanto 

espaço-dispositivo singular de criação. Tendo como fundamentos teóricos o 

psicanalista Pichon-Rivière e o educador Paulo Freire22, a proposta era utilizar 

a palavra como dispositivo, por meio da circulação de diversos portadores de 

texto, como contos, causos, crônicas, poesias, produções jornalísticas, de 

modo a tornar legítimo esse coletivo concreto, promovendo a “circulação da 

fala, da escuta, da experiência, da expressão e da produção de vida, para além 

da queixa” (HERNANDES; BRUNIERO; LUZIO, 2011, p. 90). 

Do lugar de um serviço substitutivo para adultos com transtornos 

psíquicos, Zanotti et al (2010), valendo-se das contribuições da Psicanálise no 

campo da Saúde Mental, descreveram um percurso com oficinas terapêuticas, 

em um CAPS na região Sul do país. A proposta inicial era o desenvolvimento 

de atividades que permitissem a expressão oral dos sujeitos, convidando-os a 

contar histórias de vida, da cidade e do CAPS. No decorrer do trabalho, o 

projeto se encaminhou para a confecção de um jornal impresso, no qual foram 

inseridas as histórias narradas. 

No contexto do CAPSij, encontramos duas experiências: a primeira foi 

uma oficina terapêutica de contos infantis, desenvolvida a partir da demanda de 

criação de espaço terapêutico coletivo e de socialização. Em um setting grupal, 

conjugou-se o trabalho de contar histórias com atividades de criação coletiva, 

sendo então efetivada uma prática terapêutica de circulação da palavra, 

considerada uma modalidade de tratamento para superação do modelo 

manicomial e com referencial teórico psicanalítico.  Foram observadas 

mudanças em relação à socialização e à possibilidade de simbolização, 

                                                                                                                                
socioconstrutivismo. Fonte: https://www.novaescola.org.br/conteudo/382/lev-vygotsky-o-teorico-
do-ensino-como-processo-social 
 
22

 Paulo Freire (1921 – 1997) foi um dos mais célebres educadores brasileiros, conhecido pelo 
método de alfabetização de adultos e pelo pensamento pedagógico assumidamente político.  

https://www.novaescola.org.br/conteudo/382/lev-vygotsky-o-teorico-do-ensino-como-processo-social
https://www.novaescola.org.br/conteudo/382/lev-vygotsky-o-teorico-do-ensino-como-processo-social
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revelando-se a potência do dispositivo para o atendimento das crianças 

(COSTA et al., 2013). 

Silva (2016), em uma pesquisa qualitativa de referencial teórico 

psicanalítico, discutiu os efeitos da utilização da leitura em um contexto grupal 

com adolescentes acometidos por diversas psicopatologias, em um CAPSij da 

cidade de São Paulo, pelo acompanhamento da construção de um dispositivo 

clínico grupal, o “Recanto da Leitura”.   

A experiência foi baseada na utilização de contos como objeto mediador 

terapêutico e funcionou como abertura de espaços potenciais que promoviam a 

criatividade e a saúde mental e, ao mesmo tempo, a mobilidade no acesso a 

experiências culturais.  Alguns dos resultados obtidos por Silva (2016) foram 

maior interesse em visitar equipamentos culturais da comunidade, 

especialmente bibliotecas, e a ampliação do hábito de leitura.  

Apoiando-se nos estudos da antropóloga Michèle Petit e de psicanalistas, 

como Winnicott, Silva (2016) evidenciou, com esse trabalho, a importância da 

oferta de um universo cultural mais amplo para os jovens, ressaltando também 

a função mediadora do grupo em contextos de crise. 

Cada um desses estudos traz particularidades e concepções teóricas 

variadas, mas contemplam e discutem as diversas possibilidades de utilização 

de linguagem em suas diversas expressões, nas modalidades oral e escrita, 

em um contexto de interação grupal.  De toda maneira, os estudos e relatos 

nos permitem vislumbrar a importância das oficinas expressivas com linguagem 

e objetos culturais relacionados à cultura letrada na produção de saúde e de 

vida para os usuários de serviços de saúde públicos. Essa motivação foi 

também o que engendrou a proposta da Oficina Expressiva deste estudo.  

 

2.3 Linguagem e dialogismo: uma visão bakhtiniana 

 

A obra de Mikhail Bakhtin (1895-1975), filólogo e historiador russo, é 

relevante no presente estudo por servir de alicerce ao trabalho com 
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linguagem23 no âmbito das oficinas expressivas e, ao mesmo tempo, constituir-

se como eixo metodológico da análise. 

O autor russo fundou um círculo multidisciplinar que estudou linguagem, 

arte e literatura e questionou a ciência linguística vigente, no início do século 

XX. Contudo, o alcance dessa teoria extrapola a linguística, abrangendo os 

domínios das Ciências Sociais e Humanas de forma ampla, incluindo, por 

exemplo, a psicologia, a comunicação, a crítica literária, a pedagogia, a 

semiótica, entre muitos campos de saber (PIRES, 2002). 

A interação verbal, para Bakhtin e seu círculo, é a realidade fundamental 

da língua. O autor refutou o objetivismo abstrato, que enfatizava o caráter 

normativo e imutável da língua, considerando não ser possível separar a 

linguagem do respectivo conteúdo ideológico ou vivencial. 

Na verdade, não são palavras que pronunciamos ou escutamos, mas 
verdades ou mentiras, coisas boas ou más, importantes ou triviais, 
agradáveis ou desagradáveis, etc. A palavra sempre está carregada 
de um sentido ideológico ou vivencial. É assim que compreendemos 
as palavras e somente reagimos àqueles que despertam em nós 
ressonâncias ideológicas ou concernentes à vida (BAKHTIN; 
VOLOCHINOV, 1992, p. 95). 
 

Justamente por se interessar pela linguagem em uso nas relações 

sociais, Bakhtin desenvolveu uma teoria da enunciação com foco no uso 

efetivo da linguagem, englobando não só os interlocutores em situações 

concretas como o tempo histórico e questões ideológicas e sociais. As 

unidades reais da cadeia verbal não são palavras nem orações, mas 

enunciações que emergem do discurso interior e sempre se direcionam a um 

interlocutor (BAKHTIN e VOLOCHINOV, 1992).  

Para os autores russos, é relevante considerar a hierarquia social que 

liga esses dois indivíduos em uma determinada situação, pois não há 

interlocutor abstrato, havendo laços sociais mais ou menos estreitos que 

influenciam o discurso. Significativas diferenças podem, por exemplo, ser 

observadas nos discursos entre pessoas que convivem no âmbito familiar ou 

nos ambientes profissionais e acadêmicos. 

Além da hierarquia entre os interlocutores, uma característica distintiva 

dos enunciados concretos é a conexão que estabelecem com o contexto 

                                            
23

 Tudo o que se dizer em relação à linguagem doravante nessa seção refere-se igualmente ao 
discurso falado e escrito. 
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extraverbal da vida cotidiana. Um exemplo: duas pessoas estão sentadas em 

uma sala e uma delas diz, após um silêncio, a palavra “bem”, sendo que não 

há resposta. Como analisar tal produção verbal sem levar em conta toda a 

situação extraverbal que paira no evento? Pressupostos, universos comuns, 

graus de parentesco são partes integrantes do discurso verbal e extrapolam os 

fatores estritamente linguísticos (BRAIT; MELO, 2005). 

Desta forma, afirma Bakhtin, a palavra teria sempre duas faces - 

procede de alguém e se dirige para outro - sendo, portanto, o território comum 

do locutor e do interlocutor ou “uma espécie de ponte lançada entre mim e os 

outros” (BAKHTIN; VOLOCHINOV, 1992, p. 113). Potencialmente, sempre há 

um interlocutor, e o enunciado ocorre dentro de um horizonte social definido. 

O autor vai mais longe considerando que até mesmo o pensamento e a 

atividade mental são construídos com base no território social de um indivíduo, 

já que “a estrutura da atividade mental é tão social como a sua objetivação 

posterior” (idem, p. 114). Na perspectiva bakhtiniana, então, não é possível se 

pensar em esquemas e fluxos comunicacionais que descrevam, de um lado, o 

processo ativo do falante e do outro, a passividade do ouvinte no ato de 

recepção, comuns na teoria da comunicação até nos dias atuais.  

Na comunicação discursiva, a compreensão do enunciado concreto e 

vivo faz com que o ouvinte tenha uma ativa posição responsiva, podendo, por 

exemplo, concordar, discordar, completá-lo ao longo de todo o ato de ouvir e 

compreender, até mesmo literalmente a partir da primeira palavra que o falante 

emite (BAKHTIN, 2017, p. 271). O falante, portanto, sempre almeja uma 

resposta do interlocutor do discurso. Por sua vez, a posição do ouvinte, que 

não é absolutamente passiva, pode gerar uma resposta imediata - verbal ou 

em forma de uma ação - ou uma compreensão responsiva de efeito retardado, 

podendo ainda reaparecer em discursos ou comportamentos subsequentes 

(BAKHTIN, 2017, p. 272).  

Na concepção bakhtiniana, a enunciação estabelece conexões na 

cadeia de comunicação discursiva, refletindo outros enunciados precedentes, 

tanto imediatos como remotos relacionados a um campo amplo de 

comunicação cultural (BAKHTIN, 2017).  Para o filólogo russo, “qualquer 

enunciação, por mais significativa e completa que seja, constitui apenas uma 

fração de uma corrente de comunicação verbal ininterrupta (concernente à vida 
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cotidiana, à literatura, ao conhecimento, à política, etc.)” (BAKHTIN, 1992, p. 

123). 

A interação social e o dialogismo são o fundamento de toda experiência 

linguística. O diálogo, entretanto, não se restringe à comunicação em voz alta 

entre indivíduos colocados face a face, mas de forma ampla dialogamos e 

polemizamos com muitos outros discursos existentes em nossa cultura. Sendo 

sempre orientados para outro sujeito (ou sujeitos), os enunciados levam em 

conta a representação do falante sobre o interlocutor assim como todos os 

enunciados anteriores desse ouvinte e outros enunciados que circulam 

socialmente sobre um assunto numa intensa ressonância dialógica (PIRES, 

2002).  

O livro, dessa forma, pode ser considerado um ato de fala impresso, 

assim como as diversas modalidades de discursos escritos, sendo “parte 

integrante de uma discussão ideológica em grande escala que “responde a 

alguma coisa, refuta, confirma, antecipa as respostas e objeções potenciais, 

procura apoio etc.” (BAKHTIN; VOLOCHINOV, 1992, p. 123).  

A concepção dos gêneros discursivos é apresentada pela primeira vez 

por Bakhtin em 1929. Considerando que, cada esfera social elabora tipos 

relativamente estáveis de enunciados, Bakhtin ressalta a extrema 

heterogeneidade dos gêneros, incluindo as réplicas do diálogo do cotidiano, as 

diferentes formas de cartas, manifestações da publicidade, textos de leis, todos 

os gêneros literários (do provérbio ao romance) e as diversas formas de 

comunicação científica, entre muitos outros tipos (BAKHTIN, 2017). 

Dispor de um repertório de gêneros discursivos enquanto formas 

relativamente estáveis e típicas de construção de um discurso, é, pois, 

imprescindível para a comunicação nas diversas esferas da vida cotidiana.            

Neste sentido, existe uma coerção do falante em relação aos gêneros 

discursivos, pois há uma padronização que orienta o emprego deles de acordo 

com a esfera comunicativa. O falante manifesta uma vontade de dizer prévia e 

seleciona o gênero, podendo moldar o discurso com uma entoação expressiva 

com marcas da singularidade e da subjetividade (BAKHTIN, 2017). 

O autor russo contrapõe-se, assim, à ideia de a produção de enunciados 

ser um ato puramente individual de combinação de formas lexicais e 
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gramaticais, já que há forte necessidade de se dominar a tipologia para cada 

esfera social.  

 

  2.3.1 Escrito ou escrita? 

 

           No trabalho aqui proposto, do que falamos quando nos referimos à 

escrita? 

É comum ouvirmos de familiares na entrevista fonoaudiológica, por 

exemplo, que a criança ou adolescente escreve, mas não lê; mas, no momento 

de avaliação de linguagem, observa-se que ela realiza, na verdade, uma 

atividade mecânica de cópia. Trata-se, então, de um escrito que equivale aos 

aspectos gráficos da linguagem — incluindo o traçado das letras sobre o papel, 

as relações entre fonemas e grafemas — e se distingue, portanto, dos 

aspectos discursivos, a escrita (DAUDEN; MORI-DE ANGELIS, 2004).  O 

escrito é abordado fartamente na literatura - educacional psicopedagógica ou 

fonoaudiológica  

  Vimos que, na visão bakhtiniana, aprender a falar e escrever significa 

dominar a utilização dos diversos gêneros nos contextos de comunicação 

específicos e concretos da vida.  A partir da ideia de letramento, compreende-

se também que a escrita, por não ser mero código de transcrição da fala, é um 

processo complexo que ocorre sob modalidades de produção diversas. 

Deuschle-Araújo e Souza (2010), ao investigarem práticas de letramento 

no ambiente familiar com alunos de Ensino Fundamental (quarto e quinto ano), 

observaram a inexistência de atividades escritas ligadas ao lazer, sendo a 

escrita vista como uma atividade que circularia apenas no âmbito escolar. Os 

autores sugerem então que o campo da clínica fonoaudiológica poderia ter um 

papel de ressignificar a escrita (e a leitura) a partir de trabalhos textuais 

baseados na noção de gêneros discursivos. 

Nesta mesma perspectiva, Masini (2005) reforça que, na relação de 

sofrimento que alguns indivíduos estabelecem com a escrita, trabalhar na ótica 

do letramento seria a opção mais produtiva para a clínica fonoaudiológica. “Os 

processos terapêuticos devem, então, ser permeados por situações em que 
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práticas sociais estejam presentes, ainda que o próprio paciente nada leia ou 

escreva” (MASINI, 2005, p. 67). 

 

2.4 Leitura em contextos de crise 

(...) pego um livro e já coloco os fones de ouvido. Então, é como se 
fosse um mundo fechado. É como se você não estivesse na sua vida 
e estivesse presenciando aquele momento que está no livro! 
                                                           ( Letícia, usuária do CAPSij) 

           

No âmbito da Antropologia, Michèle Petit (2008, 2010), desde os anos 

1990, vem estudando questões que envolvem leitura, escrita e o lugar do leitor, 

principalmente em contextos de crise, trazendo múltiplas visões do processo de 

ler. Suas pesquisas se interessam primordialmente pela experiência dos 

leitores, valorizando especialmente a construção de sentido, a constituição 

subjetiva e a possibilidade de resistir às adversidades do meio social. 

          Amparada em estudos da psicanálise, a autora considera que os seres 

humanos têm uma predisposição antropológica à crise, pois “nascendo 

prematuros, nós somos marcados por uma fragilidade cujos vestígios 

permanecem ao longo da vida” (PETIT, 2010, p. 33). Considera como crises 

tanto as mais globais, como conflitos armados, desequilíbrios sociais, 

migrações em massa, como as mais particulares, decorrentes de perdas, lutos, 

decepções amorosas.  

       Ainda que ponha em destaque a propensão originária à crise, a 

antropóloga tem uma visão esperançosa sobre a possibilidade de saída dessas 

situações intensamente difíceis por meio da cultura letrada.  

        Petit (2010) parte da ideia de que a leitura, para propiciar as 

transformações e superar uma crise, deve ser valorizada em seu componente 

intersubjetivo, de encontros personalizados, da hospitalidade que permite 

abertura de espaço para o devaneio ou a construção de um mundo interior, 

com destaque para o papel de acolhimento do mediador. Nessa direção, a 

autora recorre ao pensamento psicanalítico, da psicologia cognitiva e do 

desenvolvimento, que coloca forte ênfase nas trocas precoces entre a mãe (ou 

substituta) e o seu bebê. 

Sabemos hoje como são preciosos para o desenvolvimento psíquico 
os momentos nos quais a mãe se dedica ao seu bebê fazendo um 
uso lúdico, gratuito, poético, da linguagem, quando canta pare ele 
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uma pequena canção, ou quando lhe diz uma parlenda acompanhada 
de gestos de ternura, sem outro objetivo além do prazer 
compartilhado das sonoridades e das palavras. Em todas as culturas 
do mundo, aprende-se primeiro a música da língua, sua prosódia, que 
não se ensina, mas se transmite. E cantigas de ninar, parlendas, 
rimas infantis – que são uma forma de literatura – são colocadas à 
disposição das crianças (PETIT, 2010, p. 54). 

 

Desta forma, Petit arrisca afirmar que o gosto pela leitura poderia ser 

derivado dessa intersubjetividade, da oralidade, do ritmo e da melodia de uma 

voz, citando uma pesquisa realizada na França em que se constatou que “o 

número de grandes leitores era duas vezes maior entre os que se beneficiaram 

de histórias contadas pelas mães todos os dias do que entre os que não 

ouviram nenhuma” (PETIT, 2010, p. 58).  

