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“Porque nós homens somos diferentes? 
O médico despreza o faxineiro 

Este podia ser presidente e aquele lixeiro 
Foi somente uma diferença de oportunidade 

Geralmente uma questão de natalidade 
Que para esta ele não lutou 

Pois foi uma condição que ao nascer já herdou 
Ser médico ou faxineiro, pois, não importa 

O que importa é ser homem 
O que importa é ser gente 

Sejamos homens, sejamos gente 
Não importa o que o povo pense 

Seja, meu amigo, o que você é 
Não se deturpe com ilusões 

Seja o que você é, seja o que você sente 
Seja meu amigo homem 
Seja meu amigo gente” 

 
(João Félix Cunha, 1971) 



                                                       

 
RESUMO 

 
Este trabalho trata de um relato de experiência, com um enfoque interdisciplinar, sobre a 
convivência como ferramenta terapêutica em um Centro de Atenção Psicossocial Álcool e 
outras Drogas Infantojuvenil – CAPS adi, localizado em Taguatinga/Distrito Federal. O 
objetivo principal foi compartilhar as experiências da convivência com os adolescentes em 
situação de drogas acompanhados pelo CAPS, entre maio de 2013 e janeiro de 2015.  As 
informações mais importantes para a análise provieram da vivência na intervenção entre os 
profissionais e os adolescentes. Também foram utilizadas outras fontes, conforme a 
exploração realizada, como: atividades extramuros, pinturas, colagens, oficina de culinária, 
além de diálogos relacionados aos desafios em lidar com limites; e literaturas voltadas para o 
tema do cuidado, adolescência e fenomenologia. A convivência enquanto método de trabalho 
tem sido descoberta como ferramenta enriquecedora de potencial terapêutico, por meio do 
fortalecimento de vínculos, vivências de afeto, re-significação do sentimento de 
pertencimento social e criação de novos laços sociais. A abertura do espaço do CAPS adi para 
referência de convivência tem se revelado, portanto, como uma nova forma de cuidado dentro 
da proposta da reforma psiquiátrica. 
 
 
Palavras-chave: convivência, adolescência, uso de drogas. 
 

 

 

 



                                                       

ABSTRACT 

 

This work is an experience report, with an interdisciplinary approach, about the coexistence as 
a therapeutic strategy in a Center for Psychosocial Care for treatment of youth users of alcohol 
and other drugs – CAPS adi, located in Taguatinga/Distrito Federal. The main goal was to 
share the experiences of this author about the coexistence with teenagers, in context of drug 
use, that were assisted by the CAPS between May, 2013 and January, 2015. The most 
important analyzed material was provided by the experience from interactions between 
professionals and teenagers. Also was based on others interactions as outsides activities, 
paintings, collages, cooking workshop, beyond dialogs about leading with bounds challenges 
and literatures themes about care, adolescence and phenomenology. The coexistence while 
method of work has been discovered as an enriching tool in terms of therapeutic potential 
helping to provide close bonds, affective experiences, changes about the social belonging 
feelings and creation of new social bonds. Affording the CAPS adi environment as a reference 
of coexistence has shown, accordingly, as a new method of care in the purpose of the 
psychiatric reform. 
 
 
Key-words: coexistence, adolescence, drug use. 
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1 INTRODUÇÃO  

O presente trabalho consiste em um relato de experiência a partir das vivências desta 

autora junto ao Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras drogas infantojuvenil – CAPS 

adi III situado em Taguatinga – Distrito Federal / DF. O relato se estruturou com base nas 

intervenções compartilhadas a partir da estratégia terapêutica da convivência que se constitui 

em um dispositivo importante nos espaços concretos e simbólicos do CAPS adi. Nesse 

sentido apresenta uma relação direta com a discussão no campo da saúde mental, com recorte 

para o público infantojuvenil, em especial o adolescente em situação de uso de drogas.  

Essa experiência teve como base uma perspectiva de compromissos com os 

adolescentes e os colegas para o “conviver” que no campo etimológico significa viver com. 

Vir e ver, se aproximar e olhar para abstrair sentidos (com). No contexto da saúde mental, 

remete a comunicação, pelo modo como determinado sujeito fala e se apresenta numa relação 

essencialmente de cuidado para então seguir à ação comum, do que fazer a partir do que se 

descobre a respeito do outro. Para isso é preciso também, enquanto agentes de cuidado, 

aprender a “deixar ser”, a se colocar a parte para que as relações se mostrem de forma mais 

autêntica possível. Eis a dimensão típica do campo da saúde, representada pela relação entre 

dois agentes: aquele que cuida e aquele que é cuidado (MEHRY, 2006). 

O agente que cuida se utiliza dos espaços simbólicos e concretos do CAPS adi, 

permitindo por meio das relações que se estabelecem entre os usuários do serviço e a equipe 

desenvolver terapêuticas nos momentos de convívio. Os contextos de convivências são 

expandidos e permeados pelas atividades como: oficinas, salas de espera, jardins, áreas 

externas, passeios, eventos, etc. O espaço simbólico aqui referido remete a própria concepção 

de “clínica ampliada” que trata das intervenções para além das abordagens estritamente 

clínicas e que demandam o “compromisso com o sujeito e seu coletivo, estímulo a diferentes 

práticas terapêuticas e co-responsabilidade de gestores, trabalhadores e usuários no processo 

de produção de saúde” (BRASIL, 2006, p. 24). 

Na descrição dos espaços dos CAPS, o manual do Ministério da Saúde (2013) 

descreve o local de convivência como fundamental para o fortalecimento do protagonismo 

dos usuários e familiares e estabelece como essencial a necessidade de se criarem ambientes 

de convivência para encontro dos usuários, familiares, profissionais do CAPS, da rede e 

visitantes, destacando a função de promover a circulação das pessoas, realização de momentos 

culturais e “bate-papos”, em um ambiente que deva ser aprazível e atrativo (BRASIL, 2013). 

As vivências “em relação” se configuram em campo propício para transformações e no 

contexto da saúde mental infantojuvenil, se apresenta como uma nova forma de lidar com o 
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fenômeno do uso de drogas na adolescência, representada pela mudança de paradigma acerca 

da relação mecânica causa-efeito na constituição da doença/loucura (ROTELLI, 1990). Trata-

se de conceber o fenômeno levando em consideração sua roupagem social, nas relações do 

sujeito com os vários atores nesse processo principalmente relacionado à adolescência.  

As relações entre pares na adolescência desempenham um papel importante para as 

vivências de identificação e definições nesta fase de desenvolvimento. Winnicott imprime ao 

grupo um lugar de transicionalidade, fundamental no processo do adolescer, para o viver 

criativo, a espontaneidade e as experimentações da vida (OUTEIRAL e ARAÚJO, 2001). 

Com base nessas considerações, situa-se o CAPS adi como o dispositivo de atenção 

integral da população infantojuvenil em situação de uso de álcool e outras drogas que irá 

operar como intermediário nessas interações do sujeito adolescente. Segundo Teixeira (2013), 

é o facilitador para a proteção integral e coletiva desses sujeitos. A mesma autora, ao se referir 

ao termo “em situação de uso de drogas”, destaca a complexidade do fenômeno, a partir da 

consideração do caráter temporal que pode ser assumido por determinado contexto 

sociocultural, e que não se restringe a um conceito de dependência química, não significando, 

portanto, uma condição crônica incurável. 

Atualmente os serviços de saúde mental encontram-se em fase de transição do modelo 

médico ambulatorial para a concretização dos preceitos reformistas de atenção psicossocial, 

integral, ao usuário. Uma transição se faz necessária mais no campo prático do que normativo. 

No caso específico da atuação em um CAPS adi, pode-se afirmar que este constitui um 

desafio, dentre outras questões, por conta de ser uma política recentemente regulamentada, 

assim como é sua implantação. Além disso, o dispositivo CAPS adi não é especificamente 

previsto na política nacional de saúde mental, nem nas portarias que dispõem normativas de 

funcionamento dos serviços dos CAPS, consequentemente, não se conhece formalmente os 

demais serviços em âmbito nacional que atuam nessa modalidade. 

A partir da portaria 3.088/2011 do Ministério da Saúde, em seu artigo 7°, § 4º, que irá 

dispor de forma detalhada as modalidades de CAPS, apesar de ter sido mencionado que se 

podem atender crianças e adolescentes em CAPS i e nos do tipo AD ou AD III, nota-se a 

ausência da especificidade do CAPS adi: 

Os Centros de Atenção Psicossocial estão organizados nas seguintes modalidades: 
I - CAPS I: atende pessoas com transtornos mentais graves e persistentes e também 
com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas de todas as 
faixas etárias; indicado para Municípios com população acima de vinte mil 
habitantes; 
II - CAPS II: atende pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, podendo 
também atender pessoas com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e 
outras drogas, conforme a organização da rede de saúde local, indicado para 
Municípios com população acima de setenta mil habitantes; 
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III - CAPS III: atende pessoas com transtornos mentais graves e persistentes. 
Proporciona serviços de atenção contínua, com funcionamento vinte e quatro horas, 
incluindo feriados e finais de semana, ofertando retaguarda clínica e acolhimento 
noturno a outros serviços de saúde mental, inclusive CAPS Ad, indicado para 
Municípios ou regiões com população acima de duzentos mil habitantes; 
IV - CAPS AD: atende adultos ou crianças e adolescentes, considerando as 
normativas do Estatuto da Criança e do Adolescente, com necessidades decorrentes 
do uso de crack, álcool e outras drogas. Serviço de saúde mental aberto e de caráter 
comunitário, indicado para Municípios ou regiões com população acima de setenta 
mil habitantes; 
V - CAPS AD III: atende adultos ou crianças e adolescentes, considerando as 
normativas do Estatuto da Criança e do Adolescente, com necessidades de cuidados 
clínicos contínuos. Serviço com no máximo doze leitos para observação e 
monitoramento, de funcionamento 24 horas, incluindo feriados e finais de semana; 
indicado para Municípios ou regiões com população acima de duzentos mil 
habitantes; e 
VI - CAPS i: atende crianças e adolescentes com transtornos mentais graves e 
persistentes e os que fazem uso de crack, álcool e outras drogas. Serviço aberto e de 
caráter comunitário indicado para municípios ou regiões com população acima de 
cento e cinquenta mil habitantes (BRASIL, 2011). 
 

