
Oficinas culturais com adolescentes de um Centro de Atenção Psicossocial 

Infantojuvenil : intervenção na ambiência 

 

(...) Paz sem voz não é paz é medo. 

                        (O Rappa) 

 

Contextualização  

Intervenções poéticas no cenário urbano têm sido frequentes em grandes 

cidades brasileiras há alguns anos conforme Freitas (2015): 

Os muros e os demais espaços da cidade são vistos a partir de 
sua carga semântica e juntamente com a voz do homem 
comum (e de outros artistas da cidade) formam o tecido de 
um emaranhado de vozes que compõem o texto poético. O 
poema não é mais limitado pelo espaço da folha, transita livre 
pelos espaços que constroem a cidade e que o constituem 
simultaneamente. 

Figura 1 – Poema em espaço urbano 

 

Fonte:  http://brecha.com.br/oficina-de-stencil-e-poesia/ 

     Por serem intervenções estéticas com foco na linguagem, permitem 

aproximações com a proposta de oficinas expressivas e culturais no âmbito da saúde 

mental.  No processo de pesquisar oficinas em um Centro de Atenção Psicossocial 

Infantojuvenil (CAPSij) do município de São Paulo, evidenciou-se ausência de marcas 



expressivas dos usuários na  ambiência , percebida por vezes como  árida e pouco 

acolhedora. A ambiência é um aspecto central da Política Nacional de Humanização 

do SUS por se considerar o ambiente como potencialmente promotor de saúde (Brasil, 

2010).  Nos serviços de saúde mental como o CAPSij há uma circulação mais livre 

pelos espaços, sendo o  ambiente utilizado como mais  um recurso terapêutico. 

Propõe-se, desta forma, a realização de um ciclo de oficinas culturais no 

CAPSij do estudo  com a perspectiva de intervenção ética - estética - política.              

Objetivo geral 

 Transformar os espaços de convivência do Centro de Atenção Psicossocial 

Infantojuvenil , local de realização do estudo, por meio de oficinas culturais realizadas 

com adolescentes usuários1 do serviço. 

Público-alvo 

 Usuários e familiares que frequentam o espaço de convivência do CAPSij 

Operacionalização 

As oficinas serão grupos abertos aos usuários adolescentes sem necessidade de 

inscrição prévia, mas com divulgação para todos do CAPSij por meio de mural de 

informes do serviço e comunicação verbal nos diversos grupos terapêuticos e de 

familiares. 

O participante interessado pode optar se deseja participar de apenas uma 

oficina ou do ciclo inteiro de encontros. A periodicidade será quinzenal. A duração de 

cada sessão será de uma hora e vinte minutos. Estarão envolvidos sempre no mínimo 

dois profissionais de nível superior da equipe multiprofissional do CAPSij. 

 Após o ciclo de oficinas, haverá um evento final na forma de intervenção 

ética-estética –política no espaço de convivência do CAPSij por meio principalmente 

da técnica de lambe-lambe, mas também murais  e varais para exposição das 

produções das oficinas culturais. 

O evento terá ampla divulgação e participação de profissionais do serviço, 

usuários e familiares. Este encontro final necessitará de um período maior de três ou 

                                            
1
 Delimita-se, a princípio, a faixa etária a partir de doze anos de idade. 



quatro horas de duração, podendo ser realizado em um sábado ou dia de semana, 

no final do expediente do serviço.  

Nesse dia poderão ser convidados outros atores da rede territorial, 

especialmente os participantes da rede de equipamentos culturais, já que há 

atualmente encontros mensais e atividades conjuntas com Museus, Bibliotecas, 

empresas de Turismo, Organizações não governamentais de fomento à cultura, entre 

outros.  Desta forma, esses atores podem trazer novas ideias   e possibilidades para o 

encontro final, transformando o evento em um momento de difusão cultural. Por 

exemplo, poderia ser realizado de forma concomitante outras manifestações literárias 

ou musicais, como sarau poético, contação de histórias. O Conselho Gestor do CAPSij , 

participante dessa rede cultural territorialmente organizada, também será 

convocado a participar, podendo trazer contribuições para organização do evento. 

       A seguir, é apresentado o planejamento das três oficinas  

 

1. Primeira oficina: “Os textos no espaço urbano” 

1.1 Objetivo 

 Identificar marcas expressivas verbais e sua intencionalidade no espaço 

urbano do entorno do CAPSij. 

1.2 Material 

Fotografias impressas de produções textuais urbanas (ver Anexo 1), papel 

sulfite, lápis, canetas, câmeras fotográficas ou celulares com câmeras fotográficas, 

impressora.  

1.3 Dinâmica 

  O trabalho será iniciado com uma roda de conversa de apresentação dos 

participantes, com breve explanação sobre o objetivo do trabalho.  