Um aspecto paradoxal da leitura é a possibilidade de criar um espaço de 

solidão e de evasão do mundo e, simultaneamente, promover alteridade por 

meio de narrativas que trazem o ponto de vista do outro. Aqui, Petit (2010) 

mais uma vez recorre aos estudos psicanalíticos, desta vez ao conceito de 

espaço transicional (ou espaço potencial) do psicanalista inglês D. W. Winnicott, 

que explicita a constituição subjetiva e a capacidade de simbolização e de 

estabelecer relações com outros. Essa área de transição comporta paradoxo 

semelhante ao da leitura, pois constrói um espaço ao mesmo tempo de apego 

e distanciamento, união e separação.  

No jogo que se constrói entre criança e mãe, a primeira pode ir se 

apropriando de algum objeto apresentado pela segunda: uma canção de ninar, 

um brinquedo, um livro. E desta forma, é possível suportar a ausência e a 

angústia de separação. “Da infância à velhice, esse espaço é indispensável 

para se viver de maneira um tanto criativa, em uma relativa boa saúde psíquica”               

(PETIT, 2010, p 85). 

  Nesta perspectiva, a experiência cultural na vida adulta pode se situar 

numa extensão dos primeiros momentos de emancipação da criança e na 

criação dessa zona intermediária. Em contextos críticos, de rupturas, de falhas 

ambientais, reduz-se esse espaço de imaginação, sendo, no entanto, possível 

recuperá-los, por meio da leitura, ou de outras experiências culturais (PETIT, 

2010). 

Em relação aos jovens, a antropóloga reflete sobre a importância da 

leitura para a formação humana e a inclusão social, já que várias de suas 
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pesquisas lidaram com jovens de periferia de grandes cidades, na zona rural 

da França ou em países vivendo conflitos sociais ou guerras, ou seja, 

populações marginalizadas ou com intensa exclusão social.  

A autora ressalta que, principalmente na adolescência, o papel da 

literatura e da leitura é essencial, permitindo a construção de uma identidade, o 

enriquecimento da linguagem e da imaginação e o desenvolvimento da 

alteridade.  

Petit (2008) enfatiza a possibilidade de abstração trazida pelo ato de ler : 

“quanto mais formos capazes de nomear o que vivemos, mais aptos estaremos 

para vivê-lo e transformá-lo” (idem, p. 71). Na perspectiva da antropóloga, a 

leitura produz um espaço de liberdade muito mais do que de controle, já que os 

leitores “apropriam-se dos textos, lhes dão outros significados, mudam o 

sentido, interpretam à sua maneira, introduzindo seus desejos entre as linhas: 

é toda a alquimia da recepção. “Não se pode jamais controlar o modo como um 

texto será lido, compreendido ou interpretado” (PETIT, 2008, p. 26).  

Assim, pelas pesquisas de Petit, compreendemos o trabalho de 

mediação de leitura com jovens como tendo papel decisivo na construção e 

reconstrução da subjetividade, promovendo um espaço de imaginação e 

liberdade, mesmo em momentos de intensa crise. 

         Um depoimento tocante sobre o papel da leitura na superação das 

adversidades nos foi ofertado por Letícia 24 , jovem usuária do CAPSij e 

integrante desta pesquisa, ilustrando muito bem o que Petit discute. O que 

salta aos olhos nas narrativas da jovem é a importância da simbolização 

proporcionada pela leitura (e pela escrita) como possibilidade de catarse 

curativa.  

Eu sempre termino minhas lições mais rápido e ao invés de ficar 
olhando para o teto, pego um livro e já coloco os fones de ouvido. 
Então, é como se fosse um mundo fechado. É como se você não 
estivesse na sua vida e estivesse presenciando aquele momento que 
está no livro! (Letícia) 

 

          Na história singular desta jovem, a constituição como leitora se dá por 

meio da sobreposição de linguagens expressivas, sendo que a arte, a leitura e 

o desenho fizeram precocemente parte de sua rotina com um sentido de 

                                            
24

 Nome fictício. Para preservar o sigilo e consoante os princípios éticos, foram utilizados 
apenas nome fictícios neste trabalho. 
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reconstrução interna ou, como ela mesma denominou um método para 

descarregar a tristeza e as energias ruins. 

     Ilustrativo também do papel da leitura em contextos de crise, o projeto 

“Remição pela leitura” 25 vem sendo implantado em presídios de todo o Brasil 

desde 2010. O detento pode escolher de uma lista de vinte livros o que deseja 

ler e depois deve fazer uma resenha, sendo que para cada texto produzido são 

abatidos quatro dias da pena. 

Embora bibliotecas sejam comuns em presídios, o projeto inova ao 

indicar livros que promovam reflexões e ao solicitar também uma escrita crítica 

que é avaliada por pedagogos e psicólogos. Um dos livros escolhidos com 

maior frequência é a obra clássica “Crime e castigo”, do autor russo Fiódor 

Dostoiévsky 26 , publicada em 1866. Sugestivamente, em se tratando de 

detentos, esse grande clássico da literatura universal transita entre 

arrependimento, dilemas éticos e remição moral de um criminoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
25

Fonte: https://www.noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2017/05/03/em-presidio-
federal-detento-corta-112-dias-da-pena-com-resenhas-de-livros.htm 
 
26

 
26

 Fiódor Dostoiévsky (1821 – 1881) foi um escritor russo do século XIX.. 

https://www.noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2017/05/03/em-presidio-federal-detento-corta-112-dias-da-pena-com-resenhas-de-livros.htm
https://www.noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2017/05/03/em-presidio-federal-detento-corta-112-dias-da-pena-com-resenhas-de-livros.htm
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3. APONTAMENTOS METODOLÓGICOS 

 
O texto é o dado (realidade) primário e o ponto de partida de qualquer 
disciplina nas ciências humanas.  

BAKHTIN (2017, p.319) 

 

       A opção metodológica deste estudo foi pela pesquisa qualitativa na 

modalidade de pesquisa-intervenção, uma vez que se desejava aliar a 

produção de conhecimento à intervenção social no contexto de um serviço de 

saúde mental infantojuvenil. 

           Os métodos qualitativos não são homogêneos, sendo que, dentre eles, 

situa-se a análise do discurso em suas várias vertentes. Condizente com a 

visão de linguagem enunciativa-discursiva apresentada anteriormente, a 

análise dos dados inspirou-se na análise dialógica inspirada na filosofia da 

linguagem de Mikhail Bakhtin. Buscando diferenciar as ciências humanas das 

ciências sobre a natureza, esse autor põe em relevo o texto, seja oral ou 

escrito, pois os estudos com foco no homem buscam na interpretação dos 

signos linguísticos a compreensão da realidade (BAKHTIN, 2017).  

       Exemplificando, no contexto da presente pesquisa, os diversos textos 

sobre o panorama de saúde mental infantojuvenil e o discurso dos 

adolescentes nas oficinas foram dados primários.  Estes se misturaram aos 

textos elaborados pelo pesquisador no processo do estudo, produzindo 

interpretações, materializadas no texto integral desta dissertação. 

      Santana e Santos (2017) ressaltam que o que interessa aos 

pesquisadores que adotam a perspectiva sócio-histórica bakhtiniana é a 

compreensão do processo de produção enunciativa, considerando as 

condições da produção verbal, como: esfera social da interação, o contexto 

imediato e o contexto mais amplo marcado pela heterogeneidade de lugares e 

posições dos sujeitos.  

Nesta perspectiva, um ponto fundamental na presente pesquisa foi o 

olhar construído com o sujeito pesquisado, sendo os dados frutos, 

principalmente, das dinâmicas de interações entre o pesquisador, os 
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adolescentes que frequentaram os grupos e em menor grau com outros 

sujeitos relacionados ao serviço (familiares, profissionais etc.). 

Já Paulon e Romagnoli (2010) trazem o debate sobre a contribuição das 

metodologias participativas, entre elas a pesquisa-intervenção, nos estudos da 

subjetividade, e com muita propriedade, fazem a seguinte reflexão:  

 A complexidade é um desafio, que considera o irredutível, o não 
homogêneo e a imperfeição, conhecendo a realidade através das 
incertezas, dos problemas e das contradições. Importa destacar que 
a complexidade, no sentido que aqui lhe é atribuído, não se confunde 
com a conotação leiga do termo entendido como algo 
incompreensível, complicado, mas sim apreendido como algo que 
não se reduz a unidades simplistas de explicação (PAULON; 

ROMAGNOLI, 2010, p.89). 

 
Para essas autoras, aproximar-se da realidade complexa requer uma 

abordagem não dualista, que, ao rejeitar dissociações entre natureza e cultura, 

objetividade e subjetividade, questiona os métodos tradicionais de pesquisa, 

permitindo a produção de um conhecimento local e transitório, o que exige uma 

pluralidade metodológica.  

No caso deste estudo, responsabilizar-se por um grupo, colocar em 

evidência um objeto cultural para adolescentes, acompanhar sujeitos e seus 

projetos terapêuticos por meio de uma oficina foram grandes desafios. Por 

meio do dispositivo da oficina, buscou-se dar voz aos participantes e 

acompanhar percursos de cuidado no CAPSij. Essa complexidade do trabalho 

de pesquisar e intervir no contexto da saúde mental infantojuvenil tornou 

especialmente árdua a tarefa de análise e discussão a ser empreendida. 

 

3.1 Procedimentos éticos 

A pesquisa foi realizada após autorização da Secretaria Municipal de 

Saúde de São Paulo e do Comitê de Ética da Universidade Federal de São 

Paulo, por meio da Plataforma Brasil, sob o número 1621554 (ANEXO). 

Os responsáveis pelos participantes assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e os adolescentes o Termo de 

Assentimento, conforme a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde 

(APÊNDICE A e APÊNDICE B), autorizando a divulgação do trabalho realizado 

na oficina, sendo mantido o anonimato de todos dos participantes. 
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3.2 Primeiros passos 

 

        Com a aprovação pelos Comitês de Ética em julho de 2016, iniciou-se a 

seleção dos sujeitos, de acordo com os seguintes critérios: adolescentes na 

faixa etária entre treze e dezessete anos que desejassem participar do estudo 

e frequentassem regularmente o Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil 

do Ipiranga, tendo sido indicados pelo profissional de referência; além disso, 

precisariam ter frequentado o ensino fundamental regular por pelo menos três 

anos. 

A seleção dos casos se deu durante as discussões de projetos 

terapêuticos singulares nas reuniões semanais de equipe ou nos encontros 

com o profissional referência de determinado usuário. Após essa primeira 

seleção, foi feita a consulta aos prontuários do serviço para melhor caracterizar 

esses usuários, sendo realizada uma síntese com dados pessoais, origem do 

encaminhamento, dados do acolhimento, histórico anterior, percurso de 

cuidado no CAPSij e outros dados relevantes 

           Ao analisar posteriormente as justificativas e os critérios para o 

encaminhamento dos adolescentes à oficina, constatou-se dois motivos 

principais: um de natureza mais técnica, relacionado à preferência ou alguma 

dificuldade ou sofrimento com a expressão escrita, e outro de certa forma 

contingencial, considerando-se horário e logística para a família viabilizar a 

presença do adolescente, no contraturno da escola. 

Inicialmente, foram selecionados oito participantes, sendo que alguns 

deles já estavam incluídos em uma oficina da mesma natureza, que teve início 

cerca de três meses antes (cf. a seguir). No dia agendado para o início, um dos 

participantes não compareceu, confirmando-se sua desistência em contato 

posterior. Desta forma, participaram efetivamente do processo da pesquisa 

sete adolescentes.   

       Após a seleção, agendou-se primeira oficina.  Neste primeiro encontro, 

houve a discussão sobre os aspectos éticos da pesquisa, de modo a subsidiar 

os jovens na decisão da participação na pesquisa. Simultaneamente, no 

mesmo formato de roda de conversa, mas em espaço diferente, familiares dos 

adolescentes foram reunidos para esclarecer dúvidas sobre a pesquisa. 
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          Em alguns casos, além dessas rodas de conversa, foram realizadas 

entrevistas individuais, de modo a dar subsídios para que optassem ou não 

pela inclusão de seus familiares na pesquisa.  

3.3  Funcionamento das oficinas 

O grupo teve periodicidade semanal, ocorrendo pela manhã, no primeiro 

horário, sempre no contraturno escolar dos adolescentes e no mesmo dia da 

semana, às terças-feiras, sendo a duração de uma hora e trinta minutos.  

As oficinas funcionaram como um grupo semiaberto, combinando 

possíveis entradas e saídas com um acompanhamento longitudinal.  Houve 

busca ativa aos faltosos e, a cada novo membro27, os pactos eram retomados 

para o bom andamento do trabalho. 

          A vivência grupal foi realizada nas dependências do próprio CAPSij, com 

exceção de um encontro, que ocorreu extramuros (biblioteca pública).  O 

espaço do serviço mais utilizado para os encontros foi a sala de oficina, 

embora também tenham sido utilizados o refeitório improvisado e a sala de 

convivência. 

          Paralelamente ao espaço da oficina, foi ofertado aos pais ou familiares 

dos jovens, como usual no serviço, um grupo, com coordenação de outros dois 

profissionais do CAPSij. Entretanto, houve baixa aderência, não acontecendo 

efetivamente na maior parte do trabalho.   

          Embora no projeto estivessem previstos, inicialmente, oito encontros, 

houve interesse do grupo em seguir com o trabalho, sendo realizadas treze 

sessões em um período de cerca de três meses. 

 

3.4 Um embrião de oficina 

 

Ao longo do ano em que teve início a presente pesquisa (2016), a 

equipe de profissionais do CAPSij, a partir de momentos de discussão das 

modalidades de cuidado, implementou uma série de mudanças na oferta e no 

                                            
27

Embora o grupo fosse semiaberto, só houve uma tentativa de inserção de novo usuário, mas 
sem êxito.  
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formato de grupos terapêuticos e oficinas, buscando adequá-los às 

necessidades dos usuários. 

Embora a modalidade grupal fosse a principal estratégia de cuidado 

desde a fundação do serviço, percebia-se pouca diversidade nas ofertas de 

espaços grupais para adolescentes, que, muitas vezes, estavam centrados em 

abordagens verbais de psicoterapia ou em espaços de convivência, com 

poucas atividades que fossem propriamente coletivas. Além disso, novos 

profissionais passaram a integrar a equipe no ano de início de realização da 

pesquisa e, inclusive, pela primeira vez um fonoaudiólogo foi incluído. 

Desta forma, pensou-se em abrir o leque de dispositivos grupais, 

incluindo as oficinas de forma mais efetiva.   Uma delas seria então a de leitura 

e escrita, de modo a ampliar os usos dessa forma de expressão, possibilitando 

a expansão cultural dos adolescentes interessados em aperfeiçoar essa 

linguagem bem como daqueles que apresentassem algum sofrimento ou 

dificuldade relacionada às experiências de letramento. 

De fato, no ambiente de convivência do CAPSij, o incentivo à leitura e à 

escrita já era uma prática, utilizada sempre a partir do interesse do usuário, por 

meio de um pequeno acervo de livros e revistas para empréstimo.  Além disso, 

eram realizados, eventualmente, passeios aos equipamentos culturais 

localizados no território de abrangência do serviço. 

  A partir desse momento, foi estabelecida uma data e iniciou-se a 

Oficina de Leitura e Escrita, com seis adolescentes da faixa etária entre doze e 

quinze anos, indicados pela equipe. Esse foi um projeto embrião, que 

funcionou como um ensaio para a presente pesquisa e teve duração de cerca 

de três meses. 

Este primeiro tempo foi caracterizado por uma exploração de 

possibilidades, pelo reconhecimento das singularidades dos participantes e 

pela escolha de materiais – um verdadeiro tatear realizado cuidadosamente 

pelas terapeutas coordenadoras.        

Assim, a condução da oficina foi realizada pela própria pesquisadora e 

por uma colega psicóloga, em regime de coterapia. Essa modalidade de 

trabalho em duplas de profissionais é bastante comum em serviços de saúde 

mental, inclusive nos diversos pontos da Rede de Atenção Psicossocial no 

município de São Paulo, como um instrumento de ampliação da clínica e de 
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busca de transdisciplinaridade. Como discutem Herrero e Pino (2015), a partir 

do legado de Pichon- Rivière, que “a produção de um grupo se dá graças ao 

fato da tarefa ser homogênea, enquanto a composição dos membros é 

heterogênea: e assim também é a dupla de terapeutas” (idem, 2015, p.48). 

Esta heterogeneidade de concepções teóricas no caso da oficina 

terapêutica em questão ficou garantida pelas diferentes formações das 

terapeutas que a conduziram – fonoaudióloga e psicóloga. Havia, no entanto, 

um denominador comum: um interesse por atividades expressivas com foco na 

linguagem escrita.  

No final desse primeiro momento, foi definido um eixo temático para 

integrar duas oficinas que ocorriam no mesmo dia, o cotidiano dos 

adolescentes do CAPSij, sendo realizadas atividades conjuntas com os dois 

grupos e, para finalizar,  uma atividade externa na forma de  passeio fotográfico 

pelos arredores do serviço. 