É notório que aos poucos têm aumentado os investimentos em relação à política de 

saúde mental infantojuvenil no Brasil e no Distrito Federal. A partir da inauguração de dois 

CAPS adi, somados aos dois CAPSi já existentes, constatamos que os serviços substitutivos 

em saúde mental infantojuvenil tem ganhado espaço nessa região, apesar da defasagem ainda 

existente quanto a área de abrangência desses serviços e dos desafios que precisam ser 

transpostos no que se diz respeito as regulamentações e as mudanças de cultura relativas a 

essa prática. 

O presente trabalho torna-se relevante por constituir um registro vivo acerca do 

importante marco para a saúde mental infantojuvenil no DF representado pela inauguração de 

mais um dispositivo substitutivo nesta região dentro dos preceitos da reforma psiquiátrica. 

Neste sentido, considerando a relevância social e política do trabalho desenvolvido pelo 

CAPS adi no que diz respeito a redirecionar o modelo assistencial em saúde mental, 

garantindo a proteção e direito ao público infantojuvenil em situação de uso de drogas, este 

trabalho se justifica na medida em que a partir do compartilhamento das experiências, propõe 

contribuir para refletir acerca da relação Estado-adolescente-sociedade.   

Além disso, o trabalho se justifica, em uma perspectiva acadêmica, pois os relatos 

apresentados constituem modos de reflexão para as práticas nos serviços de saúde mental no 

que tange a lançar um olhar acerca do fenômeno do cuidado na relação com o adolescente em 

situação de uso de drogas, à luz de teorias reconhecidas enquanto produtoras de 

conhecimento. 

Mediante o panorama exposto, o presente trabalho tem por objetivo compartilhar as 

experiências densas desta autora junto ao CAPS adi de Taguatinga durante o período de maio 
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de 2013 a janeiro de 2015 a partir da estratégia terapêutica da convivência desenvolvida 

naquele espaço. Assim, pretende-se descrever a trajetória realizada junto aos adolescentes que 

delinearam o surgimento da proposta terapêutica da convivência. Propõe-se a descrever as 

oficinas e atividades que permeiam as convivências nos espaços concretos e simbólicos do 

CAPS. E por fim, interessa-se em refletir acerca dessas relações de cuidado a partir da 

estratégia terapêutica da convivência a luz de literatura e teorias reconhecidas como 

produtores de conhecimento. 

O trabalho se subdivide em seis partes. Após essa breve introdução, a segunda parte 

apresenta a descrição do percurso metodológico que delineia o tipo de trabalho e o cenário da 

experiência aqui propostos; o terceiro capítulo diz respeito ao referencial teórico, com um 

breve levantamento da política de saúde mental infantojuvenil, uma retomada conceitual 

acerca das adolescências em perspectivas individuais e sociais e com considerações que dizem 

respeito às fenomenologias acerca do cuidado e uso de drogas; a quarta parte se refere aos 

relatos descritivos e reflexivos acerca das práticas de experiência; o quinto capítulo propõe 

reflexões e comunicações entre a teoria e a prática relatada e por fim com o título de 

considerações finais e desafios futuros, a sexta parte trata das últimas ponderações com 

proposições acerca dos desafios futuros, lembrando que as reflexões acerca das práticas não 

devem ser encerradas. 
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2 PERCURSO METODOLÓGICO  

 

Como mencionado anteriormente, este trabalho é parte de uma experiência delineada 

por uma estratégia terapêutica, aqui denominada de convivência em contexto das ações em 

saúde mental no CAPS adi de Taguatinga. O trabalho ocorreu no período de maio de 2013 a 

janeiro de 2015. Cabe realizar o recorte do objeto deste trabalho que se refere a relatar as 

experiências (com)vivenciadas com os adolescentes em acompanhamento pelo referido CAPS 

adi. O publico alvo do trabalho foram os usuários do CAPS adi de Taguatinga, em especial os 

adolescentes. 

A equipe de trabalho deste CAPS é composta por 58 profissionais, sendo 24 técnicos 

de enfermagem; 12 enfermeiros; 5 psicólogos; 4 assistentes sociais; 4 terapeutas ocupacionais; 

2 clínicas médicas; 1 psiquiatra da infância e adolescência; 2 farmacêuticos e 4 técnicos 

administrativos.  

Trata-se de um trabalho qualitativo, com caráter exploratório, pelo interesse em 

apresentar a partir dos relatos uma visão geral, do tipo aproximativo (GIL, 2008) acerca da 

estratégia terapêutica referida pela convivência. O tema encontra-se ainda pouco explorado no 

campo da saúde mental infantojuvenil em situação de uso de drogas. 

Parafraseando Cunha (1997), o relato da realidade vivenciada produz efeito na história, 

assim como o próprio relato produz efeito sobre a realidade. Ainda segundo a autora, a partir 

dos relatos das experiências, conhecem-se as crenças e expectativas do relator e estes ao 

mesmo tempo, anunciam novas possibilidades, projetos e intenções sobre aquela realidade 

narrada. É um campo em que a experiência e a narrativa tornam parte da expressão da vida do 

sujeito. 

Para o relato de experiência proposto neste trabalho, serão realizadas descrições 

reflexivas acerca da realidade vivenciada pela autora, compartilhada com a equipe de trabalho 

e adolescentes do referido CAPS. De acordo com Hatton e Smith, (1995, apud MARCOLINO 

e MIZUKAMI, 2008), a descrição reflexiva se refere a uma tentativa de reflexão de modo 

descritivo, reconhecendo diferentes pontos de vista. No caso em questão serão levados em 

consideração múltiplos fatores para as reflexões propostas: as referências literárias, as 

experiências de trabalho da autora que a partir de uma perspectiva pessoal serão utilizados 

como tentativa de propor reflexões ampliadas sobre o fenômeno da convivência no serviço de 

um CAPS adi junto aos adolescentes em situação de uso de drogas.  

Almejando a melhor descrição das experiências, os relatos serão divididos em: meu 

percurso; cotidianidades do trabalho no CAPS adi de Taguatinga; práticas de convivência e 
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re-significação de conceitos; inaugurações de práticas extramuros; recortes, pinturas e 

colagens – a criação de uma colcha de histórias; colheres, farinhas e delícias – um modo de 

cuidar; e desafiando a potência da lei – relações autênticas e mediações preciosas. 

 

2.1 Cenário da experiência – descrevendo o CAPS adi de Taguatinga 

    

No contexto do Distrito Federal os avanços em saúde mental infatojuvenil se 

concretizaram quando em janeiro de 2013 se inaugurou o CAPS adi Brasília, seguida pela 

inauguração do CAPS adi Taguatinga em maio de 2013, para atender, de acordo com os 

preceitos da política de saúde mental, o público infantojuvenil em situação de uso de álcool e 

outras drogas. Este foi o primeiro “adi” a adquirir seu espaço próprio no Distrito Federal e o 

único que funciona 24h até o momento. Atende crianças e adolescentes, realizando 

acolhimento do público com até 18 anos de idade que podem ser acompanhados até seus 25 

anos incompletos.  

A área de abrangência deste CAPS foi definida de acordo com as Regiões de Saúde, 

estipuladas pelo Plano Diretor de Regionalização do Distrito Federal (PDR), com base na 

população atendida e proximidade geográfica (TEIXEIRA, 2013), ficando ao CAPS adi 

Taguatinga as regiões de saúde sudeste, oeste e sul, com população de 1.269.139 habitantes de 

acordo com os dados por Região de Saúde (PDR, 2007 apud, TEIXEIRA, 2013). Desta feita, 

as regiões administrativas atendidas pelo CAPS adi de Taguatinga são: região sudeste – 

Taguatinga, Samambaia e Recanto das Emas; região oeste – Brazlândia e Ceilândia; região sul 

– Gama e Santa Maria. As regiões administrativas de Águas Claras e Vicente Pires apesar de 

ainda não serem compostas nas Regiões de Saúde descritas pelo PDR são também áreas de 

abrangência deste CAPS. Além disso, cidades do entorno como Águas Lindas – GO, Novo 

Gama – GO e Valparaíso – GO, por exemplo, são comumente atendidas por este CAPS, não 

havendo ainda, no entanto, estatística acerca da quantidade de público do entorno neste 

serviço.  