Em seguida, será realizado passeio fotográfico exploratório  do entorno do 

CAPSij, visando coletar produções escritas nos espaços urbanos (em muros, cartazes, 

postes, outdoors e outros), de gêneros discursivos variados.  além de grafites e pichaç 

Exemplo de texto no gênero manifesto político: “se homem parisse, aborto seria legal”.  



No gênero poético, um exemplo seria “a  arte existe porque a vida não basta.” E no 

gênero publicitário, temos, por exemplo, o enunciado “beba coca-cola”. Grafites com 

imagens podem surgir, mas não é o foco maior da coleta centrada em manifestações 

verbais. 

    Recolhido o material, o grupo será dividido em duplas ou trios  para 

categorizar brevemente o material coletado associado ao material selecionado 

previamente  de produções textuais urbanas.   Será realizada uma breve discussão 

com duas perguntas norteadoras:  

 Qual seria a intencionalidade do autor do texto?  

 O que o texto provocou em mim? 

 Que resposta eu poderia dar  aos textos? 

Além disso, os textos serão categorizados em: poéticos, publicitários, 

manifestos políticos etc. 

1.4 Propostas de produção 

 Atividade de encerramento do dia com escrita nas costas de um outro 

participante de uma resposta pessoal e livre a  algum dos textos coletados ou 

apresentados;  além das fotografias coletadas no passeio fotográfico, que ficarão 

expostas nos espaços de convivência do CAPSij.  Será sugerido que fiquem atentos aos 

diversos textos publicizados no espaço urbano do território que circulam no cotidiano.  

 

2. Segunda oficina : “Textos e significados no  meu território ” 

2.1 Objetivos 

 Perceber marcas expressivas no território de circulação social dos 

participantes; 

 Compreender os textos como enunciados com aspectos verbais, extraverbais 

e recursos de estilo próprios. 

 

2.2 Material 



Todo o material produzido na oficina anterior e novos materiais selecionados 

pelos coordenadores da oficina. 

2.3 Dinâmica 

Para iniciar, será realizada uma explanação em forma dialogada sobre como 

se pode analisar e compreender o material textual do ponto de vista da comunicação 

discursiva, retomando a questão da intencionalidade relacionada aos gêneros do 

discurso. 

Será então proposto um trabalho em pequenos grupos, com dois ou três  

participantes, com análise  textual  a partir de fotografias de textos ( vide anexo I). 

Será escolhido para atividade uma esfera de circulação , podendo ser por exemplo 

publicitária, poética , política. A seguir o grupo fará breve discussão com algumas 

perguntas norteadoras: 

 

 Identifique a esfera de circulação dos textos (publicitária, poética , 

política, etc.). 

 Quais os recursos de expressão (duplo sentido, rima, metáfora, ironia, 

etc.)? 

 Há utilização de outros recursos não linguísticos (imagens, cores, tipo de 

letras)? 

 

2.4  Proposta de produção 

No encerramento, será proposta a escrita em grupo de um enunciado de 

forma livre que se conecte de alguma forma aos enunciados que foram discutidos. 

 

3. Terceira oficina “Eu: autor” 

3.1 Objetivo:  

Desenvolver  produções textuais singulares  

3.2 Material 



 Todo o material produzido na oficina anterior e o novo material  trazido 

( fotografia , textos) pelos participantes, pápeis de vários tipos, canetas, tinta, pincéis, 

recortes de revistas  e jornais.  

3.3 Dinâmica 

Roda inicial de apresentação dos participantes com breve diálogo sobre os 

objetivos do ciclo de encontros, especialmente para quem não compareceu nos outros 

encontros.  A partir da exposição de todo o material produzido ao longo dos dois 

primeiros encontros, que estará exposto em forma de varal ou móbile, serão 

retomados brevemente as apreciações e comentários feito nos dois primeiros 

encontros. 

3.4  Proposta de produção 

Após isso, será proposta a produção de textos individuais, podendo ser 

incluídas fotografias ou desenhos que possam permanecer no espaço de ambiência do 

CAPSij. Deverá ser discutida com os participantes a intencionalidade para a 

realização dessa produção textual: para que escrever, por que  e como? Os 

profissionais que conduzem a oficina estarão atentos às dúvidas e inseguranças nesse 

momento criativo, acolhendo-as de forma particularizada. 
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ANEXO 1 

Fotografia 1 - 

 

 

 

 

Fotografia 2 

 

 

 

 

 



 

 

 

Fotografia 3 

 

 

 

 

Fotografia 4 

 

 

 



Fotografia 5 

 

 

 

 

 

Fotografia 6 

 

 



 

 

 

 

Fotografia 7 

 