 

3.5 A escrita de Nayane e Letícia 

       

Uma questão inicial no planejamento desse grupo-embrião foi selecionar 

materiais possíveis para o público-alvo, o que exigiu um olhar mais 

singularizado às necessidades de cada participante. Por exemplo, era 

apresentado um texto específico para um dos adolescentes, sem coletivizá-lo 

para o conjunto do grupo.  Se, por um lado, isso promovia um reconhecimento 

das preferências de cada um, dificultou um processo de vínculo grupal entre os 

participantes. 

Ao optar pela escolha mais individualizada de objetos mediadores, ficou 

favoreceu-se um maior vínculo com as terapeutas e com a ambiência da oficina. 

Desta forma, foi possível reconhecer a identidade de cada participante, mas foi 

dificultado o processo de constituição de vínculo grupal, como discutido no 

capítulo dois deste estudo. 

Isto ocorreu no caso de Nayane28, que, depois, se tornou sujeito da 

pesquisa. A jovem tinha catorze anos quando foi acolhida no CAPSij, 

encaminhada de um serviço de pronto-atendimento hospitalar, após ter 

                                            
28

 Para preservar o sigilo e consoante os princípios éticos, foram utilizados apenas nome 
fictícios neste trabalho. 
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praticado um ato de automutilação29 no ambiente escolar.  Segundo a mãe, 

esse ato aconteceu outras vezes, sendo associado a sintomas depressivos: 

choro, mudanças de humor, emagrecimento, dificuldades de sono. Tudo teria 

se iniciado a cerca de um ano, quando a jovem começou a ter problemas de 

relacionamento e sofrer bullying no ambiente escolar.  

Nayane chamava a atenção pelo estilo de se vestir bem marcante, 

usando predominantemente vestimentas na cor preta e acessórios não 

convencionais, como colar com cadeado no pescoço, meia-calça rasgada, 

além de piercings. Identificava-se com o movimento feminista e anarquista, 

além de praticar skate. 

        Nas primeiras consultas com o psicólogo que a acompanhava, a jovem 

pediu para valer-se da escrita como meio de comunicação30, pois, segundo ela, 

isso permitiria a revelação de certos fatos. Então, escreveu um longo texto, em 

que relatou situações repetidas de abuso sexual por um amigo próximo da mãe.  

A escrita permitiu, portanto, que ela revelasse o que não conseguia por meio 

da oralidade. Seguem trechos dessa escrita: 

(...)comecei a acreditar que minha alma está do outro lado, todos os 
pequenos pedaços caindo, quebrados, pedaços de mim, afiados 
demais para serem juntados, pequenos demais para terem 
importância, mas grandes o suficiente para me cortar em tantos 
pedaços. Se eu tentar tocá-los... eu sangro? Eu sangro...sangro muito, 
chego a um ponto que eu não respiro mais. Eu morri repentinamente, 
só quem morreu repentinamente sabe como é... 
 
Me sinto melhor escrevendo, mas quando eu estou muito mal, às 
vezes eu me corto, isso alivia um pouco o meu sofrimento. 

 

De forma contundente, o primeiro texto expressa um sentimento de 

fragmentação, de aniquilação do ser. No segundo, a ênfase recai sobre a 

possibilidade de alívio produzido pelo ato de escrever, comparado, de certa 

forma, aos atos de automutilação, como alternativas para momentos de 

desespero e dor. Por conseguinte, a proposta de uma oficina com base na 

                                            
29

 Automutilação é o ato de se machucar intencionalmente, de forma superficial, moderada ou 
profunda, sem intenção suicida consciente. Acontece em diferentes faixas etárias, porém se 
revela mais frequente entre adolescentes, sobretudo do gênero feminino. Fonte: EDARO, Jóse 
Juliano. NASCIMENTO, Josiana Paula Gomes. Dor e Gozo: relatos de mulheres jovens sobre 
automutilação. São Paulo: Psicologia USP, 2013. Pp. 203-23 24(2). 
30

 Os textos produzidos nessas consultas foram incluídos no prontuário do serviço e tiveram 
autorização dos usuários para serem aqui reproduzidos. 
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expressão escrita se configurou como uma possibilidade de atendimento, 

segundo o profissional de referência de Nayane. 

O movimento feminista era um tema de especial interesse para Nayane 

e também estava em evidência nos meios de comunicação, com destaque para 

a questão da violência de gênero. A jovem se posicionava de forma bastante 

enfática e indignada em relação à defesa de direitos femininos, remetendo-se à 

própria vivência de sofrimento com a violência sexual. 

Durante todo o processo das oficinas, Nayane foi então incentivada a 

expressar sua indignação usando a escrita. No dia da festa junina, Nayane 

apresentou-se publicamente lendo um longo texto, no gênero discursivo de 

manifesto, expressando toda a sua indignação contra injustiças que ainda 

acometem o gênero feminino na sociedade atual. 

Outra participante do grupo, Letícia, de apenas treze anos, miúda e 

vestindo-se com um estilo próprio, evocava personagens dos animes que tanto 

gostava. Inteligente, perspicaz, crítica, compenetrada, eloquente e determinada, 

algumas vezes, acabava demonstrando uma sutil hostilidade ao seu 

interlocutor. 

Letícia chegou ao CAPSij encaminhada de um hospital público, onde 

estivera internada após uma tentativa de suicídio. Tivera uma infância marcada 

pelo abandono dos genitores, sendo a sua guarda legal transferida para os 

avós juntamente com as irmãs.  No acolhimento, contou ter ideação suicida a 

cerca de três meses, queixando-se de instabilidade e sensação de vazio 

crônico. No grupo embrião, era reconhecida por sua habilidade artística e pela 

criatividade com que ilustrava seus textos com desenhos bem produzidos 

tecnicamente. A escrita para ela tinha um sentido de cura, pois dizia que 

começou a escrever na sexta série para “descarregar sentimentos ruins”, e 

completava: se estivesse bem psiquicamente, não tinha inspiração para 

escrever. 

 Ao final desse primeiro processo grupal, Letícia surpreendeu com esta 

poesia dirigida à terapeuta: 

A visão de seu rosto desmantela-se em minha cabeça 
Enquanto lentamente me apego 
Aos vultos da noite 
Dentro dessa miséria resguardada 
Pretendo guardar apenas 
Seu sorriso comigo 
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Desvairando nossa tristeza 
Vou desconstruir tudo 
Reescrever as promessas 
E abrir minha cabeça 
Eu prometo 
Viveremos de novo 
Estarei de volta!    
 

 

3.6 Participantes, histórias e projeto terapêutico 

 

          Além de Nayane e Letícia, os outros adolescentes participantes da 

oficina foram: Silas, Vanessa, James, Daniel e Lucas. Qual a história deles e 

por que estavam em atendimento nesse serviço de saúde mental?  

No início das oficinas, Silas estava com treze anos de idade. Morava 

com o pai e a madrasta e desde os seis anos frequentava serviços de saúde 

mental. Iniciou esse atendimento em um CAPSij do interior de São Paulo, 

quando por decisão judicial foi abrigado, devido a dificuldades da mãe em 

prover seus cuidados. Depois de alguns anos, a guarda legal foi transferida 

para o pai, ocasião em que começou a frequentar o CAPS deste estudo. Tinha 

então onze anos e a queixa da família era de “perda de controle e nervosismo”.   

       O acompanhamento de Silas no ano de ingresso ao serviço atual 

restringiu-se às consultas psiquiátricas com indicação de medicação. Apenas 

no ano seguinte começou a participar de grupos terapêuticos, sempre com 

frequência irregular. Durante a oficina deste estudo, entretanto, foi bastante 

assíduo, tendo mantido acompanhamento psiquiátrico regular.  

       Vanessa, de treze anos, veio encaminhada da Atenção Básica. Pela 

história de maus tratos pela mãe, teve a guarda legal provisória transferida 

para a tia, que passou a ser responsável pela jovem. Já era acompanhada por 

psiquiatra no interior, tendo indicação de uso de medicação. No CAPSij do 

presente estudo, iniciou o tratamento pelo atendimento psiquiátrico, com 

subsequente indicação de avaliação psicológica com encaminhamento para a 

oficina pelo psicólogo que a atendeu.  

        Segundo a tia, Vanessa começou a ler com quatro anos, e pelo grande 

interesse em leitura foi sugerida a participação na oficina pelo psicólogo. Assim, 

o projeto terapêutico foi o acompanhamento psiquiátrico e a participação na 

oficina de leitura e escrita. 
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James, também de treze anos, tinha como queixas agitação, ansiedade, 

comer compulsivamente, além de ter um amigo imaginário e suspeitava de que 

ouviria vozes. Realizava acompanhamento psiquiátrico no CAPSij quando foi 

indicada a participação na oficina. Apesar de ter como hipótese diagnóstica 

deficiência intelectual, percebe-se que, pela suspeita de ouvir vozes, existiria 

uma dúvida sobre se esse sintoma seria indicador de um quadro psicótico. 

Segundo o prontuário, James sempre foi uma criança com baixo 

rendimento escolar e, por este motivo, fora atendido em fonoaudiologia e 

psicologia na Atenção Básica por vários anos. Na interação grupal, era 

bastante discreto, expressando-se pouco sobre gostos e preferências. O 

acompanhamento psiquiátrico e a participação nas oficinas fizeram parte de 

seu projeto terapêutico singular no CAPSij. 

Daniel, o mais velho do grupo, com dezesseis anos, estava há dois anos 

no Capsij quando começou a participar das oficinas. Como a mãe sofria de 

transtorno mental grave, o jovem assumia muitas responsabilidades na casa, 

além de realizar um trabalho informal como cuidador de uma idosa. A UBS de 

referência e o CAPS adulto que acompanhava a mãe o encaminharam para o 

serviço infantojuvenil, por considerar que havia um risco de adoecimento 

psíquico, provavelmente apoiados em estudos epidemiológicos que 

correlacionam problemas de saúde mental materno a um aumento de 

transtorno nos filhos31. 

      A queixa de Daniel, conforme registrado no prontuário, era de ansiedade 

impaciência, “cabeça não ser mais a mesma, vontade de morrer”. A hipótese 

diagnóstica, formulada pelo médico psiquiatra, era de transtorno de ansiedade, 

com tratamento medicamentoso. Por um tempo, foi acompanhado 

individualmente em sessões de psicoterapia; e na revisão do projeto 

terapêutico, pensou-se em incluí-lo em alguma modalidade grupal. Por 

estarmos iniciando a presente oficina, pensou-se na pertinência desse espaço 

diante das queixas relacionadas à dificuldade de se concentrar, além das 

dúvidas sobre sua capacidade cognitiva. 

                                            
31

 A esse respeito, cf. o artigo “Estudos populacionais sobre saúde mental de crianças e 
adolescentes brasileiros”, de Bordin, I A S e Paula, C S, In: Epidemiologia da Saúde Mental no 
Brasil, de Mello, M F et al. Porto Alegre: Artmed, 2007. 
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        Lucas tinha catorze anos quando procurou o CAPSij, segundo a mãe, 

por mudança de comportamento, não aceitando regras nem limites colocados 

pela família.  Porém, desde as consultas iniciais de acolhimento, revelou-se o 

motivo principal da busca do serviço: a suspeita dos familiares de que usasse 

substâncias psicoativas. O pai teria sido usuário de drogas, e a mãe fazia 

tratamento para depressão. Residia com a avó e estava com problemas na 

escola, tendo sido acusado de ter furtado um celular. Lucas era o único sem 

hipótese diagnóstica definida e que não fazia acompanhamento psiquiátrico 

concomitantemente ao grupo. De certo modo, a indicação para a oficina foi 

uma forma de tentar conhecê-lo melhor para decidir se o projeto terapêutico se 

desenvolveria ou não no próprio CAPSij. 

 

3.7 Cotidiano do trabalho 

 

       Pautando-se na experiência-piloto, que denominamos de embrião, 

demos início então ao trabalho da Oficina Expressiva, perfazendo um total de 

treze encontros. 

De forma geral, a atividade grupal se iniciava pelo momento de lanche 

ofertado no espaço de refeitório - um atrativo inicial, em que uma relação mais 

descontraída entre os participantes e terapeutas se evidenciava. Tínhamos 

então a oportunidade de conversar de forma mais espontânea com os 

adolescentes, trazendo fatos do seu dia-a-dia, fazendo comentários sobre 

diversos assuntos em evidência, seja no bairro, na escola ou na cidade.  

Como recurso de integração com as atividades que seriam 

desenvolvidas a seguir, por vezes, era feita uma pequena exposição de livros, 

revistas, impressos, capas de filmes, jornais e outros materiais dentro dos 

interesses já trazidos pelos participantes. Muitas vezes, esses materiais eram 

levados para o espaço da sala da oficina, sendo solicitado empréstimo para 

devolução posterior.  

      A seguir, nos dirigíamos para a sala da oficina, onde, em geral, nos 

mantínhamos sentados em volta de uma grande mesa e buscávamos propor 

atividades diversificadas, utilizando diversos tipos de textos - narrativa, poesia, 

letra de música, bilhete, notícia – além de jogos que também envolviam trocas 
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dialógicas, incentivando o debate e o compartilhar de ideias. A seleção de 

materiais sempre ocorria em sintonia com o interesse dos participantes, sendo 

ofertados, em geral, por meio de leitura oral, ou por simples exposição no 

espaço.   

Em geral, após a leitura, feita por uma das terapeutas ou por um 

adolescente, de forma voluntária, procurávamos destacar algum tema para 

debater no grupo, sempre buscando dar voz aos participantes e incentivando a 

escuta mútua. 

    Procuramos, ainda, em todo o processo grupal, incentivar a escrita 

espontânea e individual dos adolescentes, auxiliando-os quando necessário, e 

também a produção coletiva, sendo então uma das terapeutas ou outro 

participante o escriba32 do texto.  

Assim, durante as oficinas, havia a tentativa constante de construir um 

ambiente acolhedor e confiável, para que os jovens se sentissem seguros e 

formassem vínculos, ao mesmo tempo em que íamos lhes apresentando 

objetos culturais de modo convidativo, instigando-os a se apropriarem da 

linguagem escrita de uma forma significativa. 

          O planejamento das oficinas foi construído a cada passo pelos 

integrantes, não havendo uma sequência pré-determinada a priori. A partir do 

que observávamos a cada encontro por meio de breves conversas ou de 

solicitações dos participantes, íamos selecionando materiais para os próximos 

encontros que contemplassem as necessidades e interesses dos adolescentes. 

            De modo a detalhar a trajetória das oficinas, será descrito a seguir, de 

forma sucinta e certamente sem o colorido das cenas, o que ocorreu em cada 

um dos encontros. 

 

1º Encontro: Roda de conversa em que apresentamos o projeto de pesquisa, 

o termo de assentimento, esclarecendo dúvidas. Em seguida, sugerimos que 

os participantes fizessem perguntas uns aos outros, para que se conhecessem, 

utilizando, para isso, o jogo “A caixa mágica de perguntas para crianças” 33.  

                                            
32

  No contexto aqui apresentado, escriba tem o sentido de “profissional que escrevia à mão o 

que lhe ditavam, ou passava a limpo escritos alheios” (fonte: dicionário online).  
 
33

 TADEU, P. A caixa mágica de perguntas para crianças. São Paulo: Matrix, 2008. 
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2º Encontro: Foi realizada atividade de construção de mapas de contexto ou 

ecomapa34 e diálogo a partir da apresentação dos diagramas produzidos pelos 

participantes. 

3º Encontro: Foi feita a apresentação visual dos ecomapas e uma síntese do 

que eles haviam produzido na semana anterior. A apresentação terminou com 

a leitura do poema “Mapas” 35, de Mario Quintana. Em seguida, conforme havia 

sido combinado com o grupo, iniciamos o jogo “Sem censura: uma questão de 

princípios” 36.  

4º Encontro: Iniciamos com o relato do encontro anterior, elaborado em forma 

de poema37 e lemos outro poema de Mario Quintana “O adolescente” 38. Em 

seguida continuamos com o jogo da semana anterior, desta vez, com a 

proposta dos próprios participantes elaborarem as questões para os 

adversários. 

5º Encontro: Como só esteve presente uma participante, realizamos um 

diálogo livre, trocando ideias sobre suas relações sociais e os espaços em que 

circulava, pois ela não esteve presente no 2º Encontro, quando nos dedicamos 

a essa atividade. 

6º Encontro: Lemos o conto “A águia que virou galinha” 39, de Rubem Alves. 

Debatemos o texto, com destaque para o tema da memória. A partir dessa 

discussão, ficou combinado para o encontro seguinte que cada um traria uma 

foto que tivesse marcado sua infância. 

7º Encontro: Os participantes realizaram produções escritas a partir das fotos 

e, ao final, escreveram um bilhete para um dos colegas que não estava mais 

podendo frequentar o grupo. 