O CAPS adi de Taguatinga localiza-se em terreno compartilhado com demais serviços 

da Secretaria de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda – SEDEST onde 

funcionam um centro de referência a população de rua, uma casa de acolhimento para idosos e 

uma casa de acolhimento para crianças e adolescentes. Antigamente o espaço era ocupado 

pelo então denominado ABRIRE – Abrigo Reencontro – outro abrigo para população 

infantojuvenil. Portanto, o espaço carrega uma história longa frente às vulnerabilidades e 

principalmente de garantia de direitos a população infantojuvenil. 
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O espaço do CAPS1 é amplo. O conceito “portas abertas” é fisicamente bem 

representado quando abrimos largamente as suas portas e contemplamos a vista para o campo 

de futebol a sua frente e à vegetação verde que circula a área externa do CAPS. Do lado de 

fora há uma área destinada à horta para o cultivo de vegetação e um parque de atividades, com 

aparelhos para realização de atividades físicas, mas que raramente é utilizado com tal 

propósito. Esse foi o espaço eleito pelos adolescentes para fumódromo2. A utilização do 

espaço vem sendo construída de acordo com o que é estabelecido em assembléias com a 

participação da equipe e dos usuários. Outro ponto estabelecido em assembléia é que 

nenhuma outra droga seria permitida para porte ou uso nas dependências do CAPS. A equipe 

lida cotidianamente com os desafios e também contradições de estabelecer um serviço em 

saúde mental pelas perspectivas da redução de danos3 ao público infantojuvenil e ainda por 

estabelecer algumas regras e limites de funcionamento da dinâmica de trabalho e na relação 

com essa demanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 A referência ao termo CAPS adi de Taguatinga será simplificado para a sigla CAPS, no intuito de facilitar o 
relato que se segue. 
2 Nome dado ao espaço definido pelos adolescentes para o fumo de tabaco nos intervalos entre as atividades do 
CAPS. 
3 Segundo o manual do Ministério da Saúde acerca da estrutura e funcionamento das RAPS as ações de redução 
de danos, se constituem: “conjunto de práticas e ações do campo da saúde e dos direitos humanos realizadas de 
maneira articulada inter e intra-setorialmente, que busca minimizar danos de natureza biopsicossocial decorrentes 
do uso de substâncias psicoativas, ampliar o cuidado e o acesso aos diversos pontos de atenção, incluídos aqueles 
que não têm relação com o sistema de saúde” (BRASIL, 2013). Entende-se que há contradições e desafios por 
trabalhar nessa perspectiva em se tratando da população infantojuvenil, pois carregam consigo fatores relativos à 
fase de desenvolvimento e da garantia de proteção assegurado por lei a ambientes de risco, dentre eles os que 
tenham pessoas “dependentes de substâncias entorpecentes” – ECA, art. 19 (BRASIL, 1990). No entanto, 
entende-se que discutir aspectos aprofundados acerca dessas contradições dá margem para outro estudo. Vale 
ressaltar, portanto que os CAPS adi seguem as diretrizes nacionais acerca das estratégias de Redução de Danos, 
buscando minimizar dentro dos riscos já existentes os danos relativos ao uso de substâncias por essa população, 
ultrapassando concepções reducionistas na relação dual de “dependência” sujeito-droga e tratando o fenômeno 
em contexto amplo. 

Figura 1 – “Portas abertas” do CAPS adi de Taguatinga 

 
Fonte: acervo pessoal, outubro, 2014. 
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A casa do CAPS com suas paredes verde claro lembram o ambiente hospitalar. Aos 

poucos o espaço foi sendo humanizado e colorido. Ao adentrar a portaria é possível se deparar 

com os enfeites do CAPS principalmente produzidos pela oficina de artesanato. É evidente o 

cuidado dos que compõe o espaço para torná-lo acolhedor. Aos poucos as paredes tomam uma 

roupagem mais jovial e viva, com produções de oficinas expostas. Nas salas há espaço para 

atendimento em grupo, em que é possível também assistir filmes e programas de televisão, 

três salas para atendimento individual, uma sala de jogos com mesa de “totó”, mesa de 

dominó e jogo de botão, duas para atendimentos de multitarefas, em que uma delas 

especificamente foi assumida como o ambiente da oficina de artesanato, um jardim aberto no 

centro da casa, com uma ampla mesa de madeira, em que foram realizadas atividades de 

grafite e um refeitório amplo, onde geralmente são realizadas as confraternizações do CAPS e 

as oficinas de culinária. Na enfermaria há oito leitos, sendo quatro destinados a acolher 

crianças e/ou adolescentes do sexo feminino e quatro do sexo masculino. Os pacientes podem 

permanecer na unidade do CAPS na modalidade de acolhimento noturno por até 14 dias 

(BRASIL, 2012). 

A equipe é multiprofissional e o trabalho é realizado dentro da proposta 

interdisciplinar em que geralmente as intervenções são realizadas por dupla de atendimento 

com diferente formação profissional com o intuito de realizar trocas de percepções e 

intervenções enriquecidas por olhares profissionais transversais. A equipe é dividida por mini-

equipes de referência. Ao total são três que referenciam regiões de acordo com a proximidade 

geográfica: 1) para Taguatinga, Samambaia, Águas Claras e Vicente Pires; 2) para Ceilândia e 

Brazlândia e 3) para Santa Maria, Gama e Recanto das Emas.  

Todo o formato das atividades do CAPS foi sendo construído ao longo do tempo, com 

base no que é estabelecido pelas portarias do Ministério da Saúde, e ganhou forma a partir de 

discussões em equipe. As atividades e oficinas realizadas junto com o público atendido 

também surgiram pela base da experimentação.  

Na configuração atual, algumas atividades se tornaram referência no CAPS, 

significando que há um espaço e período certo para seu acontecimento. São elas: 

1. Grupo multifamiliar  – espaço somente para os familiares dos usuários que com a 

mediação da equipe do CAPS, após espaço de fala e compartilhamento das 

experiências entre eles, há espaço para capacitação de atitudes para lidar com 

possíveis dificuldades nas relações com os adolescentes/crianças. 
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2. Grupo boas-vindas – em grupo com demais usuários e familiares as orientações de 

funcionamento estabelecidas em assembléia e junto com a equipe são informadas 

com espaço para dúvidas e troca de idéias;  

3. Oficina de artesanato – criam-se produtos por meio das variadas técnicas de 

artesanato (decoupage, scrapbook, fuxico, pinturas em MDF, flores de EVA, 

cartonagem)4 de acordo com interesse dos participantes e/ou com base em 

encomendas externas, abrindo possibilidade para outros processos criativos; 

4. Oficina de culinária – criação de alguma receita de culinária escolhida pelos 

participantes no dia, com divisão de tarefas entre eles e compartilhamento do 

momento em que preparam juntos e desfrutam do produto resultante da oficina; 

5. Oficina de jornal – ocorrida aos domingos com base no jornal do dia, os 

participantes são estimulados a olharem as notícias que mais atraem sua atenção, 

discutir sobre as mesmas, elaborar recortes e produzirem um mural semanal para 

ser exposto ao longo da semana no espaço do CAPS.  

Outras atividades são o que podem ser consideradas, “atividades em potencial”, 

referindo às suas capacidades de serem desenvolvidas a partir do interesse e disponibilidade 

da equipe e do público. Como por exemplo: 

6. Atividades na área externa ao CAPS – jogos com bola, atividade com pipa, 

atividades físicas no parque, manuseio da horta etc.; 

7. Atividades exploradas no espaço interno – jogos de “totó”, damas, futebol de 

botão, jogos de tabuleiro, pintura, leitura, mosaico, assistir filmes e programas de 

televisão, etc.; 

8. Passeios e atividades excepcionais – oficinas de dança, grafite, teatro, contador de 

história; participação em eventos para expor material da oficina de artesanato; ir a 

passeios culturais em espaços como Museu da República, CCBB; passeios a 

zoológico; passeios a outros serviços da rede de saúde mental; visita a lar de 

crianças com doação de brinquedos fabricados na oficina de artesanato e 

confraternizações dentro do CAPS por ocasiões especiais – aniversário do CAPS, 

festa junina, festa natalina e dia das crianças. Estes são exemplos de atividades 

realizadas anteriormente pelo CAPS junto com o seu público e que poderão ser 

ampliadas para outras oportunidades de convivência.  

Uma das estratégias terapêuticas que vem sendo desenvolvida como perspectiva de 

cuidado no CAPS é a convivência. Esta dinâmica estabelece que ao longo de qualquer período 
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poderá haver um grupo misto de adolescentes/crianças compartilhando o espaço e podendo 

escolher as atividades em potencial que gostaria de realizar no CAPS.  

 
                                                                                                                                                         
4 Nomes de técnicas variadas de artesanato. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA  
 

3.1 Compreendendo o caminho da política de saúde mental infantojuvenil no Brasil – da 

institucionalização ao sujeito de direitos 

O Brasil carrega dimensões políticas, geográficas e sociais específicas que muitas 

vezes são frutos de uma herança ainda contaminada pelo ideário manicomial nos serviços de 

saúde e da política infantojuvenil pautada por resquícios do “código do menor”. A “situação 

irregular” era referida naquela época para casos de abandono, vitimização, “atos anti-sociais”, 

vulnerabilidades socioeconômicas, dentre outros, para encaminhamento e “internamento” a 

“casas de recuperação”, constituindo em situações muitas vezes de “prisão por pobreza” 

(AMARAL e SILVA, 2006).  

Essa herança reflete uma tendência para lidar com a população infantojuvenil com 

base em um modelo assistencial de institucionalização não integrada que vai de contramão 

com as propostas reformistas, resultando na institucionalização do cuidado e na 

criminalização da infância pobre, gerando um quadro de desassistência, abandono e exclusão 

(BRASIL, 2005). 

Em uma perspectiva ética política, são patentes os avanços conquistados a partir da 

promulgação da Constituição Federal de 1988, como marco da democracia e do direito, 

consolidando a condição cidadã das crianças e adolescentes ao avalizar em seu artigo 227 

como: 

dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com 
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 
familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (BRASIL, 1988)  

 

O texto constitucional aliado ao processo de democratização e conquista de direito ao 

público infantojuvenil culminou com a promulgação da lei 8.069 de 13 de julho de 1990, 

conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente, que veio a confirmar os preceitos da 

Carta Magna e corroborar a “condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em 

desenvolvimento” – Artigo 6° (BRASIL, 1990). 

A nova doutrina jurídica de proteção integral é preconizada e estabelece para crianças 

e adolescentes todos os direitos fundamentais e sociais. De acordo com a condição de estarem 

em fase de desenvolvimento, garantem-se os direitos principalmente de proteção a população 

infantojuvenil, superando o viés da “situação irregular do menor” (AMARAL e SILVA, 

2006). 
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No campo da saúde mental, com o movimento da reforma psiquiátrica, os avanços se 

deram na reformulação dos serviços, substituindo o modelo asilar, higienista para modelos de 

assistência e saúde comunitários. A declaração da Lei 10.216 em 6 de abril de 2001 constituiu 

no Brasil o importante marco legal para promover a política pública da saúde mental dentro 

dos preceitos da reforma psiquiátrica. Portanto, esta lei se fundamenta nos direitos e na plena 

cidadania dos pacientes, destacando dentre os direitos básicos, o de ser tratado em serviços 

comunitários de saúde mental, visando à reinserção social do sujeito ao seu meio. Estabelece 

ainda os limites para os casos de internação, voluntária, involuntária e compulsória – artigo 

6°, vetando a internação em instituições com características asilares – artigo 3° (BRASIL, 

2001).  

Posteriormente o Ministério da Saúde regulamenta por meio de variadas portarias os 

serviços substitutivos para atenção psicossocial em saúde mental – 336/2002; 816/2002; 

1.190/2009; 4.279/2010; 1.600/2011 e 3.088/2011. Em especial, a portaria n° 3.088 de 23 de 

dezembro de 2011 institui a “Rede de Atenção Psicossocial para pessoas com sofrimento ou 

transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas no 

âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS” e apresenta como diretrizes, em seu artigo 2°: 

I - respeito aos direitos humanos, garantindo a autonomia e a liberdade das pessoas; 
II - promoção da equidade, reconhecendo os determinantes sociais da saúde; 
III - combate a estigmas e preconceitos; 
IV - garantia do acesso e da qualidade dos serviços, ofertando cuidado integral e 
assistência multiprofissional, sob a lógica interdisciplinar; 
V - atenção humanizada e centrada nas necessidades das pessoas; 
VI - diversificação das estratégias de cuidado; 
VII - desenvolvimento de atividades no território, que favoreça a inclusão social com 
vistas à promoção de autonomia e ao exercício da cidadania; 
VIII - desenvolvimento de estratégias de Redução de Danos; 
IX - ênfase em serviços de base territorial e comunitária, com participação e controle 
social dos usuários e de seus familiares; 
X - organização dos serviços em rede de atenção à saúde regionalizada, com 
estabelecimento de ações intersetoriais para garantir a integralidade do cuidado; 
XI - promoção de estratégias de educação permanente; e 
XII - desenvolvimento da lógica do cuidado para pessoas com transtornos mentais e 
com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, tendo como 
eixo central a construção do projeto terapêutico singular. (BRASIL, 2011) 

 

Os CAPS foram instituídos como serviços substitutivos nesse caminho, configurando 

nos dispositivos que efetivam a proteção e os direitos das pessoas em sofrimento decorrente 

de transtorno mental5, redirecionando o modelo assistencial em saúde mental no Brasil. 

                                                 
5 O termo “sofrimento decorrente de transtorno mental” é utilizado aqui com base na perspectiva apresentada por 
Costa (2013) no que se refere à expressão do sofrimento como sendo um fenômeno existencial humano, 
manifesto em indivíduos e nas relações. Destaca-se o caráter do indivíduo em relação com o seu contexto 
particular e que na sua singularidade se significou nos prováveis sofrimentos e transtornos. 
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Mesmo com as conquistas avançadas a partir da CF em 1988 e do ECA em 1990, a 

inserção da discussão da política de saúde mental infantojuvenil é tardia no cenário nacional. 

A II Conferência Nacional de Saúde Mental, dois anos após a promulgação do ECA, com toda 

a discussão da época dos rumos das políticas da criança e adolescente, sequer mencionou uma 

pauta voltada ao público infantojuvenil. Apenas em 2001 com a lei 10.216 e a realização da 

III Conferência de Saúde Mental e posteriormente a da IV Conferência em 2010, é que pautas 

sobre a política de saúde mental da criança e do adolescente foram amplamente discutidas 

(DELGADO, 2011). No texto do relatório final da terceira conferência apresentam-se as 

propostas aprovadas para agenda da política de saúde mental infantojuvenil, valorizando que: 

a elaboração e execução de ações no campo da Saúde Mental infantojuvenil devem 
compor, obrigatoriamente, as políticas públicas de saúde mental, respeitando as 
diretrizes do processo da Reforma Psiquiátrica Brasileira e os princípios do ECA. 
Estas políticas devem ser intersetoriais e inclusivas, com base territorial e de acordo 
com a realidade sociocultural de cada município. Nesta perspectiva, é fundamental a 
criação e/ou fortalecimento de uma rede de atenção integral à criança e adolescente e 
a reavaliação dos serviços existentes. (BRASIL, 2002, p. 57) 

  

 Na conferência seguinte, além de ratificar princípios e diretrizes para fortalecimento da 

política de saúde mental infantojuvenil, destaca texto específico a atenção a crianças e 

adolescentes em situação de uso de álcool e outras drogas:  

Construir uma agenda permanente e continuada para operacionalização de ações 
transversais de cuidados a crianças e adolescentes que fazem uso prejudicial de 
álcool e outras drogas, respeitando a diretriz da redução de danos e os princípios da 
reforma psiquiátrica. (BRASIL, 2010, p. 95) 

 

Com a Portaria n° 336 do Ministério da Saúde de 19 de fevereiro de 2002, se consolida 

a efetivação dos serviços substitutivos em saúde mental no SUS para o público infantojuvenil 

a partir da instituição do CAPS i como modalidade de tratamento para este público (BRASIL, 

2002), panorama que fomenta a implantação de serviço de atendimento a criança e 

adolescente do Distrito Federal, em especial com o estabelecimento do centro de atenção 

psicossocial álcool e outras drogas infantojuvenil – CAPS adi. 

 

3.2 O CAPS adi de Taguatinga como dispositivo da RAPS  

A Rede de Atenção Psicossocial – RAPS tem por objetivo ampliar e articular os 

pontos de atenção à saúde para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com 

necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de 

Saúde. O CAPS opera nos territórios, mais do que uma localidade geográfica, se constituem 

como um lugar na comunidade para referência de cuidado, promoção de vida com a missão de 
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garantir a inclusão social de usuários e de familiares e o pleno exercício da cidadania 

(BRASIL, 2013).  

Dentre as diretrizes da RAPS, destaca-se a necessidade de desenvolver a lógica do 

cuidado para essas pessoas, que no âmbito dos CAPS é desenvolvido por intermédio do 

Projeto Terapêutico Singular – PTS, envolvendo em sua construção a equipe – enquanto 

referência para pensar o cuidado – o usuário e seus familiares – enquanto sujeitos interessados 

e protagonistas das suas trajetórias (BRASIL, 2013). Esta construção é continuada, dinâmica e 

fruto de encontros e vivências junto com os usuários e a equipe. 

No CAPS adi de Taguatinga é registrado em um formulário que conta a história do 

sujeito, sua rotina e interesses/metas nas diferentes áreas de vida, saúde, família, pessoal, 

escolar, profissionalizante, etc. Interessa principalmente a atitude de refletir e se implicar no 

que está sendo decidido ali naquele espaço de troca de informações, de fortalecimento de 

vínculo e de criação de estratégias voltadas para a rede, com foco na promoção de saúde 

integral. São decididas também as atividades e rotinas dentro e fora do CAPS. A partir da 

construção do PTS é estabelecido junto com o adolescente/criança e seus responsáveis os 

períodos em que ele irá passar a conviver no CAPS e as demais atividades fora deste espaço, 

considerando sempre as prioridades e interesses levantados junto com eles. 