                                            
34

 Trata-se de um “diagrama das relações entre família e comunidade”, sendo considerada uma 
ferramenta para destacar e avaliar os apoios e suportes familiares disponíveis. Para saber mais, 
cf. Tannús, J.N. et al. Genograma e ecomapa: abordagem com adolescentes de famílias de 
alto risco. In: Rev. Ed. Popular, v. 10, Uberlândia, 2011. p. 131-140 
35

 Fonte: www.jornaldepoesia.jor.br/quinta1.html Acesso em: 15 de novembro de 2017. 
36

 O jogo “Sem censura: uma questão de princípios” foi comercializado na década de 1980 pela 
empresa Manufatura de Brinquedos Estrela S..A. . “O objetivo do jogo era debater, envolvendo 
muitos dilemas éticos e morais, para então, adivinhar a resposta do adversário e conseguir 
convencer aos outros jogadores que você tem razão”. Fonte: 
https://www.tocadotoelho.blogspot.com.br/2012/09/sem-censura-uma-questao-de-
principios.html 
 
37

 Poema produzido pela pesquisadora 
38

Fonte; Quintana, M. Apontamentos de História Sobrenatural, Porto Alegre, Editora do Globo, 
1976 
39

Fonte:  https://isapradobh.wordpress.com/category/textos-de-rubem-alves/ Acesso em 15 de 
novembro de 2017. 

http://www.jornaldepoesia.jor.br/quinta1.html
https://www.tocadotoelho.blogspot.com.br/2012/09/sem-censura-uma-questao-de-principios.html
https://www.tocadotoelho.blogspot.com.br/2012/09/sem-censura-uma-questao-de-principios.html
https://isapradobh.wordpress.com/category/textos-de-rubem-alves/


71 
 

8º Encontro: Como forma de retomar o trabalho da semana anterior com fotos 

da infância, trouxemos a letra da composição musical “Oito anos”, de Paula 

Toller 40 . Além disso, utilizamos uma dinâmica de perguntas e repostas 

elaboradas por escrito pelos participantes, individualmente.  

9º Encontro: Realizamos a preparação para a visita a uma biblioteca, com 

pesquisa e produção de texto de comunicação eletrônica.  

10º Encontro: Realizamos a visita à Biblioteca São Paulo com deslocamento 

por transporte público.  Na biblioteca, houve a apresentação do espaço por 

meio de visita monitorada, e ao final, fizemos um lanche coletivo. 

11º Encontro: Conversamos sobre o que havia sido mais relevante no passeio 

realizado na semana anterior e os participantes produziram um texto coletivo. 

Em seguida, trabalhamos com alguns trechos do livro “Onde dormem as 

crianças” 41 , visando correlacionar imagens e textos, propondo, ainda, uma 

elaboração escrita individual a partir do livro. 

12º Encontro: Trabalhamos a reescrita do texto coletivo já produzido, desta 

vez utilizando meio eletrônico, com a publicização no mural do serviço. 

13º Encontro/Oficina de fechamento: Neste dia, foram atendidos 

simultaneamente os familiares e os adolescentes, sendo a dinâmica realizada 

no formato “roda de conversa”. Buscamos retomar todo o percurso do trabalho, 

incentivando que os participantes e seus familiares compartilhassem suas 

percepções acerca das mudanças observadas a partir do início do grupo. 

 

Pelo percurso acima, fica claro que não havia a determinação de um 

eixo temático rigoroso para as oficinas, uma vez que pretendíamos a 

participação ativa dos sujeitos na construção do caminho a ser percorrido. 

Além disso, a linguagem por meio da visitação a gêneros discursivos, nas 

modalidades escrita e oral, estaria em primeiro plano no trabalho. Partirmos de 

um mapeamento dos territórios existenciais realizado no segundo encontro, e a 

partir disso, foram temas recorrentes as vivências cotidianas nos diferentes 

espaços do território (escola, família, equipamentos culturais etc.), os sentidos 

                                            
40

 Fonte: https://www.letras.mus.br/paula-toller/211582 Acesso em; 17 de novembro de 2017.  
41

 Fonte;  http://f508.com.br/where-children-sleep-james-mollison/ Acesso em: 15 de novembro 
de 2017. 

https://www.letras.mus.br/paula-toller/211582
http://f508.com.br/where-children-sleep-james-mollison/
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e significados sobre o ler e o escrever, além do próprio vínculo com a oficina e 

com o CAPSij. 

Durante e após esse ciclo de encontros, houve alguns desdobramentos 

das intervenções, como por exemplo, contato com instituições educacionais por 

meio escrito e agendamentos de atendimentos individuais com os pacientes e 

familiares por solicitação deles, além de encontros casuais e conversas 

espontâneas nos espaços de convivência do serviço.  

Houve ainda alguns encontros com os participantes e suas famílias após 

o ciclo se completar, pois havia pendências em relação ao projeto terapêutico 

individual de cada um, sendo necessário rediscuti-lo e pensar em alternativas 

para o seguimento no CAPSij, na rede de saúde ou intersetorial. 

 

3.8 Os registros e a análise 

 

        Pezzato e L’ Abbate (2011), fazendo referência a René Lourau42, discutem 

a narrativa do pesquisador implicado no campo, permitindo a reflexão e 

desnaturalização acerca da própria a prática por meio da narrativa das 

vivências do cotidiano. Essa implicação de que falam os analistas institucionais, 

e certo estranhamento do que é familiar, foi central no percurso desta 

investigação, ainda mais por ocorrer no local de trabalho da pesquisadora. 

       O diário de campo foi instrumento fundamental da presente pesquisa, 

sendo composto pelas narrativas de ambas terapeutas sobre a experiência. Em 

geral, procurávamos fazer o registro imediatamente após o término de cada 

grupo, mas, quando isso não era possível, optávamos por realizar gravações 

em áudio de algumas sessões (ou trechos), com autorização prévia dos 

participantes43. Posteriormente, então, as gravações eram ouvidas, mas sem a 

realização de transcrições exaustivas, com registros no diário do que parecia 

mais significativo.  

         Fizeram parte do diário notas descritivas e notas intensivas, conforme o 

sentido dado por Heinz e Casseto (2013). As primeiras continham observações 

acerca do meio físico, descrição dos participantes (vestimentas, por exemplo), 

                                            
42

 René Lourau (1933 – 2000) foi um sociólogo francês, um dos fundadores da Análise 
Institucional.  
43

 Mesmo havendo a assinatura dos temos de consentimento e assentimento, era solicitado 
verbalmente que registrássemos em áudio algumas sessões. 
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entonação e gestualidade durante as conversas ou nos períodos de silêncio, 

transcrições mais literais dos diálogos, trazendo o teor geral do que ocorria nos 

grupos. Já as notas intensivas se destinavam a registros de impressões mais 

subjetivas, podendo ser feitas a qualquer momento, contendo, ainda, 

explicações e interpretações. Procuramos, de forma geral, registrar o 

funcionamento do grupo, alguns diálogos mais significativos, as reações 

individuais dos participantes e nossas impressões acerca dos fatos sucedidos. 

Havia também anotações prévias aos encontros, com o planejamento do 

que seria proposto, além de inquietações e expectativas quanto ao andamento 

do trabalho.   Junto com o diário, também se incluiu os materiais de leitura 

utilizados e ainda todas as produções realizadas pelos membros do grupo e 

eventuais registros fotográficos. 

    Dessa maneira, o diário foi uma contínua fonte de consulta, seja durante 

o processo grupal seja na análise, permitindo uma impregnação a partir das 

experiências, possibilitando novas compreensões dos sujeitos e suas relações 

e, ainda, um diálogo com textos teóricos sobre experiências similares.  

        A análise dos dados de pesquisa ancorou-se teoricamente no campo da 

Saúde Coletiva, mais especificamente nos construtos teóricos da Saúde Mental 

Infantojuvenil, entendida como um campo com especificidades próprias.  Além 

disso, para dar conta de compreender aspectos inerentes à linguagem oral e 

escrita, e para fazer a análise discursiva, buscamos a referência na filosofia de 

linguagem de Mikhail Bakhtin e seu círculo de estudos, com ênfase na noção 

de enunciado, no dialogismo e nos gêneros discursivos, e também nos estudos 

da antropóloga Michèle Petit sobre o papel da leitura (e da escrita) em 

contextos de crise, além de outros estudos sobre letramento social. 
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4. CRUZAMENTO DE VOZES: RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Como vimos, de acordo com Bakhtin, os sujeitos do mundo e no mundo, 

estão sempre em intensa atividade dialógica com diversos interlocutores 

presentes ou ausentes, conhecidos e desconhecidos, de diferentes esferas de 

atividade humana. Neste estudo, buscamos valorizar então, primordialmente, a 

produção enunciativa-discursiva dos jovens integrantes das oficinas, 

dialogando simultaneamente com os estudiosos e profissionais do campo da 

saúde mental e da saúde coletiva.  

Considerando que na perspectiva bakhtiniana o discurso é sempre 

analisado em seu contexto de produção enunciativa concreta, apresentamos 

aqui trechos de diálogos selecionados dos encontros ou textos escritos 

elaborados pelos integrantes da oficina, além do contexto extralinguístico.  

Sendo o material coletado bastante vasto pelo número de encontros, a 

opção foi por centrar a análise nos últimos, da oitava à décima segunda sessão, 

quando a proposta estava mais consolidada.  O eixo central desse bloco do 

trabalho foi o planejamento e visita a um espaço cultural.   Isso foi feito sem 

ignorar a cadeia enunciativa que abrange os treze encontros, essencial para a 

compreensão de todo o processo discursivo.  

Além das situações enunciativas concretas dos interlocutores, não se 

pode perder de vista o contexto mais amplo ideológico, histórico e social. As 

relações dialógicas estão situadas no tempo histórico presente e na esfera das 

práticas clínicas e de oficinas dos serviços substitutivos aos manicômios, em 

consonância com a Política Nacional de Saúde Mental vigente, com todas as 

linhas de força, tensões e questões históricas, já explicitadas ao longo deste 

estudo. 

É essencial considerar também a hierarquia social entre os sujeitos que 

participaram das oficinas, levando em conta, por exemplo, que os terapeutas 

mantinham uma posição assimétrica em relação aos participantes, não apenas 

pela posição social de profissionais de saúde, como pela faixa etária, sem 

mencionar as eventuais diferenças de classe social. 
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As temáticas destacadas na apresentação de dados a seguir são: os 

sentidos da atenção psicossocial; a escrita no contexto das oficinas; o leitor e 

os espaços de leitura e, por fim, os significados das oficinas. 

 

  4.1 Os sentidos da atenção psicossocial 

     O diálogo abaixo transcrito aconteceu no início do oitavo encontro, no 

momento inicial da sessão, em que foi apresentado um novo participante44 

Marcelo para Daniel, James, Silas e Vanessa, outros interlocutores desta cena. 

Os enunciados versaram sobre os motivos de frequentarem o CAPSij e o papel 

desse serviço no próprio percurso de cuidado.  

(P 1) – Contem um pouquinho para ele [o novo participante] por que 
vocês vêm aqui? 
(Silas) – Para tomar remédio. 
(P 1) -– Tomar remédio? Que eu saiba só dou lanche e suco para 
vocês. 
(Vanessa) -– Vai saber o que você coloca lá no meio! 
(P 1) -– Ah, está desconfiando de mim... 
(Silas) – Ah, ela colocou aqui [apontando para um suco que estava 
sobre a mesa]. 
(Pesquisadora 1) — Falando sério, para que é esse grupo? 
(Silas) -– Para... [hesitando]. Sei não! 
Vanessa: – É para ler. 
 (Pesquisadora 1) – É (mesmo), às vezes a gente lê. 
(Vanessa:) -– Escrever. 
(P1) -– Que mais? 
(Silas) – Pra conversar. 
(P1) – A gente conversa bastante. 
(James) – Jogar jogos... 
(P1) – Jogamos jogos. Então é isso o que a gente faz. Mas por que 
vocês vêm aqui? 
(Silas) – Bater papo. 
(Vanessa) – [espirro] Espirrar [em voz baixa]. Nada! 
(Silas) –  Para se aconselhar... 
(P1) – Sim, talvez por que isso tenha a ver com o tratamento. 
Vanessa: – Que tratamento? Eu não tomo remédio! 
Silas: – Eu tomo remédio... para dor de barriga! 
[Risadas] 
(P1) – Ah, pode ter tratamento sem remédio! Vocês estão aqui pelo 
tratamento no CAPS. A gente já conversou sobre isso, vocês se 
lembram? Sobre o que é o CAPS. Vamos contar para o Marcelo que 
está começando. Ah, você já frequentou um pouco o CAPS [dirigindo-
se a Marcelo]. O que é a sigla CAPS? 

(Vanessa) – Centro de atendimento... 
(P1) -– De atenção! 
(Silas) – Atenção do adolescente 
(P1) – Falta o “p”. 
(Silas) – Para... [rindo] 

                                            
44

 Este participante, aqui denominado Marcelo, não mais compareceu ao grupo e não é sujeito 
da pesquisa. Neste e em outros trechos, P1 e P2 identificam, respectivamente, a pesquisadora 
e co-pesquisadora  
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(Daniel) – Psicológico 
P1: – Psicossocial. O que é psicossocial? 
(Vanessa) -– Para se envolver com os outros... 
(P1) – E o psíquico? 
(Vanessa) – Tem a ver com mente... Com as coisas que a gente 
pensa. 
(P1) – Sente, pensa... O CAPS busca integrar essas duas coisas: o 
psíquico e o social. 
[longo bocejo de Vanessa] 
(P1) – Diante disso, dá para entender o que vocês fazem aqui? 
[Silêncio longo] Está muito difícil? Então, vamos começar as 
atividades. 

 

      Como justificativa de frequência no serviço, a prescrição medicamentosa 

é mencionada prontamente no início do diálogo, sendo essa temática 

apresentada por um acento apreciativo sarcástico. Silas e Vanessa se utilizam 

então de certa ambiguidade, em que o dito e o não dito se entrecruzam.   

Numa visão bakthiniana, a entoação ou acento apreciativo está na fronteira 

entre o verbal o não verbal, ligando a palavra ao contexto extraverbal (JOBIM, 

1996). 

        A partir desse ponto, torna-se importante destacar que tanto Vanessa 

como Silas, além de outros participantes, faziam uso de medicação psiquiátrica 

prescrita no próprio serviço.  Porém, o que pôde ser dito naquele momento é 

que a medicação seria “para dor de barriga”; houve, ainda, a fala jocosa de 

Vanessa sobre a possibilidade de a terapeuta ter colocado o remédio em seu 

suco, de forma disfarçada. Este último enunciado na cena grupal revelou certa 

desconfiança para com as figuras adultas. O que está nas entrelinhas desses 

dois enunciados é a impossibilidade de abordar diretamente algo que parecia 

incomodá-los: o uso da medicação. 

As trocas dialógicas deste trecho trouxeram marcas do contexto histórico 

atual, em que impera o fenômeno da medicalização e psiquiatrização, com 

explosão de diagnósticos de transtornos, sendo muitos relacionados ao 

contexto escolar, como o de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade 

(TDAH) ou a dislexia.  

Nesta perspectiva, Kamers (2013) destaca o quanto a medicação se 

tornou a principal forma de tratamento utilizada pela medicina para responder 

às demandas sociais das diversas instituições de assistência à infância, como 

escola, assistência social e outras. A autora considera que vivemos uma 

verdadeira fabricação da loucura na infância e adolescência. 
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Cabe comentar que, com a continuidade do projeto terapêutico no 

serviço, houve a opção de suspensão da prescrição de medicamentos para 

Silas, Daniel e James, com orientação da equipe médica.  Não queremos dizer 

com isso que a medicação não seja um importante recurso terapêutico em 

inúmeros casos. Mas a discussão de projetos terapêuticos singulares tem 

como princípio, também, a busca da autonomia, sendo necessário reavaliar de 

forma contínua condutas e prescrições45.  

O adolescente necessita ter voz sobre o tratamento, mas há maior 

dificuldade nesse debate se comparado aos usuários adultos.  Frequentemente, 

ocorrem tensões entre familiares e usuários quanto à interrupção da medicação. 

Silas, por exemplo, colocou em evidência seu incômodo com essa modalidade 

terapêutica diversas vezes nas oficinas. A família, por sua vez, queixava-se da 

baixa adesão ao tratamento medicamentoso por parte dele; embora pouco 

participasse do grupo de familiares.  

Pensamos que ofertar espaço para diálogos como o citado acima, 

buscando escutar atentamente os adolescentes, possibilitou deslocamentos e 

tensões que, no caso de Silas, podem ter influenciado, de alguma forma, na 

decisão de interromper o uso de medicação. 

Outro aspecto colocado em evidência no diálogo é o fato de as 

atividades – ler, escrever, conversar e jogar –, na percepção dos integrantes, 

serem a própria definição da oficina, o que é condizente com a visão de 

documentos oficiais sobre essa modalidade de atendimento em saúde mental. 

        Em contraposição, ao indagar acerca do significado da sigla CAPSij, a 

terapeuta buscou ampliar a reflexão, destacando a natureza do cuidado 

ofertado nas oficinas. A partir disso, Vanessa pôde delinear alguns significados 

para esse cuidado, ao se referir à convivência e interação entre os pares e ao 

trabalho com o aspecto mental. 