As práticas dos CAPS se realizam em ambientes de “portas abertas”, inserido nos 

territórios, propondo que seja acessível e acolhedor (BRASIL, 2013). O acolhimento ao 

serviço do CAPS adi de Taguatinga segue essa proposta. Não precisa ser agendado. Quem 

necessitar de acolhimento precisa apenas se dirigir ao CAPS que será atendido. A princípio se 

estabelece a orientação a população de que estes ocorrem em horário comercial, quando a 

equipe se encontra com maior representatividade, porém em casos excepcionais pode haver 

admissão de paciente para a modalidade de acolhimento noturno após esse horário, o que 

reforça a proposta do CAPS em estar disponível como espaço de referência e cuidado. 

Compete ao CAPS a articulação com a rede e a prática de matriciamento – apoio 

sistemático às equipes da rede para oferecer suporte técnico na condução dos casos por meio 

de ações intersetoriais no território, estudos de caso, discussão do processo de trabalho, 

atendimento compartilhado, buscando a corresponsabilização e cogestão no agenciamento do 

PTS (BRASIL, 2013). Aos poucos, no CAPS adi de Taguatinga, estão sendo realizados 

contatos com as escolas, conselhos tutelares, unidades de atendimento socioeducativo, centros 

de referência em assistência social – CRAS e CREAS, abrigos, centros de atenção básica em 

saúde, dentre outros, para discussão de casos, fornecimento de apoio matricial e articulação 

conjunta com os demais parceiros da rede acerca dos casos. São comuns no cotidiano do 
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CAPS os estudos de casos com os demais membros da equipe, para além das referências 

estabelecidas pela mini equipe e também com os demais atores da rede. A articulação dos 

demais serviços da rede faz parte do trabalho e é freqüente se deparar com os limites da rede, 

como as dificuldades para encontrar alguma política de proteção em casos de ameaças a vida, 

ou vincular o usuário a política de acolhimento em abrigo sem que isso signifique 

desvinculação dos demais dispositivos, inclusive do CAPS. Apesar dessas articulações serem, 

por vezes desgastantes, a equipe do CAPS se empenha na resolução de cada caso, na busca de 

realizar encaminhamentos implicados e colocar a “roda da rede” para girar. 

É por meio dessas ações articuladas que o CAPS adi de Taguatinga tem como 

premissa a atenção integral em saúde mental ao público infantojuvenil, especificamente ao 

adolescente em situação de uso de drogas. De acordo com levantamento interno realizado no 

CAPS adi de Taguatinga, de maio até dezembro de 2013, mais de 60% das pessoas acolhidas 

no serviço se encontravam na faixa etária entre 16 e 18 anos incompletos, constatando que o 

espaço deste CAPS é essencialmente um campo para o adolescer. 

 

3.3 Sobre o adolescer6 

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera que a adolescência se divide em 

duas fases, sendo a primeira dos 10 aos 16 anos e a segunda de 16 aos 20 anos (OUTEIRAL, 

2008). O ECA, por sua vez, em âmbito de legislação nacional estipula os 12 anos de idade 

como a transição da infância para a adolescência, o que acarreta principalmente em mudanças 

de perspectiva na demarcação de garantias de direito e proteção. Descreve em seu artigo 2° 

que: “considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade 

incompletos e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade” (ECA, 1990). 

As demarcações etárias acerca das fases de desenvolvimento estão em relação 

intrínseca à mudança de perspectiva sócio-histórica na compreensão acerca da infância e da 

adolescência. De acordo com Ariès (1978) a infância e a adolescência como conhecemos 

atualmente são categorias sociais construídas recentemente na história da humanidade. Para o 

historiador, na idade medieval, o “sentimento da infância” não existia (ARIÈS, 1978) e foi 

somente a partir do sentimento da infância do século XIX, em que a criança passou a ocupar 

um lugar central na família, que a adolescência pode surgir como fase com características 

peculiares, diferentes de outras (FROTA, 2007). 
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Em 2013 foi estabelecido o estatuto da juventude por meio da Lei nº 12.852, de 5 de 

agosto de 2013, dispondo sobre os direitos dos jovens e estabelecendo princípios e diretrizes 

das políticas públicas da juventude. Estabelece como jovens as pessoas com idade entre 15 e 

29 anos. A criação deste estatuto demonstra que a definição dos estratos sociais relativos à 

infância, adolescência e juventude, bem como as políticas voltadas a esse público estão em 

constante reformulação. Neste estudo será tomado como base a demarcação estabelecida pelo 

ECA quanto a faixa etária que estabelecem marcos relativos a garantia de direitos acerca da 

criança e do adolescente. 

Mais que uma demarcação etária, a adolescência consiste em fase com definição 

complexa e multideterminada. É uma fase em que o sujeito adolescente está iniciando o seu 

convívio social de forma mais intensa, adquirindo autonomia, estabelecendo valores e 

identidade. Permeado por transformações bio-psico-sociais, é levado a lidar com as novas 

exigências psíquicas, sociais, biológicas e a buscar novas referências de ideais por meio do 

convívio social. 

A partir de então, o sujeito é exigido a adolescer. A origem da palavra adolescência 

carrega consigo dois significados que expressam bem esse fenômeno. Ad (a, para) e olescer 

(crescer). Também se deriva da palavra latina adolescere (adoecer), expressando as 

necessárias transformações acompanhadas pela crise essencial da adolescência (OUTEIRAL, 

2008). Os arranjos subjetivos, bem como a maneira como o adolescente irá se colocar a partir 

desse complexo processo irá depender das idiossincrasias da história de vida de cada um 

desses indivíduos levando em consideração o seu determinado contexto histórico e cultural. 

 

3.4 Quem são os sujeitos com quem convivemos – adolescências 

 

A problemática relativa ao adolescente em uso de drogas perpassa a sociedade, 

ultrapassando o fator individual. Para iniciar a compreensão da complexidade envolvida neste 

processo, faz-se importante retomar alguns aspectos presentes na fase de desenvolvimento da 

adolescência bem como na contextualização de se ser um adolescente na sociedade brasileira. 

Pretende-se com isso identificar que algumas das agruras que geralmente são associadas à fase 

da adolescência são resultados da relação dialética destes com o seu meio. Imprime a isso a 

necessidade de desmistificar alguns estigmas e de compreender o processo de forma 

                                                                                                                                                         
6 Título emprestado do livro de Outeiral, (2008) que carrega o mesmo nome. O sentido do termo remete a idéia 
dinâmica desta fase de desenvolvimento, em constante transformação. O referido autor explica também que o 
termo possui em sua origem o significado de adoecer. 
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individualizada, sendo esse um exercício primordial na prática de trabalho com os 

adolescentes.  

Do ponto de vista biológico, a adolescência se inicia com o desenvolvimento orgânico 

caracterizado pela puberdade. Sabe-se que a adolescência não se restringe a puberdade, no 

entanto é marcada pelo início dela (NASIO, 2011) e das transformações desencadeadas a 

partir de então, por atividades hormonais, geralmente entre os 9 e 14 anos de idade, 

culminando com o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários. A adolescência por 

sua vez é identificada como o processo mais amplo, psicossocial, que envolve a conjunção 

dessas outras forças atuantes. 

Levisky (1998) nos lembra que “qualquer que seja o contexto sociocultural, a 

adolescência será sempre um período de crise e desequilíbrio” (p. 26). Crise aqui entendida 

segundo Costa (2003, 2013) como ruptura de um estado de equilíbrio previamente 

estabelecido, ou de mudança dos elementos estabilizadores habituais. Esta crise se deve as 

mudanças fisiológicas e psicológicas relativas à inserção do adolescente na comunidade 

adulta. Complicam esse processo as múltiplas variáveis que o jovem dispõe a se definir 

principalmente na sociedade moderna que evidenciam uma discrepância entre os processos de 

maturação biológica, psicológica e social dos adolescentes. Não é suficiente que o sujeito 

tenha adquirido condições, por exemplo, de exercer novas funções sexuais a partir da 

adolescência, pois ele é demandado a lidar com as repercussões objetivas e subjetivas de sua 

vida pelas mudanças advindas no corpo, desejos, afetos, relações e valores. Levisky 

argumenta como propulsores para os conflitos, as contradições existentes entre a vida 

biológica e as imposições da cultura, destacando que há certas expectativas por parte da 

sociedade acerca da juventude para que o jovem se porte como adultos, mesmo sabendo que 

ele não o é. 

Rappaport (1993) pontua que a transição entre a fase adolescente e adulta não se 

restringe a uma simples passagem de tempo que culmina necessariamente na idade adulta e na 

maturidade e que interessa analisar neste processo, portanto, as mudanças subjetivas que o 

indivíduo deverá lidar para dar conta das transformações que lhe são impostas. Segundo a 

autora:  

A adolescência, portanto, longe de ser puramente biológica ou social, é antes o 
produto do impacto pubertário e a intensificação de exigências sociais sobre o jovem 
em vias de deixar a infância, sob certas condições de cultura que caracterizam a 
civilização ocidental de hoje, e a partir do estabelecimento de certas alterações na 
história dessa civilização que especificam a modernidade (RAPPAPORT, 1993, p. 
37). 
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Ao considerar o a crise como parte do processo normal da adolescência, faz-se 

importante destacar este fenômeno como componente necessário para o processo de 

desenvolvimento e estabelecimento de identidade nesta fase. De acordo com Costa (2013), a 

crise carrega consigo o importante potencial para transformação e criação de novos 

equilíbrios, sendo esta uma evolução favorável da crise. Aberastury e Knobel descrevem o 

processo de desequilíbrios e instabilidades extremas da adolescência como uma entidade 

semipatológica, que a denomina “síndrome normal da adolescência” (ABERASTURY e 

KNOBEL, 1981). Parte dessa síndrome se configura pela necessidade de enfrentar o mundo 

adulto – ao qual não está completamente preparado – e de desprender-se do seu mundo 

infantil permeado por relação de dependência, satisfação das necessidades e papéis claramente 

estabelecidos. Assim, o processo da adolescência será fundamentado por processos de perdas. 