                                            
45

Marques et al. (2013) acompanharam a participação de usuários de serviços públicos de 
saúde mental na experimentação do Guia da Gestão Autônoma de Medicamentos. Concluíram 
que a estratégia de discussão do material do guia, ao permitir a ampliação de conhecimentos e 
a apropriação do tratamento por parte dos usuários, caminha em direção à ampliação da 
clínica com ênfase na participação e na autonomia em seus projetos terapêuticos. Fonte: 
CASTRO E MARQUES, C.; PALOMBIN, C.; PASSOS, E. ; CAMPOS, R. T. O. Sobre mudar de 
lugar e produzir diferenças – A voz dos usuários de serviços públicos de saúde mental. 
Mnemosine v.9, n. 1, 2013. P. 106-126 
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      Todavia, ainda no contexto deste diálogo, percebemos que os 

adolescentes evitaram expor os motivos particulares de estarem em 

atendimento. Aqui, podemos levantar várias hipóteses.  Essa atitude de 

silenciamento pode estar relacionada a uma especificidade típica da clínica da 

infância e adolescência, que é o fato de o pedido para atendimento quase 

sempre ter origem em outros sujeitos ou instituições, dificultando o 

desenvolvimento da consciência do indivíduo sobre a demanda pelo 

atendimento. Outra hipótese é de que evitaram se expor diante de um novo e 

desconhecido participante, de modo a preservarem a própria intimidade, o que 

é salutar, em especial no que se refere ao fato de estarem em “tratamento”, 

palavra que despertou reações. Por fim, podem também ter expressado certa 

insubmissão ao adulto interpelador, que parecia, naquele momento, direcionar 

excessivamente o diálogo, talvez gerando nos adolescentes certa desconfiança 

de que teriam de responder de determinada maneira, como ocorre em outros 

contextos, familiar e escolar – desconfiança que já havia sido marcada em 

relação ao medicamento supostamente colocado na bebida. 

De toda a forma, o fato de não terem revelado os motivos particulares de 

estarem em tratamento não pode ser compreendido como alheamento da 

linguagem, pois, como vimos nos estudos de Bakhtin, a responsividade, 

mesmo por meio do discurso interno, é uma característica sempre presente nas 

trocas dialógicas. Ecos dos questionamentos feitos pela terapeuta sobre as 

razões do atendimento no CAPS reverberaram em outros contextos dialógicos, 

especialmente no caso de Silas. 

Neste mesmo encontro, para introduzir a temática da infância, que seria 

trabalhada a seguir por meio do gênero letra de música46, ocorreu a situação 

dialógica transcrita abaixo. 

(P 1) —  Quem lembra de alguma coisa da infância? Quem não veio 
na semana passada? Você [dirigindo-se a um participante que havia 
faltado] se lembra de alguma coisa de quando você era menor? 
(Silas) — De menor?  
[risadas] 
(P1) — Não “de menor”, de quando era menor do que agora... 
(Marcelo) — Eu era doido! Eu batia a cabeça na parede, eu ficava 
pendurado em um lugar alto... 
(P1) —Você gostava de coisa perigosa, então. 
Silas: — Você era doidão! [rindo] 

                                            
46

 Trata-se de “Oito anos”, canção de autoria de Paula Toller.  
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(P1) — Tem crianças que gostam de coisas mais perigosas... Você 
nunca se machucou feio?  
(Marcelo) — Eu batia a cabeça na parede! 
(P1)   — Nossa! Isso é perigoso! 
(Vanessa) — Uma vez eu e meu sobrinho saímos para pedir dinheiro 
na rua 
[Todos riem] 
(P1) — Isso é pior que catar latinha [referindo-se a um relato de outro 
participante na sessão anterior] 
(Vanessa) — A gente saía assim: “moça, você tem um real para me 
dar”? 
(P1) — E ela dava? 
Vanessa: -—Dava! 
(P1) — E vocês faziam o que com esse dinheiro? 
(Vanessa) — A gente ia comprar sorvete. Arrecadamos vinte reais.  
(Silas) — Moça, me dá um real? [risos, Vanessa ri também] 
(Vanessa) — De repente, meu tio apareceu: “meninas, o que vocês 
estão fazendo?”. Aí ele mandou a minha prima para casa e eu e o 
Juan ficamos pedindo dinheiro 
(Silas) — Eu estava andando de bicicleta. Aí a moto passou bem no 
cantinho 
(Marcelo) — Eu já fui atropelado também... Eu joguei a bola lá 
embaixo. Saí correndo. Não estava passando nada. Na hora da volta, 
passei no beco e a moto me pegou. 
(Silas) — A moto ficou bem? [risos] 
(P1) — Você foi para o hospital? 
[Risos] 
(Marcelo) — Eu bati na guia... 
(P1) — Não quebrou nada? 
(Vanessa) — Eu já atropelei meu pé, um carro passou por cima do 
meu pé. Eu estava no meio da rua. A minha tia estava conversando 
com a vizinha.  Eu fui, estava vindo um carro bem devagarinho. Aí eu 
pensei, não vai dar tempo de chegar... Ele deu uma acelerada e 
passou em cima do meu pé.  
(P1) — Nossa! 
(Vanessa) — Eu fiquei sete dias com o pé enfaixado. E eu tinha que 
tomar um remédio. 
(P1) — E com o James não aconteceu nada assim? 
(Vanessa) -— É que “nós é vida louca”, o James é bonzinho! 
(P1) — Ah, vocês são vida louca e o James é mais calmo. O Daniel 
também? 
[Vanessa ri]. 
 

       O diálogo se inicia com o enunciado do novo integrante que, sem medo 

de ser criticado pelos outros, fala de sua infância, caracterizando-se como 

“doido”.  A temática da insanidade colocada em evidência parece responder ao 

contexto anterior, em que foram questionados motivos do atendimento em 

saúde mental.  O diálogo que se seguiu centrou-se então nos riscos que já 

haviam corrido vivendo situações-limite, ou cometendo “loucuras” – ou seja, 

negligenciando perigos e possíveis consequências.   Interessante que, em 

outros encontros, tal temática foi sendo retomada.  Um exemplo foi quando 

Silas denominou a oficina como um “grupo de loucos por leitura”, como 

discutimos a seguir. 
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     Por sinal, o tom sarcástico de Silas atravessa todo o diálogo, indicando 

sua forma de lidar com a situação ou estigma de louco – aqui, fica evidente a 

competência do participante em brincar com os vários sentidos das 

palavras/termos da língua; menor/de menor é um bom exemplo, lembrando que 

o segundo termo remete ao discurso de representantes da lei, quando 

repreendem menores de idade. Estaria Silas se referindo a estigmas em 

relação a sua condição, que, de alguma forma, também marcam e circulam em 

uma instituição voltada ao atendimento de “jovens loucos”? 

Cabe aqui então fazermos uma reflexão sobre o estigma da doença 

mental ainda presente na sociedade, mesmo com o ideário de mudança de 

práticas e valores culturais e sociais sobre a loucura a partir do movimento de 

Reforma Psiquiátrica no Brasil. Conforme afirma Bezerra Junior, (2004) ainda 

se faz necessária “a luta nas trincheiras no campo da cultura, da imaginação 

social contra as novas versões da cultura manicomial”  

Conforme estudo de Fukuda et al. (2016), as barreiras relativas ao 

estigma e preconceito superam as barreiras estruturais, como questões 

econômicas ou geográficas, dificultando o acesso e a permanência nos 

serviços.  Isso talvez tenha ocorrido com o novo integrante da oficina, que não 

permaneceu no atendimento no CAPSij do estudo, mesmo com diversas 

tentativas de contato pela equipe do serviço. 

Continuando a análise do trecho em destaque, diferentemente do 

primeiro diálogo, pleno de silêncios, o enunciado inaugural desse novo sujeito 

abriu a possibilidade de circulação da fala de vários integrantes, havendo 

predomínio do gênero discursivo de relato.   

    Observamos, ainda, atitude de surpresa inicial por parte da terapeuta 

com os sucessivos relatos de incidentes que remetiam a graves riscos, do seu 

ponto de vista, o que contrastava com a naturalidade dos jovens. Isso pode 

estar relacionado ao fato de as comunidades onde moram muitos dos usuários 

do CAPSij do estudo terem  ruas  e vielas estreitas, com  veículos e  pedestres 

disputando espaços. Dessa forma, a surpresa inicial relacionada às diferenças 

na hierarquia social entre pesquisador e sujeitos pode ser ressignificada pelo 

conhecimento das características do território psicossocial do usuário do 

serviço. 
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Por fim, Vanessa fez um breve comentário muito apropriado ao contexto 

dialógico, referindo-se às diferenças entre os integrantes do grupo: é que nós é 

vida louca e o James é bonzinho. O termo vida louca 47 refere-se à vida de 

alguém que estaria sempre correndo riscos, apontando para a temática da 

rebeldia e transgressão, que, como vimos na seção dois, é um dos significados 

construídos culturalmente para a adolescência na atualidade. Ao fazer esse 

comentário, pelo tom apreciativo, Vanessa demonstrou menos uma atitude de 

condescendência e de elogio do que uma postura de superioridade pela 

expressão da sua própria rebeldia adolescente. 

Como recurso estilístico, Vanessa elaborou uma construção frasal com 

marcas da oralidade, em que a concordância verbal difere da norma culta: nós 

é vida louca. Como veremos a seguir, assim como Silas, a jovem revelou ter 

conhecimentos linguísticos apurados.  Nesse enunciado, entretanto, realizou 

uma escolha de construção frasal de forma a produzir uma transgressão 

linguística que aproxima forma e conteúdo, dando ênfase ao sentido. 

A temática do comportamento que transgride normas sociais foi 

recorrente no percurso das oficinas, surgindo diálogos constantes sobre 

comportamentos dessa natureza, também no ambiente escolar. Para 

compreender esses enunciados, retornemos a obra “A adolescência”, em que 

Calligaris (2013) aborda o fenômeno da moratória. O autor explica que, 

paradoxalmente, o jovem, ao almejar ser reconhecido como adulto, pode ser 

seduzido culturalmente a transgredir e desobedecer, podendo se marginalizar, 

justamente, quando pretende uma integração maior na comunidade.  

Há uma variedade de formas de transgressão entre os adolescentes; 

mas, como vimos anteriormente, o próprio segmento mais jovem enfatiza essa 

concepção de crise ou de patologia social nessa fase do desenvolvimento. 

Dessa maneira, ser rebelde parece compor o imaginário de um lugar social 

para o adolescente, e apesar de, por vezes, beirar a delinquência, pôde ser 

trazido nessa sequência dialógica com mais naturalidade e ênfase expressiva 

                                            
47

 Vida louca ou Vida Loka , como aparece comumente grafado em certos contextos,  é um 
termo que significa vida corrida, vida agitada ou até vida bandida,  podendo referir-se à  vida de 
alguém que está sempre correndo riscos por exemplo; “o cara é muito vida loka” Fonte: 
http://www.dicionarioinformal.com.br/vida+loka/ Acesso em: 16 de setembro de 2017. 

 

http://www.dicionarioinformal.com.br/vida+loka/
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do que o comportamento de insanidade e loucura do início do diálogo, que 

aparentemente estaria associado a estigma, preconceito e sofrimento. 

 

  4.2 Escrita, reescrita e o brincar 

 

          Vimos no capítulo 3 que, para duas das adolescentes integrantes das 

oficinas, Nayane e Letícia, a expressão por meio da escrita teve importante 

papel na constituição subjetiva e na interação social. As jovens se apropriaram 

efetivamente de gêneros discursivos como a poesia e o manifesto durante o 

percurso grupal da oficina, que denominamos projeto embrião. 

    Esperava-se que, por essa apropriação do objeto cultural, as jovens 

poderiam de certa forma ter um papel de instigar e motivar os demais a se 

expressarem pela escrita. Entretanto, isso não pôde acontecer, pois tiveram um 

percurso mais curto na oficina que os outros. 

    Já os cinco jovens que permaneceram no processo grupal até o último 

encontro, de forma geral, pareciam se afastar da escrita como expressão de si. 

No início, diante de proposta de elaboração de textos, havia muitas vezes uma 

reação negativa ou por vezes de recusa. A escrita era associada a atividades 

mecânicas, descontextualizadas, de cópias e ditados, remetendo a vivências 

escolares não prazerosas.  

      Escrever é chato; Prefiro ler que escrever - foram alguns dos enunciados 

quando se incitava o grupo a produzir textos escritos. Já em outros momentos, 

principalmente nas escritas mais coletivas, em que vários participantes 

compunham um texto com alguém sendo o escriba, ou então na produção de 

textos por meio de computador, havia um engajamento mais interessado, como 

pudemos observar em trechos do diário de campo. 

Aproveitando este momento de maior envolvimento, embora não 
planejado previamente, solicitamos uma elaboração coletiva de um 
texto provável caso eles fossem personagens de fotografias similares 
às do livro. Desta vez — diferente do que ocorrera em outras 
propostas — não houve manifestação de desagrado e associação 
com tarefas mecânicas do ambiente escolar (uso escolar da escrita).  
Não houve solicitação de auxílio e cada um pode escrever seu curto 
texto de forma autônoma. Para nós essa mudança de atitude em 
relação à proposta mostrou o avanço no grupo no que se refere ao 
uso efetivo da escrita! 
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             A seguir, reproduzimos um trecho de diálogo entre Silas e Vanessa, 

em que a proposta era escrever uma mensagem utilizando de comunicação por 

meio digital (e-mail) para o setor de agendamento de visitas da biblioteca 

pública que pretendíamos visitar. Podemos perceber que a proposta enfatizou 

o caráter social e dialógico, por haver um interlocutor real e uma intenção bem 

específica. Silas chegou até a questionar se quem recebesse a mensagem iria 

de fato lê-la. 

       Um ponto a ser considerado são as diferenças de experiências sociais com 

a escrita dos interlocutores desse diálogo.  A jovem tinha uma autoimagem 

positiva de si em relação aos conhecimentos formais e escolares, 

considerando-se uma boa aluna, o que não ocorria com Silas. Além disso, há 

graus diversos de letramento familiar, com Vanessa se sobressaindo pela 

maior apropriação de atividades escritas com função social no cotidiano. 

 

(P1) — Temos que mandar uma cartinha para eles... 
(Silas) — Pedindo o que? 
(P1) — Falando se a gente pode visitar. Vejam aqui: “conheça a 
biblioteca de forma personalizada. As visitas devem ser marcadas na 
área de programação cultural” [lendo]. 
(Silas) — Por meio de e-mail [lendo e com pronúncia aportuguesada]. 
(P1) — E-mail? [repetindo a pronúncia dele]. Email [pronunciando em 
inglês]. 
(Silas) —E- mail [ com a pronúncia aportuguesada]. 
Vanessa: -—É e- mail [brincando com a pronúncia] 
(P1) — Espera aí [abrindo o e-mail no computador] Ah, deixa abrir o 
G- mail [aplicativo para envio de mensagens]. 
(Vanessa) — G-mail [brincando com a pronúncia]. 
(Silas) —G-mail [brincando com a  pronúncia]. 
(Vanessa) — G-mail [imitando S].Face book (com pronúncia 
aportuguesada). 
(Silas) — Faça o book. 
(Vanessa) — É o meu psiquiatra! [vê o nome do psiquiatra no 
aplicativo de e-mail]. 
(P1) — É o e-mail dele.  
(Silas) — Coloca a senha para nós ver... 
(P1) — Não está reconhecendo [digitando a senha do aplicativo, sob 
o olhar de S. e V.] 
[Pausa longa] 
(P1) — Pronto!  Para visitas monitoradas, assunto agendar  [lendo e 
digitando]. Agora vocês que vão escrever aqui [referindo-se ao 
teclado do computador], Vanessa... 
(Silas) — Eu, eu ! [com ênfase]. 
[Vanessa começa a escrever]. 
(P1) — Começa ela um pouquinho, depois você termina. Combinado? 
Vai lá, começa O que vamos escrever? 
(Silas) –—Para vocês tomar café. 
(P1) — Não, isso não está incluído. A gente vai falar que a é um 
grupo, de quantas pessoas, de onde a gente vem... E que dia a gente 
quer ir. 
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(Silas) — Somos loucos para ler. 
(Vanessa) — Loucos... “Bom dia” [ditando para si mesma enquanto 
digita]. 
(P1) — Começou bem. E você, o que acha? 
(Silas) — Ah, apaga, ficou feio [tentando apagar]. 
(P1) — Ah, está simpático, mas podemos pôr um ponto de 
exclamação. 
(Silas) — Está ficando à tarde já, filha [criticando o início do e-mail 
com “bom dia”]. 
(P1) — Vamos, lá, V., pula uma linha e colocamos: “Somos”. 
(Silas) — Somos os CAPS, um grupo de doidos. 
(P1) — É isso que você quer pôr? Somos um grupo de doidos... É  
isso que você pensa de nós? 
[Silas  e Vanessa riem]. 
(P1) — Grupo do quê? Nós já discutimos bastante isso. 
(Vanessa) — Ah já sei. Grupo de leitura e escrita. 
(Silas) — Ah, nós não “lê.”. 
(P1) — Que estamos aonde? 
(Vanessa) — Que... [hesitante] 
(P1) — Frequentamos, pode ser? Não queria escrever com as 
minhas palavras, falem com a sua... 
(Vanessa) — Pode ser... Que frequentamos. Tem acento 
frequentamos? 
(Silas) — Somos um grupo de leitura e escrita que frequentamos o 
CAPS...   Está errado CAPS! 
(P1) — Falta o “ij” Será que eles sabem o que é CAPS? Vamos por 
entre parênteses... Centro? 
(Silas) — Centro de Atendimento... 
( Vanessa) — Atenção Psicossocial. 
(P1) — Isso! 
 Silas: -— Eu ia falar... 
(P1) — Somos um grupo de leitura e escrita que frequentamos... 
(Silas) — Está errado! [vendo a correção abaixo da palavra] 
(P1) — Está errado. 
(P1) — Somos um grupo que frequenta, não precisa por 
frequentamos.   
(Silas) — Deu a minha hora já. 
(P1) — Tem que esperar um pouquinho. 
[Silas começa a assobiar]. 
(Silas)— Será que eles vão ler? 
(P1) — Eles vão ler, é muito importante! 
[Silas vai para o computador escrever]. 
(P1) — Você já pôs bom dia. Se for para zoar, não. Nós temos que 
terminar isso hoje senão não vão responder e não vai dar certo. 
Assume você, Vanessa. 
[Silas continua digitando] 
(Vanessa) — Coloca acento no “e”! 
(P1) — Qual o objetivo de escrever esse e-mail? 
(Silas) — Para ir lá. 
(P1) — Então, como você vai explicar isso aí. 
(Vanessa) — Coloca acento, menino! 
(P1) — O que você quer dizer, explica para a gente... 
(Silas) — Eu não sei, eu estou escrevendo o que vem na mente 
(P1) — Mas o que você está pensando, conta para a gente. Nosso 
objetivo [lendo]... Ah, melhorou! 
(Vanessa) — Acento no ‘e”! 
(P1) — Qual é nosso objetivo? É se divertir... lendo e 
conversando ....É  mesmo é um pouco isso! 
[Pausa] 
(P1) — Olha, ficou bacana! Gostei do seu texto. 
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(P2) — Lendo e conversando? Sobre livros, coloca no plural. 
[Silas continua digitando de forma autônoma por alguns minutos, 
completando o texto até a finalização]. 
 