Segundo Aberastury e Knobel, três tipos de lutos são previstos nesta fase:  

1) o luto pelo corpo infantil perdido, base biológica da adolescência, que se impõe 
ao indivíduo que não poucas vezes tem que sentir suas mudanças como algo externo, 
frente ao qual se encontra como espectador impotente do que ocorre no seu próprio 
organismo; 2) o luto pelo papel e a identidade infantis, que o obriga a uma renúncia 
da dependência e a uma aceitação de responsabilidades que muitas vezes 
desconhece; 3) o luto pelos pais da infância, os quais persistentemente tenta reter na 
sua personalidade, procurando o refúgio e a proteção que eles significam, situação 
que se complica pela própria atitude dos pais, que também têm que aceitar o seu 
envelhecimento e o fato de que seus filhos já não são crianças, mas adultos, ou estão 
em vias de sê-lo (1981, p.10).  

 

O processo de luto normal acompanha o sujeito na complexa relação psicodinâmica 

dele com o mundo. Segundo os mesmos autores, a partir da necessidade de elaboração desse 

processo de luto, o sujeito geralmente assume mecanismos psicopatológicos de atuação 

identificados na sua conduta, de forma fugaz e transitória, podendo adquirir uma característica 

persistente neste modo de comportamento. Aberastury e Knobel (1981) destacam ainda a 

vulnerabilidade especial do adolescente para assimilar os impactos decorrentes dos fatores que 

lhe ocorrem, se tornando um receptáculo dos conflitos dos outros e dos aspectos mais 

doentios do meio em que vive. Assim, a forma como a sociedade e o meio do adolescente se 

relacionam com ele será fator determinante para a expressão desse sujeito em 

desenvolvimento. Desta forma, a severidade e violência com que, por vezes, o meio pretende 

reprimir os jovens, podem criar um agravamento dos conflitos e favorecer uma relação 

perversa entre esses e o meio, o que, segundo os mesmos autores, pode colaborar para o 

surgimento de grupos sociais anormais, contribuindo, por exemplo, para atividades delituosas 

e autodestrutivas. 
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Levisky (1998) destaca as contradições existentes na sociedade contemporânea como 

fatores que complexificam o processo de transição da adolescência e que acabam por 

contribuir para o aumento dos conflitos do adolescente na definição de sua identidade. Para 

ele, a sociedade passou por uma evolução no conhecimento atrelada a perda ou à necessidade 

de se criarem novos parâmetros a partir das mudanças de valores. Esse processo contribui para 

que os adolescentes sejam levados a procurar o caminho de suas identidades diante dos novos 

parâmetros e valores dentro da sociedade em constante transformação. Por exemplo, na 

sociedade atual em que os papéis identitários de família e gênero, já não são tão limitados 

como antigamente. 

Em nossa sociedade percebem-se fatores que corroboram esses posicionamentos na 

medida em que se destacam as contradições e diversidades de determinações acerca da 

adolescência. Tais contradições podem influenciar o prolongamento ou encurtamento do 

processo de transição, bem como permite observar as diversas vulnerabilidades e os 

comportamentos muitas vezes extremos e autodestrutivos presentes na adolescência. Em 

relação ao público atendido no CAPS, deve-se levar em consideração contingências 

socioeconômicas e culturais como determinantes desse processo. 

 

3.5 Uma perspectiva social que atravessa as singularidades  

  

As condições das crianças e adolescentes no Brasil coincidem com expressões de 

violência social, envolvendo questões como desigualdade social, precarização do trabalho, 

degradação das condições de vida, menosprezo dos valores, culto à força e machismo, dentre 

outros (SALES, 2007). Tais fatores, permeados por condições socioeconômicas e culturais 

que perpetuam a iniquidade social, geram o que Soares (2000, apud SALES, 2007) denomina 

de “invisibilidade social” desse estrato populacional. É característica neste processo, a 

perpetuação de representações sociais que por vezes reproduzem modelos estigmatizados 

acerca da criança e adolescente, especialmente as de um estrato social mais vulnerável 

socioeconomicamente e que evidenciam uma violência estrutural instaurada. 

Bolding (1981 apud CRUZ NETO e MOREIRA, 1999) estabelece que o conceito de 

violência estrutural tem relação com a opressão de determinadas pessoas a que se negam 

vantagens na sociedade, tornando-as mais vulneráveis ao sofrimento e à morte. A partir dessa 

compreensão pode-se traçar um paralelo com o que acontece com o adolescente em uso de 

drogas diante da sua relação com a sociedade. As relações sociais refletem a priori a 

assimetria dos papéis sociais confirmando o quanto os valores engendrados na cultura 
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reforçam as relações de poder e de opressão, contribuindo para o sofrimento de quem se insere 

nessa lógica. 

Sales (2007) aponta que essas representações destacam ideologias de opressão, 

exploração, dominação e que nos remetem ao tempo histórico do Brasil colônia. Geram 

práticas que servem a um discurso conservador punitivo que elege o estrato social dos 

adolescentes infratores – dentre eles os usuários de drogas7 – como metáfora da violência. 

Neste sentido, adolescentes oriundos das camadas mais populares que por sua vez são mais 

expostos aos riscos sociais geralmente são concebidos como bárbaros, indignos da atenção 

necessária que leve em conta os percalços sócias, econômicos e morais envolvidos na 

compreensão de seus atos. Tal fenômeno contribui para a inversão da lógica da garantia de 

direitos às crianças e adolescentes conquistadas principalmente pela promulgação da 

Constituição Federal e do Estatuto da Criança e do Adolescente. No entanto, na prática se 

percebe como nos aponta a referida autora, que estes são colocados na posição de pré-

cidadãos imersos em uma lógica de (in)visibilidade perversa. O sujeito então, em sua 

condição fronteiriça pode utilizar de recursos delitivos para promover discursos e romper 

silêncios sociais como forma de manifestação contra o processo de sujeição social a que estão 

inseridos. Tais parâmetros se constituem por novas formas de subjetivação que podem ser 

extremamente perversas. 

É imerso nessa lógica que se encontra o adolescente brasileiro, um sujeito que além de 

ter que lidar com as mudanças inerentes ao corpo, com as perdas de referencias da fase 

infantil, lida também com as contradições sociais, políticas e econômicas que podem 

transformar a exclusão social e moral em modelos de funcionamento perversos. A violência, 

neste caso, não se restringe à criminalidade, nem às práticas sociais associadas à pobreza, 

trata-se de considerar a agressividade dirigida à subjetividade do sujeito no processo de 

atravessamento da adolescência. 

Para Winnicott (2005a), a agressividade do sujeito pode significar por um lado uma 

reação à frustração, direta ou indiretamente e por outro, uma das muitas fontes de energia de 

um indivíduo, impulso necessário para o desenvolvimento de vida do sujeito. O problema se 

instaura quando essa agressividade volta para o próprio sujeito em um processo autodestrutivo 

                                                 
7 Entende-se que legalmente o uso de drogas ilícitas no Brasil pode não ser enquadrado como ato criminoso. No 
entanto cabe ressaltar o caráter ainda subjetivo na delimitação acerca deste fator, ou seja, no momento da 
apreensão ou do julgamento legal estipula-se com base em subjetividades se determinado sujeito com 
determinada quantidade de drogas seria considerado portador, usuário ou traficante. Por esta razão, e por 
perceber que o adolescente brasileiro, negro e pobre, geralmente é sujeito influenciado diretamente por aspectos 
dessa “violência estrutural” que o usuário de drogas está sendo também identificado como adolescente infrator 
nas analogias sugeridas aqui.     
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como pode ser o uso abusivo da droga, além do reflexo social que pode ser entendido como 

algum dano que precisa ser reparado. Segundo o mesmo autor, a agressividade concreta passa 

a ser considerada como uma realização positiva, principalmente quando implica o sujeito na 

sua própria capacidade de desenvolver um sentimento de envolvimento, de responsabilidade 

pessoal pela destrutividade que existe em sua própria natureza. 

Ao considerar as representações sociais e os riscos sociais envolvidos no fenômeno 

“uso de drogas na adolescência”, esta manifestação se aproxima de práticas consideradas 

marginalizadas como o ato infracional e que muitas vezes à luz do pensamento de Sales e de 

teorias como a de Winnicott, pode significar uma atividade de expressão contra esse processo 

de sujeição de uma possível violência estrutural instaurada. 