        Nessa sequência dialógica, ficou evidente certa rivalidade entre os dois 

interlocutores, que disputaram entre si a utilização do computador para 

escrever, além da atenção e elogios da terapeuta.   Exemplificando o caráter 

competitivo, Silas disse para a jovem: apaga, está feio ou está ficando a tarde 

dando um tom ambíguo para contrapor ao “bom dia” escrito anteriormente. Por 

sua vez, Vanessa demonstrou alguma impaciência com os erros na escrita do 

colega, quanto a aspectos formais, como falta de acentuação em alguns 

vocábulos.   

À parte essa postura competitiva da dupla, o clima descontraído 

predominou na interação, propiciando brincadeiras com a materialidade 

fonológica das palavras, especialmente as de origem estrangeiras, como ao 

pronunciarem de formas diversas o vocábulo e-mail ou quando Silas substitui 

“Facebook” por “Faça o book”. Mais uma vez, Silas valeu-se bastante desses 

chistes e jogos de palavras como expressão, mostrando possibilidades e 

recursos linguísticos com alguma sofisticação.  Ao sugerir a expressão um 

grupo de loucos para ler, brinca novamente com a ambiguidade de sentidos do 

termo loucura, enfatizando a polissemia linguística. 

Mas pôde-se pensar, posteriormente, em outra possibilidade de 

intertextualidade 48  para além da noção de dicionário para interpretar a 

expressão “loucos por ler”. No grito de guerra da famosa torcida de um time de 

futebol paulistano, entoa-se: “aqui tem um bando de louco; louco por ti 

Corinthians” 49·. Talvez Silas, torcedor fanático desse clube, tivesse proposto o 

enunciado inspirado por esse enunciado, trazendo ecos dialógicos para além 

do contexto imediato. 

Se, por um lado, Vanessa tenha manifestado preocupação com 

aspectos formais do texto, como acentuação e correção ortográfica, Silas 

                                            
48

 No nível discursivo, perceber um discurso é colocá-lo em relação com outros discursos já 
conhecidos, que estão tramados a este discurso, num dado texto, como por exemplo, nas 
paródias, nas ironias, nas citações, falamos de interdiscursividade. Fonte: ROJO, 2004 , 
conforme Referências Bibliográficas. 
49

 Fonte:  https://www.letras.mus.br/corinthians/1726785/ Acesso em: 15 de novembro 

de 2017. 

https://www.letras.mus.br/corinthians/1726785/
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demonstrou nesse episódio grande domínio da produção textual no gênero 

relato.  

      Ao longo dos encontros, Vanessa frisava constantemente que não 

gostava de escrever, evidenciando em geral grande resistência às propostas 

de escrita individuais. Talvez a preocupação formal e uma submissão 

excessiva às normas e convenções linguísticas impedissem a adolescente de 

exercitar uma escrita criativa, produzindo um afastamento dessa atividade. 

Quanto a Silas, surpreendeu sua autonomia e concentração para 

terminar a produção textual, que, ao final, foi assinada pelos dois participantes 

com certo orgulho. Vejamos abaixo:  

 

 

 Bom dia! 
Somos um grupo de leitura e escrita que frequenta o Capsij (Centro 
de atenção psicossocial infantojuvenil) Ipiranga.  
O nosso objetivo é se divertir lendo e conversando sobre livros. 
Gostaríamos de visitá-los no próximo dia 11 de outubro, a partir das 
9:30 horas. 
Seremos sete pessoas de idade entre 13 a 15 anos com dois 
profissionais responsáveis. 
Aguardamos uma resposta. 
Atenciosamente. 
Silas, Vanessa (e terapeutas). 
 

 

 

4.2.1 Não consigo aprender nada! 

 

        Logo após o passeio à biblioteca, Silas trouxe para a cena grupal a 

percepção de não aprendizagem escolar em tom de sofrimento: eu estudo para 

tirar notas [na escola], mas eu não consigo aprender nada!. 

     Numa visão bakhtiniana, esse enunciado concreto de Silas estaria 

conectado a muitos outros enunciados do seu entorno, podendo refletir, por 

exemplo, a visão da escola sobre suas dificuldades de aprendizado. No 

relatório escolar, ele é descrito como um aluno com baixo rendimento, 

comportamento inadequado, hiperativo e com falta de interesse pelos 

conteúdos escolares. 

O sofrimento que Silas pela primeira vez manifestou é muito comum 

entre os meninos de sua faixa etária.  Fukuda et al. (2016), confirmando outras 
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pesquisas, observaram que, no início da adolescência - entre  10 e 13  anos - 

há uma  alta prevalência de problemas relacionados à escola que impactam a 

busca por atendimento específico em saúde mental, especialmente no gênero 

masculino. 

            O enunciado de Silas remete ao fato de o objeto apresentado - leitura e 

escrita - ser convencionalmente relacionado ao universo escolar. Pode ter sido 

ainda uma resposta aos questionamentos sobre o propósito do atendimento, 

feito em sessões anteriores pela pesquisadora.  

Além disso, a enunciação aconteceu justamente após a ida à biblioteca, 

local em que o conhecimento e leitura são postos em primeiro plano e onde 

houve a experiência de ampliação de circulação social, o que poderia ser 

significativo para alguém que se apresentou desta forma em um texto escrito: 

Moro em uma casa pequena com meu pai minha madrasta e minhas 
irmãs numa viela estreita. Vou pra escola todos os dias da semana, 
nos fins de semana que é no domingo trabalho na feira livre, ganho 
meus trocados para comprar coisas básicas que preciso. Minha vida 
é comum que é escola e casa e dormir e só, como outros 
adolescentes. (Silas) 

 

        No momento seguinte ao enunciado de não aprender na escola, Silas, o 

único que compareceu ao passeio dentre os presentes, produziu um texto no 

gênero discursivo de relato com a terapeuta como escriba.     

Um belo dia no dia 11 de outubro, andamos de metrô para chegar ao 
nosso destino: Biblioteca de São Paulo no parque da Juventude. 
Lá fomos bem acolhidos por uma moça educada que nos apresentou 
a biblioteca. Ela nos mostrou equipamentos para ajudar pessoas com 
deficiência a lerem livros, por exemplo, para deficiência visual havia 
uma máquina que lia o livro. 
Na parte de baixo, havia livros infantis e juvenis divididos por idade 
até 14 anos. Havia tendas aonde se podia relaxar e ler um  livro 
sentado. 
Nesta biblioteca existem programas, por exemplo, para ajudar idosos 
a mexer no computador. 
Na parte superior, ficava o setor de adultos. Tinha uma sala que era 
só para maiores de dezoito anos com livros e filmes proibidos para 
menores. 
Ao final da visita, fizemos um lanche na varanda da biblioteca e 
fomos embora de metrô. 
 

 
          Essa capacidade de aprender a partir de uma experiência foi valorizada 

e apontada pela terapeuta como um contraste em relação a suas dificuldades 

escolares. 

        Importante considerar que, mesmo tendo Silas produzido o texto 

oralmente, ele pode valer-se do conhecimento de modos de expressão no 
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gênero relato escrito, havendo marcas de letramento. Por exemplo, quando 

utiliza “chegar ao nosso destino” distancia-se do discurso mais coloquial 

calcado na oralidade.  Nesse texto, há todo um detalhamento e um colorido nas 

descrições, que formam um contraponto ao relato anterior, em que emergiu a 

vivência de um cotidiano desvitalizado. 

 

4.2.2 Um texto para o mural 

 

O processo de reelaboração e de reescrita é muitas vezes negligenciado.  

Na vida escolar, é mais comum que apenas se corrija erros de ortografia, sem 

que se ofereça ao autor do texto outros recursos para que possa desenvolver 

um olhar crítico sobre suas produções, de modo a fazer revisões e 

reformulações no sentido de buscar um melhor acabamento e precisão das 

ideias. Todos que escrevem com regularidade sabem que um texto não nasce 

pronto, que é necessário tempo e disposição para lapidá-lo num intenso 

trabalho de reescrita. 

Assim, no encontro seguinte, nos dedicamos a reler cuidadosamente o 

texto já escrito na semana anterior. Utilizando o computador da sala de 

convivência, fizemos a reescrita do texto, introduzindo informações, 

modificando e corrigindo frases. Nessa proposta, enfatizamos o uso social da 

escrita, esclarecendo que o texto seria direcionado a outros jovens que 

frequentassem o serviço. 

        Aqui, observamos grande habilidade de Vanessa em sugerir alterações 

que tornavam o texto mais claro, coeso e interessante - seja evitando 

repetições de vocábulos, seja reorganizando os parágrafos ou utilizando sinais 

de pontuação. Silas, por sua vez, também fez sugestões pertinentes e 

acrescentou ideias a partir da experiência, além de elaborar o título. Notamos 

que usar o meio eletrônico para escrever desvinculou a tarefa das vivências 

escolares.  Trouxe ainda maior agilidade no processo de reescrita. 

        Assim, o texto ficou rico em detalhes e com sugestões e informações 

para outros usuários, o que viabilizava a função social do escrever. Segue 

abaixo a versão final do texto e a foto utilizada para ilustrá-lo. 
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Uma aventura do CAPSij no mundo da leitura: biblioteca de 
São Paulo (parque da juventude) 
 
   Um belo dia, no dia 11 de outubro, nós pegamos o metrô para o 
nosso destino que era a biblioteca São Paulo no Parque da 
Juventude. Essa biblioteca foi construída no local de um presídio 
famoso que até já foi tema de filme e de livro, o Carandiru. 

Lá fomos bem acolhidos por uma moça chamada Isabela que 
nos apresentou a biblioteca. Isabela nos disse que essa biblioteca 
é estadual e faz parte de um projeto chamado ‘’biblioteca viva’’ 
que é um projeto para incentivar as pessoas a lerem por meio de 
atividades educativas. 
    A biblioteca tinha dois andares, na parte de baixo havia livros 
infantis e juvenis, divididos por faixa etária. Ainda na parte de 
baixo havia tendas com pufes onde se podia relaxar e ler a 
vontade. E cada tenda tinha sua faixa etária e tema. 
  Essa biblioteca ajudava pessoas de idade a mexer no 
computador. E ajudava os moradores de rua a lerem ou verem 
filmes ou também mexer no computador. 
  Na parte superior ficava o conteúdo adulto e lá tinha 
equipamentos que ajudam pessoas deficientes a lerem livros. Por 
exemplo: Para deficientes visuais tinham dois tipos Braile uma 
maquina que digitaliza o livro no computador e depois lia em voz 
alta para o cego poder ouvir o livro. 
  Tinha uma sala que só tinha conteúdo para maiores de 18 anos, 
onde tinha livros filmes e livros proibidos para menores de idade. 
  Ao final da visita, fizemos um lanche coletivo na parte externa da 
biblioteca e fomos embora de metrô.  
   Esta biblioteca é uma ótima sugestão de passeio, inclusive aos 
finais de semana e feriados, dias que permanece aberta e tem 
muitas atividades culturais acontecendo. Além disso, na parte de 
trás tem o parque da juventude, aonde se pode caminhar, andar 
de bicicleta, jogar bola e fazer piqueniques. Não deixem de ir! 
ENDEREÇO: Av. Cruzeiro do Sul, 2.630 Santana, São Paulo/SP 
(METRÔ CARANDIRU). HORÁRIOS: De terça a domingo e 
feriados, das 9h30 às 18h30 horas. 

 
Fotografia 1 – Interior da Biblioteca São Paulo  

                                           
Fonte: https://bsp.org.br/fotos 
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Infelizmente, porém, a possibilidade de compartilhamento desta 

experiência teve vida curta na instituição, conforme trecho do diário da 

pesquisa após à produção do texto: 

Havia um recém-inaugurado mural para usuários na sala de espera 
do serviço, onde resolvemos afixar o produto elaborado pelo grupo. 
Para nossa surpresa, após um hiato de tempo das férias da 
pesquisadora de cerca de duas semanas, o texto havia sido retirado, 
apesar de ainda haver espaços vazios no mural. Entretanto, algo 
novo aparecera: uma lista de medicações disponíveis no serviço. 
 

 
       A ação da instituição50 de retirar o produto escrito do mural, impedindo, 

na visão dialógica bakhtiniana, a réplica discursiva dos outros usuários, teve 

como efeito o silenciamento dos interlocutores e nos impediu de viver a 

experiência discursiva até o fim, acompanhando concretamente a possível 

ressonância dialógica que poderia gerar entre os demais usuários do serviço. 

De forma similar, Galvanese et al. (2013) também observaram falta de 

visibilidade das  práticas relacionadas à arte e cultura no contexto dos serviços 

de saúde mental.  As autoras questionam assim se há um reconhecimento 

genuíno do trabalho realizado nas oficinas por parte das equipes 

multiprofissional e dos gestores. 

      

  4.3 O lugar do leitor e os espaços de leitura  

 

     Petit (2010) nos fala da importância do espaço das bibliotecas públicas 

para a transmissão cultural e para experimentar uma relação com o livro que 

não se restrinja a perspectivas utilitaristas da instrução. Esse espaço é por ela 

qualificado pelo caráter complexo e múltiplo de permitir devaneios, desvios e 

encontros inesperados.  

No caso deste estudo, a decisão de visitar uma biblioteca pública foi 

sendo construída a partir do desejo de “dar um rolê 51”, manifestado pelos 

participantes, aliado à ideia de ampliar o repertório cultural e a circulação por 

                                            
50

 Talvez esse fato devesse ter sido levado ao espaço da reunião geral da equipe, o que não 
aconteceu, dada à dificuldades com esse dispositivo  no interior do CAPSij, que fogem ao 
escopo deste estudo. 
51

 Expressão de gíria, o mesmo que passear, dar uma volta, caminhar. Fonte: 
http://www.dicionarioinformal.com.br 
 

http://www.dicionarioinformal.com.br/
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equipamentos de cultura, objetivos do estudo.  Pela leitura dos mapas dos 

territórios feita no segundo encontro, constatamos que, em geral, no cotidiano 

dos jovens frequentadores dos CAPSij, havia poucos espaços de lazer e   

locais como museus, teatros, cinemas e bibliotecas, os quais nem sempre 

eram acessíveis. 

     Sobre as bibliotecas, houve certa vez a menção dos jovens sobre o 

esvaziamento e falta de público, o que as convertia em verdadeiros 

equipamentos fantasmas. Segundo eles, isso ocorria pelo maior acesso à 

tecnologia de obter informações por computador e ao pouco interesse dos 

adolescentes pelos livros. 

     Todavia, era evidente que havia uma capilaridade da rede de bibliotecas 

municipais e comunitárias, no território de abrangência do CAPSij, mesmo nos 

bairros periféricos. Para a visita, optamos então pela Biblioteca de São Paulo, 

na Zona Norte da cidade e com fácil acesso por transporte público.   

 

4.3.1 Um presídio transformado em biblioteca 

 

 O projeto dessa Biblioteca, denominado Biblioteca Viva52, contrapõe-se 

à ideia de “bibliotecas fantasmas” a que os adolescentes se referiram antes.  