Winnicott percebe a manifestação anti-social incluída no processo de desenvolvimento 

do sujeito, na medida em que considera que a criança normal é aquela que faz de tudo para 

pôr a prova o seu poder de destruição. Porém, este comportamento cessa quando a criança 

entende que o ambiente familiar pode suportar a sua destrutividade. Ou seja, essa criança 

precisa estar ciente da estabilidade dos pais e do lar, de um quadro de referência para poder se 

sentir livre a fim de realizar as atividades próprias de sua idade (WINNICOTT, 2005b).  

Quando a criança percebe que o quadro de referência está desfeito, passa a não mais se 

sentir livre. Surge, então, uma angústia que a faz procurar estabilidade fora de seu lar. Desta 

maneira, a criança recorre à sociedade, escola, ou a membros de sua família estendida para 

que lhe seja fornecida estabilidade. Assim, quando uma criança rouba fora de casa, procura – 

cada vez mais frustrada – a autoridade paterna que pode impor limite ao comportamento 

impulsivo e às idéias que lhe ocorrem em estado de excitação (WINNICOTT, 2005b). 

Winnicott (2005b) trata a delinqüência como fator de privação familiar e o ato 

infracional como fator de esperança para o sujeito de restabelecer dentro de si o equilíbrio que 

ficou perdido em sua história. O sintoma do uso de drogas, bem como o comportamento 

delitivo, pode ser então reforçado como uma atitude positiva, no sentido de apelo pelo 

controle que neste momento já terá que ser exercido fora de sua família. A partir dessa 

analogia, o adolescente que vai ao CAPS adi poderá ser identificado como alguém, em sua 

singularidade, que manifesta algo que ultrapassou os limites do controlável para o próprio 

adolescente e, sobretudo ultrapassou os limites do suportável para seu ambiente. 

Sarti (2004) afirma a importância fundamental da família como eixo de referências 

simbólicas para o adolescente. Esta é inicialmente o lugar de apego, segurança, rede de 

proteção que irá abrir o espaço para a entrada do outro como continuidade do eixo de 

referência na sociedade. A respeito da adolescência, destaca que essa significa uma mudança 
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no estatuto social do sujeito e analisa que no atual contexto, há pouco espaço para os rituais 

que marcam essa passagem, o que dificulta a simbolização do posicionamento social do 

sujeito nesse processo. O adolescente então assume um lugar de contestação, em 

contraposição ao mundo adulto, diante da relação de “não ser”. Não ser um adulto e 

frequentemente ser determinado como um problema para o mundo adulto. 

É comum perceber nos discursos das famílias atendidas no CAPS adi a expressão de 

que o adolescente “é do mundo e faz o que quer”. Na mesma medida encontramos famílias 

entregando seus filhos a unidades de acolhimento e também ao CAPS, que ao serem recebidos 

na modalidade de acolhimento noturno, passam dias sem contato com a família e por vezes 

após essa intervenção são abandonados à tutela do Estado. Não se trata aqui de culpabilizar a 

família como causadora da situação de uso de drogas, mas de entender o fenômeno na sua 

forma complexa. Sarti (2004) complementa que as reações das famílias frente a esses 

“estranhos” serão decisivas para o lugar do jovem, na busca de sua identidade e nas relações 

familiares. 

A questão da droga entra nesse campo como um fantasma familiar, encarado como um 

problema que deva ser eliminado, geralmente desconsiderando os mecanismos psíquicos, 

sociais e culturais, um processo que fere a forma como o jovem se relaciona com o mundo em 

sua autonomia, respeitando as possibilidades de escolha, inclusive acerca do uso de drogas 

(SARTI, 2004). Essas questões são transferidas para o adolescente como se fosse um 

problema dele, típico de uma suposta etapa de vida, negando os fatores relacionais no 

processo do uso de droga pelo adolescente. Essa projeção familiar revela a dificuldade em 

estabelecer um espaço para que os conflitos sejam vividos e resolvidos dentro do contexto 

relacional familiar. Sarti lembra o fenômeno denominado por Roudinesco (2000 apud SARTI, 

2004) como “violência da calmaria” se referindo a tentativa vã da família em se restabelecer 

alguma calma, evidenciando a dificuldade de lidar com os conflitos, o que pode eclodir em 

outras formas de violência como a falta de comunicação para lidar com esses momentos de 

conflito e mudanças. Paralelo a isso, as potencialidades para transformação característica dos 

momentos de crise encontrados em fases do ciclo de vida familiar e do atravessamento da 

adolescência ficariam também negadas. 

A partir da perspectiva do uso de droga como um momento de mudança e também de 

crise em um contexto social, o fenômeno “uso de drogas” pode ser visto como um sintoma, ou 

seja, um sinal de que o sujeito está usando da ação para suplantar algo ou como uma 

oportunidade de comunicação. Não se trata aqui de encarar o fenômeno como algo que deva 

ser eliminado, negativado e sim como fenômeno que se apresenta na condição de ser do 
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sujeito em determinado momento e que, portanto deva ser compreendido na sua relação com 

os demais fatores de sua história. 

De forma mais ampliada, fala-se de referências e de suportes necessários para o sujeito 

no processo do adolescer advindos das diferentes dimensões institucionais – família, cultura, 

educação, saúde. A partir disso, é possível fazer uma analogia em relação aos dois tipos de 

sujeitos no processo de pertencimento social, os sujeitos “por excesso” e “por falta” (Castel 

apud CARRETEIRO, 2010). Os sujeitos por excesso integram uma rede de pertencimento 

social positivo com suporte suficiente nas diferentes dimensões institucionais; os por falta, ao 

contrário apresentam uma inserção social marcada por ausências de pertencimento social 

positivo. Essa posição reflete geralmente em “sofrimentos de origem social”, gerando 

provavelmente mecanismos contemporâneos de integração social a partir do “poder de 

consumir”. Neste sentido, consumir, segundo Carreteiro (2010) também estaria ligado aos 

excessos como o consumo de drogas e a atividades de cunho ilícito e violento como o tráfico 

de drogas que, para o estrato dos fragilizados socialmente, podem tornar investimentos 

permanentes, acarretando na presença de outras instituições na vida desses adolescentes: a 

polícia, a justiça, as unidades de medida socioeducativa e também os CAPS adi. 

Assim, o acompanhamento pelo CAPS adi, diante das manifestações do uso de drogas 

como sintoma, que fala dos possíveis excessos e dos processos de falta, apresenta também a 

função simbólica de desempenhar parâmetros para o adolescente e para a sua família de um 

posicionamento social e relacional diante desta problemática. Implica no exercício junto com 

a família de definição dos conflitos, estabelecendo os limites do aceitável para aquele 

contexto familiar, incorporando o fenômeno conflituoso como realização positiva, intrínseco e 

necessário para o processo de tornar-se sujeito no meio social e familiar (SARTI, 2004). E 

também implica no exercício mais amplo de auxiliar esse sujeito nos processos de 

pertencimentos sociais de forma mais protetiva, fortalecendo as relações de suporte positivo 

com as instituições e sujeitos. 

 

3.6 Perspectivas de cuidado em saúde mental: fenomenologias do uso de drogas e suas 

relações de cuidado 

Nenhum momento pode ser vivido sem cuidado, pois cada um deles pertence ao ser; 

nenhuma parte pode ser deixada de fora porque cada uma delas é parte do ser. 

(Moreno, 1959, p. 226 apud KNOBEL, 2004, p. 43)  
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O fenômeno adolescente em situação de uso de drogas carrega consigo o caráter 

psicodinâmico e fenomenológico que imprime a cada singularidade em contexto sociocultural 

estabelecido, um determinado estado de ser. Essa colocação é significada pelas relações do 

sujeito com o seu meio e com a substância, em que segundo Olievenstein, (1990) constitui a 

tríade para compreender o fenômeno da drogadição. 

O termo fenomenologia carrega consigo a dinâmica do processo de conhecer a 

realidade ao nosso redor. De acordo com Holanda (2009), a fenomenologia dentre outros 

significados, é um “pensamento em ato” destacando a funcionalidade desta base de 

pensamento na forma de lidar com as realidades em constante transformação. Ainda segundo 

o autor: 

a) a fenomenologia deve ser preliminarmente entendida como uma epistemologia , 
dado que decorre da questão da fundamentação do conhecimento e do como se dá o 
"conhecer", a grande motivação para sua construção; b) a fenomenologia é 
um método , e como tal nos permite o acesso livre ao mundo, aos fenômenos e à 
própria constituição desse sujeito que acessa e interage com o mundo; e, c) a 
fenomenologia é igualmente, mas apenas como conseqüência, e não como premissa 
básica, uma filosofia , que na sua radicalidade reconhece o homem, fundando-se e 
fundando diversas outras perspectivas, sejam estas antropológicas, sociológicas, 
psicológicas, etc. [...] a fenomenologia é, igualmente, uma ciência , na sua acepção 
mais tácita, ou seja, como "conhecimento atento e aprofundado de alguma coisa", ou 
como "noção precisa", como conhecimento sistematizado a respeito de algo. [...] 
Retomando palavras de um dos mais ardorosos defensores do saber científico da 
modernidade, o astrônomo Carl Sagan, a ciência é o mais democrático dos 
movimentos humanos, pois não sobrevive ao erro e está sempre se atualizando. 
(HOLANDA, 2009, p. 87-88) 

 

Neste sentido, faz-se importante buscar elucidar aspectos da condição humana na sua 

relação com uso de drogas numa perspectiva fenomenológica existencial para se aprofundar a 

compreensão e até repensar as relações de cuidado dispostas, no caso, no dispositivo CAPS 

adi no tratamento aos adolescentes em situação de uso de drogas. 