Propõe que a leitura faça parte da vida das pessoas, desmistificando que seu 

valor esteja atrelado à aprendizagem formal e escolar, apenas.   Trata-se, pois, 

de um espaço cultural, num ambiente moderno, atraente, não completamente 

silencioso, bem diferente da imagem convencional desse equipamento cultural 

(cf. fotografia 1 e 3  abaixo). 

     No momento anterior a nossa visita, soubemos que o local em que a 

Biblioteca estava construída havia pertencido a um grande presídio, o que 

causou surpresa e curiosidade nos participantes. Vanessa chegou até a 

                                            
52

 Fonte: http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/ultimas-noticias/biblioteca-de-sao-paulo-
oferece-conceito-inovador 
 

http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/ultimas-noticias/biblioteca-de-sao-paulo-oferece-conceito-inovador
http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/ultimas-noticias/biblioteca-de-sao-paulo-oferece-conceito-inovador
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comentar que havia um livro e filme com o mesmo nome53.    Podemos ver nas 

fotografias 2 e 3,  abaixo, a transformação do local. 

Fotografia 2 - Presídio do Carandiru 

 

 Fonte: Folhapress , Evelson de Freitas, 18 de fev. de 2001
54

 

 

 

Fotografia 3- Prédio da Biblioteca de São Paulo 

 

Fonte: https://bsp.org.br/fotos 

                                            
53

 O livro Estação Carandiru (1999) de Dráuzio Varella deu origem depois ao filme Carandiru 
(2003) dirigido pelo cineasta Hector Babenco. 
54 http://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/10446-massacre-do-carandiru 

 

 

https://bsp.org.br/fotos
http://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/10446-massacre-do-carandiru
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A partir da força dessas imagens e da metáfora de transformação nelas 

contida, pudemos refletir sobre o significado de uma prisão transformada em 

espaço cultural, do aprisionamento dos corpos para a apresentação de objetos 

culturais que permitiriam uma reconstrução de si, a liberdade de fantasiar e 

sonhar por meio de livros! Causa mais impacto se pensarmos que a prisão foi 

palco de um fato triste que entrou para a história de São Paulo, pois em 1992 

houve a invasão policial do presídio com o massacre de 111 detentos55. 

Para os adolescentes, o que se sobressaiu na experiência foi uma 

atitude de acolhimento por parte da monitora, que nos recebeu e foi 

apresentando os vários espaços da Biblioteca.  O fato de estarmos, juntos, em 

um lugar diverso daquele em que comumente nos encontrávamos, voltado 

estritamente à saúde, abriu a possibilidade de experimentarmos novos modos 

de estar no mundo.  

Galetti (2006) sublinha a necessidade da clínica de ser atravessada por 

outros planos, no caso aqui pelo campo da cultura e da leitura. Produzir 

situações de encontros sociais para além do espaço clínico pode criar um 

campo de solidariedade com outros sujeitos, o que de fato constatamos na 

relação dos jovens com a monitora da Biblioteca 

No texto produzido coletivamente sobre essa experiência na biblioteca, 

ficou evidente essa abertura de possibilidades sobre o livro e a leitura. Os 

jovens autores destacaram a importância da recepção acolhedora aos vários 

públicos (pessoas com deficiência, moradores de rua ou idosos), do conforto 

do espaço e da diversidade de formatos dos portadores de texto e de imagem. 

Já para as terapeutas, a visita ao equipamento cultural possibilitou 

compreender também a relação individual e singular de cada participante com 

a leitura e a escrita. Ficou evidente que estar em um ambiente como o de uma 

biblioteca evidenciava aspectos da singularidade da constituição dos leitores. 

 Vanessa, que na primeira oficina afirmara que a capacidade de ler e 

escrever fora o mais importante aprendizado de sua vida, pôde confirmar essa 

relevância da leitura, conforme está registrado no diário de campo referente ao 

décimo encontro: 

                                            
55

 Refletimos depois que esse fato poderia ter sido debatido com o grupo o que não ocorreu. 
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Durante a visita (à biblioteca), quem mais se empolgou foi Vanessa, 
pois reconheceu vários livros e filmes que faziam parte do seu 
universo cultural, como “O menino do pijama listrado”, os livros da 
saga Harry Potter e outros que se ligavam a essa temática de 
histórias fantásticas. 

 

De fato, para essa jovem, a leitura tinha como função primordial o 

entretenimento, sendo parte ainda de seus momentos de lazer; por exemplo, 

ela era frequentadora regular de estreias de filmes, exposição de livros etc. 

Vanessa via a leitura como um espaço de explorar a fantasia, o fantástico e o 

sobrenatural, o que a aproximou precocemente desse objeto cultural. Essa 

postura de receptividade à leitura certamente favoreceu, na trajetória dessa 

usuária, tanto a abertura para aspectos subjetivos e de resiliência ao 

sofrimento, como a ampliação de conhecimento de mundo e aprendizado 

escolar.  

Durante o passeio externo com o grupo, Vanessa comentou que não 

estava encontrando livros ou textos que fossem de seu interesse. Então, 

atentas a suas preferências, sugerimos e emprestamos, no encontro seguinte, 

um livro que nos pareceu relacionado ao seu universo de interesses 56 . A 

adolescente ficou encantada com essa indicação, dizendo que era exatamente 

o que desejava ler! 

 Cabe lembrar de que Vanessa estava passando por um período de 

indefinição e angústia por não saber se continuaria morando com a tia ou se 

voltaria a morar com a mãe, no interior. Ler nesse momento pode ter se 

constituído para ela, um salto para fora da realidade cotidiana, uma “verdadeira 

abertura para um outro lugar, onde o devaneio e, portanto, o pensamento, a 

lembrança, a imaginação de um futuro tornam-se possíveis”, conforme a visão 

de Petit (2010, p. 76).   

        Silas, por sua vez, constantemente trazia uma visão negativa sobre o ato 

de ler, dizendo preferir “assistir”, referindo-se a seu interesse pelo universo 

audiovisual. Contudo, no decorrer do processo grupal, observamos que 

histórias em quadrinhos e revistas de piadas compunham suas preferências, 

ainda que raramente ele levasse esse material para casa. No final das oficinas, 

pôde nos contar que, realmente, não considerava que sua casa seria um 

                                            
56

 O livro foi “Animais fantásticos & onde habitam” de autoria de Newt Scamander, relacionado 
à saga de Harry Potter. 
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espaço para leituras, pois ficava pouco em casa, e quando estava lá, tinha 

inúmeras tarefas domésticas para realizar.  

         Já Daniel, que na ocasião em que devolvera um livro emprestado pelo 

CAPSij afirmara: eu gostei do início da história, mas não tenho paciência para 

continuar.  Em outros momentos, comentou sobre a crença em um leitor ideal, 

colocando-se como alguém que não teria essas características. Não tenho o 

dom da leitura - foram suas palavras na ocasião. 

        Masini et al. (1994) contribuem com uma discussão sobre o mito do leitor 

ideal, a partir da experiência de atendimento clínico fonoaudiológico de 

indivíduos com dificuldades de aprendizagem e leitura.  As autoras descrevem 

situações clínicas em que são feitos relatos da crença de que um bom leitor 

seria aquele que lê de tudo, não selecionando os materiais de seu interesse, 

além de ter muita concentração e conseguir memorizar tudo o que o autor 

escreveu.  Para as autoras, um bom leitor seria justamente aquele que 

seleciona com muito cuidado as leituras que irá fazer, buscando aquelas que 

estejam de acordo com seu mundo interno. 

        Diante disso, buscamos, com Daniel e o grupo, desmistificar essa noção 

idealizada de leitura, deixando claro que não seria necessário ler na íntegra a 

publicação, por exemplo. Nossa ideia era evitar repetir a vivência escolar de 

leitura obrigatória para obtenção de notas. Foi possível, então, por meio do 

diálogo com Daniel, valorizar e validar outras leituras que o jovem (e outros do 

grupo) vinha fazendo de forma prazerosa. Apoiada nos estudos antropológicos 

conduzidos por Petit (2009), a ideia foi buscar que os textos lidos fossem de 

fato apropriados subjetivamente e de maneira livre, sem necessidade de 

prestar contas, como nas vivências escolares. 

Para Daniel, ler parecia ter um sentido mais prático, como quando 

reproduzia as notícias de revistas sobre fatos científicos ou mesmo textos 

técnicos sobre aeronaves, pois ele desejava seguir carreira na área de aviação. 

Mesmo assim, também foi proporcionado para ele e outros no decorrer dos 

encontros grupais leituras coletivas de outros gêneros, como poesias e contos 

em que não havia esse sentido utilitário, mas certa fruição estética.   

 Já Lucas não tinha um repertório de interesses definidos como Vanessa, 

manifestando até certa rejeição às possibilidades que a leitura oferecia, o que 



96 
 

mereceria ser mais investigado no processo grupal, caso ele tivesse podido 

continuar 57. 

 Lucas afirmava constantemente que não gostava de ler, mas 
mantinha-se atento a tudo. Silas também permaneceu concentrado à 
exposição da monitora e, como sempre, demonstrou curiosidade.  Na 
seção infantil, afirmou que “Os contos de Grimm” marcaram sua vida, 
ao que Lucas, de forma irônica, comentou que isso parecia uma 
atitude “bem sentimental”.  

          O comentário feito por Lucas remete a padrões culturais de gênero.  

Brincadeiras em relação à orientação sexual foram comuns entre Silas e Lucas 

em outros episódios do percurso grupal. Parecia haver, de forma velada, uma 

ideia preconcebida que gostar de contos de fadas ou gêneros literários 

correlatos seria mais apropriado para meninas do que para meninos, o que nos 

meios populares pode ser devido “a ideia de que ler efeminiza o leitor”, 

principalmente em se tratando de leituras que tem muito a ver com a 

interioridade (PETIT, 2008, p. 128).   

       Petit, autora de “A arte de ler” (2010) compara, então, as diferentes 

perspectivas sobre a leitura no meio burguês e no meio popular. Se no primeiro 

há uma maior valorização da cultura letrada que torna mais fácil o interesse em 

leitura para o gênero masculino, no meio social desfavorecido a rigidez quanto 

a padrões de masculinidade faz com que haja controle mútuo entre os jovens 

(PETIT, 2008). 

    Numa outra reflexão sobre os sentidos da leitura para os jovens, Petit 

(2008) enfatiza a possibilidade de ela ampliar os círculos de pertencimento dos 

leitores, permitindo romper o isolamento ao trazer a “experiência de homens e 

mulheres, daqui e de outros lugares, de nossa época ou de épocas passadas” 

(PETIT, 2008, p. 94).  Isso seria válido principalmente para os jovens que 

habitam bairros urbanos marginalizados e apartados do centro das cidades por 

fronteiras visíveis ou invisíveis.  

    James, que, desde o início dos encontros, trazia pouco de suas 

vivências e preferências e tinha uma expressão verbal espontânea restrita58, 

claramente mostrou a possibilidade de ampliação de universos e culturas, 

descrita por Petit.  

                                            
57

 O adolescente precisou deixar de frequentar o espaço grupal por mudança no período de 
frequência à escola 
58

 No prontuário, havia queixa que fazia supor algum rompimento de laços sociais, com uma 
suposição de que poderia ouvir vozes de um amigo imaginário. 



97 
 

Vejamos esta descrição do diário de campo, do penúltimo encontro, quando 

apresentamos ao grupo fotos e textos do livro “Where children sleep”, do 

fotográfo James Mollison59: 

Utilizando as reproduções de fotos dos livros embaralhadas e as 
legendas que as acompanhavam, solicitamos que os participantes 
tentassem parear texto e foto.   O clima durante a atividade foi leve, 
com demonstração de prazer e divertimento, o que é até 
surpreendente, pois as imagens algumas vezes ilustravam evidentes 
injustiças sociais. 
James ficou bastante absorto e, em seguida, fez várias perguntas 
sobre a realidade de outras nações e pôde confessar um sonho: a 
possibilidade dele próprio morar nos Estados Unidos no futuro. James 
conseguira, enfim, trazer algo de sua singularidade, sempre tão 
camuflada em respostas genéricas a tudo que lhe era direcionado. 

 

          Nessa atividade, o adolescente pela primeira vez demonstrou real 

interesse por um material de leitura, justamente pela realidade de crianças de 

outros países. Isso permitiu que ele falasse sobre o sonho que acalentava de 

morar nos Estados Unidos. Mais tarde, ao redefinir seu projeto terapêutico, a 

mãe confirmou esse desejo e trouxe a dúvida de como dar contorno a um 

sonho tão longínquo. Sugerimos então que talvez fosse interessante 

transformar tal sonho em algo viável de imediato: a inscrição em cursos de 

idiomas (inglês). 

4.4 Significados das oficinas: “fazer coisas juntos” 

 

      A formação do vínculo no contexto dos encontros grupais foi um 

processo gradual. Embora uma parte dos integrantes já se conhecesse de 

momento anterior durante o projeto embrião, a novidade do convite para se 

tornarem sujeitos de um trabalho acadêmico causou estranhamento e até 

desconfiança.   Esses sentimentos puderam ser superados mediante a garantia 

de confidencialidade no processo e pelo sentimento de pertencimento ao grupo 

que foi aos poucos crescendo. 

     Nesta fase inicial, surgiram ainda tensões e questionamentos sobre o 

propósito e validade do trabalho em grupo, ainda mais por ser uma proposta 

                                            
59

 Livro publicado em 2010 pela Editora Chris Boot, que retrata, em cerca de 56 imagens, 
crianças do mundo todo e seus quartos. Cf.: http://www.f508.com.br/where-children-sleep-
james-mollison/ 
 

http://www.f508.com.br/where-children-sleep-james-mollison/
http://www.f508.com.br/where-children-sleep-james-mollison/
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nova no âmbito do CAPSij. Havia uma natural confusão em distinguir a oficina 

de trabalhos psicoterapêuticos, ainda mais pelo fato de uma das terapeutas ser 

psicóloga e também conduzir grupos psicoterápicos no serviço. 

      Ainda nessa fase inicial, quando não havia clareza sobre a função da 

oficina para os participantes, debateu-se sobre a dificuldade de falar de si no 

contexto grupal.  Lucas comentou sobre o receio em falar, pois seria tenso, 

chega na hora você esquece tudo [o que teria para falar], com a concordância 

de Letícia, que completou afinal, a gente vem no psicólogo para falar sobre isso 

[das dificuldades], mas nem sempre consegue.  

   Nesta mesma sessão, repentinamente, Nayane60 disse que não queria 

mais ficar no grupo, levantando-se sem dar maiores explicações e deixando os 

adolescentes presentes perplexos. Com essa atitude, no entanto, a jovem pode 

ter se tornado porta-voz, no sentido dado por Pichon Rivère, de uma 

insatisfação em relação ao processo grupal, que não vinha sendo verbalizada 

no contexto grupal. Em concordância, Castanho (2007, p.51) explica sobre o 

funcionamento de grupos centrados na tarefa: “O que acontece com uma 

pessoa em um grupo comunica algo do conjunto”.  

    De forma diversa, Letícia conseguiu expressar sua insatisfação ao 

reavaliar seu projeto terapêutico singular no serviço, quando priorizou o 

atendimento psicoterápico individual, não conseguindo dar continuidade às 

oficinas 61 . Mesmo sendo algo que potencialmente traria benefícios, o 

atendimento grupal para ela não deveria ser indicado de forma generalizada 

para adolescentes, por ter pessoas que só conseguem falar em particular, não 

sendo beneficiadas pelos grupos.  

      A jovem discorreu sobre a ideia de haver diferentes grupos de 

necessidades entre os usuários do CAPSij; sendo assim tinha que diferenciar 

isso - esses grupos - e colocar cada um em seu grupinho, para aí ficar mais 

fácil e rápido. Dessa forma, a usuária evidenciou a dificuldade do serviço com o 

desenho dos projetos terapêuticos em se adaptarem às reais e sempre 

singulares necessidades dos usuários, como frequentemente é abordado no 

                                            
60 Naquele momento e pelo abandono do processo posterior, não pudemos compreender no 

contexto grupal exatamente as razões que justificariam a decisão da jovem, que vivia um 
momento pessoal de intensa crise e optou pelo atendimento psicoterápico individual. 
 
61

 Havia problemas de acesso por meio de transporte público ao CAPSij que justificaram sua 
decisão. Ela só compareceu em quatro encontros. 
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campo da saúde mental em relação à construção compartilhada dos projetos 

terapêuticos com famílias, crianças e adolescentes.   

        Por sua vez, Lucas, ao fazer o fechamento do seu curto percurso62, 

trouxe uma visão bem positiva, considerando a experiência do grupo legal, 

justamente por não ser um grupo com psicólogos, mas ser um lugar para 

encontrar pessoas e fazer coisas juntos. Esse enunciado evoca uma 

consideração de Galetti (2006) sobre a efetividade de intervenções alheias ao 

campo da clínica psicológica com adolescentes, pelo fato de o trabalho com 

oficinas não exigir intermediários de ordem simbólica. 

A atividade - o fazer coisas juntos - foi validada também por Letícia. Ela 

considerou que jogos não verbais, ou seja, sem uso da expressão oral ou 

escrita - desenhos e outros - poderiam ser um recurso para os que falassem 

menos se expressarem de alguma forma.  Isso de fato ocorreu em várias 

oficinas, quando propusemos atividades lúdicas e jogos, sempre com maior 

ênfase no aspecto dialógico. 

Essa validação do fazer associada ao caráter lúdico da prática se tornou 

explícita na escrita de apresentação para outra instituição, quando os jovens se 

autodenominaram como um grupo de leitura e escrita com o objetivo de se 

divertir enquanto lê e conversa sobre as leituras. Essa forma de compreender o 

grupo pela valorização do brincar aproxima o dispositivo grupal do conceito 

winnicottiano de espaço potencial, da mesma forma que outras experiências 

grupais na saúde mental já examinadas neste estudo. Além disso, põe em 

relevo o objeto cultural relacionado à cultura letrada. 

O clima geral que prevaleceu nos encontros, mesmo com algumas 

disputas e tensões eventuais entre os participantes, foi de colaboração e de 

troca de experiências. Com o desenvolvimento do vínculo entre os 

participantes, ficaram evidentes movimentos mais horizontalizados de 

reconhecimento mútuo e um clima de solidariedade grupal. 

Rolnik (1995), ao interrogar as ideias de cidadania e democracia, 

problematizou a noção do “outro”. Situando a discussão no âmbito de ecologia 

da subjetividade e considerando a dimensão invisível dos efeitos da alteridade, 

afirma que a natureza humana é essencialmente produção de diferença, que 

                                            
62

 Lucas teve de abandonar a participação no grupo no encontro, por mudança de horário 
escolar. No entanto, após estar presente em seis sessões, participou da visita à biblioteca. 
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é gênese de devir-outro. Baseada nas ideias dessa autora, Galetti (2004, p. 

99), que realizou uma cartografia das oficinas com adolescentes, destacou: “a 

solidariedade não consiste apenas em relacionar-se com o Outro pelo respeito 

civil, mas também desejar a singularidade do Outro, expor-se à alteridade e 

contaminar-se com esse Outro”. 

 Na oficina que acompanhamos, tivemos exemplos dessa atmosfera 

solidária e de contaminação pela singularidade do outro, como o fato de três 

jovens passarem a vir juntos para as sessões; a “torcida” de todos para que 

Daniel fosse aprovado na seleção de emprego; comentários sobre as 

características de integrantes em tom elogioso, entre outros. A atmosfera de 

compreensão mútua entre os adolescentes foi percebida ao longo dos 

encontros também por alguns breves debates que expunham, por exemplo, 

temas polêmicos, como atitudes transgressoras e situações de violência no 

ambiente escolar. 

Acreditamos que as vivências grupais, as trocas dialógicas e o contato 

com objetos culturais na perspectiva do letramento são potencialmente 

produtores de saúde e vida, pois permitiram tanto a afirmação da singularidade 

como o desenvolvimento da alteridade (e da cidadania) de adolescentes 

usuários do CAPSij. Como ocorreu com Daniel, que pudemos acompanhar e 

que, superando um momento de crise e sofrimento psíquico, pôde tomar a 

importante decisão de buscar seu primeiro emprego.  Em um dos últimos 

encontros, ele nos brindou com um pequeno texto que, em tom esperançoso, 

projeta seu devir.    

Meu nome é Daniel, tenho 16 anos, moro com minha mãe e meu 
irmão de 02 anos. Estou cursando o Primeiro Ano, curso inglês, tenho 
muitas expectativas e sonhos para meu futuro. Sonho em ser 
comissário de voo. Gosto de explorar lugares novos, amo viajar... 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tudo acaba, mas o que te escrevo continua. O que é bom, muito bom. 
O melhor ainda não foi escrito. O melhor está nas entrelinhas. 
                                               LISPECTOR, C. (1998, p.86) 
 

 

No capítulo anterior, seguimos a trilha dos adolescentes, com o 

cruzamento das vozes sociais sobre atenção psicossocial, escrita, leitura e os 

sentidos das oficinas. Diante dessa discussão, como concluir este percurso de 

estudo que retratou múltiplos aspectos de uma experiência singular e 

complexa?  

Retomemos as indagações da pesquisa e seus objetivos, lembrando que 

intencionávamos apreender as potencialidades e limitações das oficinas 

expressivas com ênfase na linguagem em um CAPSij  do município de São 

Paulo.  

Dos sete participantes que iniciaram a oficina, quatro seguiram até o 

último encontro, lembrando ainda que a consolidação do grupo permitiu que se 

avançasse para treze encontros, o que não fora planejado. Os profissionais 

que a conduziram puderam acompanhar a trajetória dos usuários e, com isso, 

reformular projetos terapêuticos a partir das necessidades identificadas, sendo 

que quatro dos participantes tiveram alta do atendimento no serviço após o 

término das oficinas. 

Um indicativo da potencialidade do dispositivo foi a busca de 

continuidade da oficina no CAPSij do estudo, pois os profissionais continuaram 

a sugerir outros usuários para grupos de natureza similar, consolidando-se a 

oferta dessa modalidade terapêutica no interior da instituição.  

No dispositivo grupal, foi criado um campo afetivo comum baseado na 

alteridade e na intersubjetividade propiciada por cruzamento de vozes, 

trazendo para o debate temas da contemporaneidade relacionados à esfera da 

saúde mental e ao território psicossocial dos usuários. Dessa forma, temáticas 

complexas ao serem expressas e materializadas na interação dialógica com 

outros sujeitos (terapeutas e usuários) produziram eventualmente mudanças e 

reformulações, já que numa visão baktnianna quanto mais um sujeito expressa 

suas ideias, tanto melhor as formula no interior do pensamento. “A expressão 
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exerce um efeito reversivo sobre a atividade mental; ela põe-se então a 

estruturar a vida interior, a dar-lhe uma expressão ainda mais definida e estável” 

(JOBIM E SOUZA, 1996, p.113). 

 Na tentativa de construir uma nova relação com a leitura e escrita na 

direção da interação social, do diálogo e do brincar, buscamos realizar um 

trabalho de mediação de leitura e escrita, usando gêneros discursivos diversos. 

Com isso, foram disponibilizadas várias possibilidades expressivas, de modo a 

atender a singularidade de cada participante, valorizando mais o aprendizado 

pela experiência e ativação de repertório prévio do que o aprendizado formal. 

Portanto, foram contemplados os objetivos específicos do estudo, de 

compreender os sentidos individuais da leitura e da escrita e o de aproximar os 

jovens desse importante objeto cultural. 

 Há sempre o risco de um dispositivo, como a oficina aqui descrita, 

ressaltar um cuidado menos potente, em que as atividades existem para 

preencher o tempo ocioso em espaços de convivência, com práticas 

descontextualizadas. O CAPSij, ao exercer o duplo mandato de assistência 

clínica e regulação do território, pode deixar de examinar e refletir sobre as 

especificidades de sua clínica, o que inclui as oficinas.   

Planejar e acompanhar grupos no âmbito da saúde mental exige 

disponibilidade constante para avaliá-los e reformulá-los de forma coletiva. No 

decorrer do estudo, observamos que o simples registro do cotidiano do grupo, 

incluindo as impressões das pesquisadoras, em diário de campo permitiu um 

olhar mais preciso sobre o acontecimento grupal. 

Uma das limitações para o aperfeiçoamento das oficinas foi justamente a 

pouca visibilidade dos produtos gerados no processo no âmbito da equipe e da 

instituição, o que é referido também por outros pesquisadores das atividades 

expressivas em saúde mental nos CAPS. 

Na busca da interface entre saúde e cultura, o deslocamento para a 

biblioteca com o grupo foi um momento marcante, trazendo repercussões 

imediatas no interesse pela leitura ou reflexões sobre o aprendizado escolar.  

Seria necessário, contudo, que os adolescentes alcançassem autonomia e de 

fato incorporassem os equipamentos culturais em seus territórios psicossociais. 

Nesse sentido, desenvolver parceira com equipamentos culturais do território 

nos parece fundamental, pois tradicionalmente no trabalho da rede intersetorial 
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localizada no território de abrangência do CAPSij em que ocorreu o  estudo os 

setores mais presentes são escolas e assistência social. 

Para finalizar, cabe uma reflexão sobre contribuição da fonoaudiologia 

no contexto da saúde mental.  

Estudar as possibilidades da oficina expressiva de leitura e escrita no 

contexto da saúde mental coloca a linguagem, inclusive na modalidade escrita, 

como mais um elemento a ser levado em conta no traçado de projetos 

terapêuticos para adolescentes em sofrimento psíquico. Ainda que esse 

trabalho não seja exclusividade da ciência fonoaudiológica, esse núcleo de 

saber estaria equipado para ampliar o repertório de atividades em um serviço 

como o CAPSij, sem perder de vista o caráter terapêutico dessa atuação. 

Trata-se, pois, de construção de espaço de trocas sociais por meio de objetos 

culturais mediadores da interação tendo a garantia do olhar atento e do 

acolhimento do outro, seja outro usuário ou o terapeuta implicado em todo o 

processo.  

Nesta perspectiva, fica evidente a potencialidade das oficinas 

expressivas no âmbito do CAPSij, mesmo com todas as limitações passíveis de  

serem , em grande parte, superadas. Trazer a público as idiossincrasias de um 

trabalho dessa natureza é, em si, revelador de sua potência e possibilidades de 

aperfeiçoamento.  Espera-se, desta forma, contribuir para novas pesquisas 

sobre oficinas expressivas com abordagem interdisciplinar no campo da saúde 

mental infantojuvenil.  

Seguindo as ideias de Bakthin, penso que este estudo faz parte do 

amplo, incessante e inconcluso debate universal de ideias. Então, “ouçamos” o 

poeta Manoel de Barros (2008, p. 139) para um necessário, mesmo que 

provisório, ponto final. “(...) Agora não quero saber de mais nada, só quero 

aperfeiçoar o que não sei”. 
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APÊNDICE A 

 

Termo de Assentimento para o estudo “Oficina expressiva de leitura e 

escrita como um dispositivo de cuidado em um Centro de Atenção 

Psicossocial Infantojuvenil” 

    Convido você a participar de oficinas de leitura e escrita no Centro de 

Atenção Psicossocial Infantojuvenil (CAPSij).  Essas oficinas acontecerão às 

terças-feiras, no período da manhã e terão oito encontros. Junto com você 

estarão outros adolescentes que frequentam o Capsij.  Essas oficinas fazem 

parte de uma pesquisa que está sendo desenvolvida pela pesquisadora 

Lourdes Aparecida D’Urso da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp – 

Campus Baixada Santista) e tem como objetivo acompanhar o processo de 

realização de uma oficina expressiva de leitura e escrita com adolescentes em 

um CAPSij.  

          Caso você queira participar desta pesquisa, você nos ajudará a 

conhecer melhor sobre a leitura e escrita para adolescentes que frequentam o 

CAPSij. Esta pesquisa não tem benefício financeiro direto à sua família. Você 

poderá perguntar o que quiser sobre a pesquisa e as oficinas, sobre os riscos e 

benefícios dessa  pesquisa.  

         Você não sofrerá quaisquer riscos de ordem física ou psicológica 

durante a pesquisa, pois irá apenas passar por um período de encontros que 

serão previamente agendados, evitando desencontros ou horários que possam 

incomodar seu dia a dia. Caso você se sinta desconfortável, poderá desistir do 

estudo a qualquer momento sem prejuízo. 
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         De acordo com os princípios éticos, as pessoas que aceitarem 

participar do estudo deverão ser informadas sobre o mesmo, sobre o sigilo 

referente aos dados coletados. As informações fornecidas serão de 

conhecimento apenas dos pesquisadores responsáveis e utilizadas para a 

elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso e artigos científicos. Os 

sujeitos da pesquisa não serão identificados em nenhum momento, mesmo 

quando os resultados desta pesquisa forem divulgados. 

         Não há despesas, compensações ou benefícios diretos pela participação 

que deve ser livre e voluntária e nenhum tratamento específico será oferecido 

neste estudo. Em qualquer etapa da pesquisa, vocês poderão ter acesso ao 

responsável pelo estudo, a pesquisadora Lourdes Aparecida D’Urso, que pode 

ser encontrada Rua Silva Jardim, 136 – Santos/SP. Telefone: +55 13 3878-

3700 / +55 13 3523-5000 ou pelo telefone (11) 23514240, ou através do e-mail 

lourdesdurso@yahoo.com.br Se você tiver alguma consideração ou dúvida 

sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP), R. Botucatu, 572, 1º andar, cj. 14, São Paulo, telefone (11) 

5571-1062, e-mail: cepunifesp@epm.br.  

          Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações 

que li ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo.  

 

Eu, ______________________________________________________, 

acredito ter sido suficientemente esclarecido (a) a respeito das informações 

que li ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo “Oficina expressiva 

mailto:cepunifesp@epm.br
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de leitura e escrita como um dispositivo de cuidado em um Centro de 

Atenção Psicossocial Infantojuvenil”. 

        Eu tive oportunidade de avaliar as condições informadas sobre a pesquisa 

para chegar à minha decisão de participar desse estudo. Ficaram claros para 

mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizadas, 

suas possibilidades de desconfortos, as garantias de confidencialidade e de 

esclarecimento permanentes. Ficou claro também que a participação é isenta 

de despesas. Voluntariamente concordo em participar deste estudo e poderei 

retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, 

sem penalidades ou prejuízo. Sendo assim, ACEITO participar  da pesquisa.  

 

 São Paulo,         de                     2016. 

 

Criança/adolescente 

 

Testemunha/Responsável 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre 

e Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação 

neste estudo. 

 

________________________________________ 

Assinatura pesquisador, local e data: 
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APÊNDICE B  

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para o estudo “Oficina 

expressiva de leitura e escrita como um dispositivo de cuidado em um 

Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil” (de acordo com a 

Resolução 466/12.)   

 

   Pai, mãe ou responsável: 

      Você está sendo convidado (a) a participar da pesquisa acima 

identificada, realizada pela pesquisadora Lourdes Aparecida D ‘Urso. O 

objetivo desta pesquisa é acompanhar o processo de realização de uma oficina 

expressiva de leitura e escrita com adolescentes em um Centro de Atenção 

Psicossocial Infantojuvenil em São Paulo. 

        Solicito sua autorização para que você responda uma entrevista 

sobre seu filho e, ainda, para observar, entrevistar e acompanhar seu filho 

durante a realização das oficinas por um período de oito encontros que serão 

previamente agendados. Será realizada uma entrevista com sua participação 

para apresentar a pesquisa. Solicito sua autorização para que as oficinas que 

seu filho (a) participar sejam gravadas. Esta pesquisa não trará riscos físicos 

para o mesmo. 

        Esclareço que sua participação nesse estudo é voluntária e, mesmo 

que decida participar, você tem plena liberdade para solicitar a qualquer 

momento a interrupção da nossa conversa ou retirar seu consentimento. Seu 

nome será mantido em sigilo e as informações fornecidas não serão 

identificadas como suas e serão utilizadas apenas para pesquisa e para 

produção de artigos científicos.  

 Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais 

responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. A 

principal investigadora é Lourdes Aparecida D’Urso que pode ser encontrada 

no endereço Rua Silva Jardim, 136 – Santos/SP. Telefone: +55 13 3878-3700 / 

+55 13 3523-5000, ou pelo telefone (11) 23514240 ou pelo e-mail:  

lourdesdurso@yahoo.com.br. 

mailto:lourdesdurso@yahoo.com.br
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          É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer 

momento e deixar de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à 

continuidade de seu atendimento ou tratamento na Instituição. As informações 

obtidas serão analisadas em conjunto com as de outros voluntários (as) 

entrevistados (as), não sendo divulgada a identificação de nenhum sujeito de 

pesquisa. Você tem o direito de ser mantido (a) atualizado (a) sobre os 

resultados da pesquisa.  Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre 

a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) da Unifesp, Rua Botucatu, 572, 1°andar, cj. 14. Fone: 5571-1062, FAX: 

5539-7162. Email: cepunifesp@unifesp,br. 

 Não haverá despesas pessoais para o participante em qualquer 

fase do estudo, também não há compensação financeira relacionada à sua 

participação. A pesquisadora afirma seu compromisso de utilizar os dados e o 

material coletado somente para pesquisa.        Uma versão original deste termo 

de consentimento ficará com as pesquisadoras e a outra com você, sendo que 

ambas serão rubricadas pela pesquisadora principal e/ou a pesquisadora 

secundária, bem como pelo (a) participante voluntário (a). 

 

Eu, _______________________________________________________ 

(abaixo assinado), declaro que fui suficientemente informado (a) pela 

pesquisadora, ficando claros para mim quais são os propósitos do estudo, os 

procedimentos a serem realizados e as garantias de confidencialidade e de 

esclarecimentos permanentes. 

________________________________        _____________________   

Assinatura do participante de pesquisa  Local, data 

   

______________________________      ________________________ 

Assinatura do responsável pela pesquisa  Local, data 
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ANEXO I: Parecer consubstanciado do Comitê de Ética 
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ANEXO II: Carta de autorização 

 

 

 

 