À luz do pensamento filosófico, guiado principalmente pelas idéias de Heidegger, 

Sodelli (2010) discorre sobre a condição existencial humana de “ser-existindo-ai”, o Dasein, 

como uma possibilidade ontológica do “ser” que está recorrentemente aberto para a 

experiência. Essa, por sua vez, dispõe de duas condições fundamentais – que o homem, 

diferente dos outros seres é o único consciente de sua finitude, e que o homem nasce com seu 

“ser” essencialmente livre.  

A primeira condição leva o homem a lidar com “seu-ser-para-a-morte”, possuindo a 

possibilidade de escolha entre viver e morrer, o que gera dois sentimentos inerentes ao Dasein 

– angústia e culpa. A angústia é relacionada à ameaça de “não ser” e ao conflito presente entre 

a necessidade de realizar todas as potencialidades do “ser” e o perigo de não conseguir. A 

culpa, nessa perspectiva, é entendida como a consciência do Dasein de saber que o “ser” está 
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sempre “junto-com”. Explica o Sodelli: “o Dasein é convocado por ele mesmo a dar conta do 

seu existir” (2010, p. 638); o que implica em saber que estamos fadados a necessidade 

imperativa de fazer determinadas escolhas em detrimento de outras e que estas podem falhar. 

 A segunda condição se refere ao fato do homem ser essencialmente livre. O homem 

nasce não determinado e com possibilidades; é livre, porém, não existe isoladamente. Assim, 

o Dasein implica necessariamente um “ser-no-mundo”, na sua relação de “ser-com-os-outros” 

e se desenvolve num mundo de interesses, explorações, tentativas e fracassos dos quais 

resultam os significados da sua existência. A força motivadora da vida humana, explica 

Sodelli, (2010) é a busca que o homem realiza para dar sentido a sua existência.  

Assim, ainda com base em Heidegger, o conceito de cuidado aparece atrelado à 

condição do homem de habitar o mundo, para construir e preservar a vida, atender as 

necessidades, tratar a si mesmo e dos outros. O homem, portanto, tem que ser e dar conta da 

sua condição de “ser”. A partir da premissa de que cuidar do próprio existir faz parte da 

condição humana, em alguma medida a vida pode ser sentida como inóspita, carente de 

significados, resultando em experiências de dor e de angústia. Em decorrência da 

vulnerabilidade do ser, o uso da droga pode surgir como uma, dentre as diversas tentativas 

possíveis, do homem para lidar com essas questões. O uso da droga pode “revelar-se como 

uma das possibilidades de alívio do cuidar, na precariedade do viver”, explica, citando Sipahi 

e Vianna, (2002 apud SODELLI, 2010). Essa forma de pensar fenomenologicamente, leva à 

compreensão de que é “impossível acabar com a possibilidade do uso de drogas entre os seres 

humanos, pois, para isto acontecer, seria necessário modificar a própria condição ontológica 

do Dasein” (SODELLI, 2010, p. 640). 

Sodelli (2010) ressalta que a busca por alteração da consciência é histórica e 

valorizada por algumas culturas e podem ser vivenciadas por formas alternativas ao uso da 

droga como, por exemplo, por meio da meditação e da dança. Essa estratégia desvenda a 

criatividade do homem que, perante a necessidade de ultrapassar os próprios limites, está 

sujeito ao seu potencial de criar e de destruir. Para o autor, qualquer estratégia, preventiva ou 

de tratamento ao uso nocivo de drogas que venha a trabalhar no sentido de negar e proibir o 

uso, está fadado ao fracasso. Ele entende o uso de drogas como legítimo e inextinguível e 

defende a necessidade de se assumir a postura da redução de danos da mesma forma que se 

reduz os danos ligados aos demais comportamentos inerente a nossa sociedade. 

Diante dessa perspectiva, o argumento de que o uso de drogas causa danos à saúde é 

insuficiente. Assim, o fenômeno da dependência não é condição estagnada, pois em 

consonância com o pensamento fenomenológico, os desdobramentos da experiência de uso irá 
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depender do modo como cada um cuida do seu “ser” e compreende o sentido do seu “ser-no-

mundo”, o que não pode ser determinado a priori. Os resultados do uso da droga, 

especificamente, irão ser desvendados mais pelo contexto do uso que simplesmente pelos 

aspectos farmacológicos da substancia. Esta deve ser considerada a partir do sentido do uso 

com o homem, seja recreacional, medicinal, compulsivo, experimental, entre outros. 

Essa visão muda a perspectiva de tratamento voltado para aniquilação da doença e no 

caso, do uso da droga, para a perspectiva de promover um plano de tratamento voltado para a 

promoção de saúde de forma integral. No entanto, em se tratando principalmente da política 

voltada ao público infantojuvenil em que se considera a sua condição de pessoa em 

desenvolvimento, há uma linha tênue que permeia o que seria o cuidado nos serviços de saúde 

diante da escolha do homem em por vezes utilizar de mecanismos nocivos a saúde para lidar 

com sua existência. Nesse sentido, deve se atentar às tenacidades da vulnerabilidade do 

humano, procurando utilizar os mecanismos inerentes a condição humana, incluindo sua 

angústia essencial, em ferramentas importantes para a conscientização da condição do sujeito 

e trabalhar a partir disso, sua autonomia e responsabilidade de escolha. Assim, qualquer 

relação que o sujeito possa ter com a substância deverá ser considerada no projeto terapêutico 

singular em concordância com a construção de um projeto de vida consciente e participativo. 
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4 RELATOS DE EXPERIÊNCIA 

4.1 Meu percurso 

 

Iniciei minha trajetória com os adolescentes quando, em 2008, eu havia passado no 

concurso público para trabalhar com medidas socioeducativas, naquela época vinculada a 

Secretaria de Estado de Justiça do DF – SEJUS. O conhecido como “concurso do CAJE8” 

causou em mim grandes expectativas e ansiedades. Até então, os contatos mais próximos que 

havia tido com o trabalho que iria desenvolver foram nas disciplinas de desenvolvimento 

adolescente, durante a graduação, o estágio de prática clínica que permitiu entrar em contato 

com o manejo terapêutico, do vínculo e do setting9 com sujeitos em variadas idades, mas 

principalmente no estágio que realizei na área psicossocial, vinculado a Justiça quando então 

experimentei uma dinâmica de trabalho em conjunto com profissionais de outras áreas pela 

dupla psicossocial e integrada ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – 

TJDFT.  

O trabalho com adolescentes em conflito com a lei, além de novo, ocupou meu 

imaginário com as representações sociais acerca desta temática, juntamente com alguns 

receios decorrentes do fato de esse ser meu primeiro trabalho para além da prática clínica que 

eu exercia na época como psicóloga formada.  

No ato da posse foi facultado a mim a escolha da medida socioeducativa com a qual 

trabalharia e a unidade de lotação. Portanto escolhi trabalhar com a medida socioeducativa de 

liberdade assistida em uma comunidade próxima a minha residência – Ceilândia – que me 

desafiaria imensamente. Iniciei, a partir de outubro de 2008 o trabalho como psicóloga da 

Unidade de Medidas em Meio Aberto de Ceilândia, conhecida na época como LA de 

Ceilândia, fazendo referência à única medida socioeducativa executada na época naquela 

unidade: liberdade assistida10. 

Posso afirmar que os cerca de 80 servidores que assumiram os cargos para execução 

das medidas socioeducativas na época deram início a uma importante missão – criar estrutura 

                                                 
8 O Centro de Atendimento Juvenil Especializado – CAJE era o nome dado a época ao principal centro para 
execução da medida socioeducativa privativa de liberdade aos adolescentes em conflito com a lei do Distrito 
Federal. O referido centro foi demolido no ano de 2014 e em seu lugar foram inaugurados outras “Unidades de 
Internação” em localidades descentralizadas. 
9 Setting – em sua tradução literal significa ambiente. Neste contexto se refere ao ambiente terapêutico 
geralmente configurado em relações de psicoterapia clínica. 
10 Consiste em uma medida socioeducativa aplicada a adolescentes em conflito com a lei em que estes 
permanecem inseridos no convívio familiar e comunitário e são acompanhados por equipe especializada em 
unidades de medidas em meio aberto. Segundo o ECA, em seu artigo 118, “a liberdade assistida será adotada 
sempre que se afigurar a medida mais adequada para o fim de acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente”, 
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para o desenvolvimento do trabalho socioeducativo no DF. Até aquele momento os serviços 

eram terceirizados e a maioria do quadro de pessoal contratado. Na unidade em que assumi 

havia uma técnica de nível superior e três de nível médio para dar conta da demanda de cerca 

de 300 adolescentes, o que se configurava em quadro crítico no cenário do atendimento 

socioeducativo da época. A partir de então, com a ajuda de formação continuada, da 

participação em grupos de trabalho, grupos de estudos compostos pelos servidores, o formato 

do trabalho foi sendo reformado.  

Minha trajetória em saúde mental que culminou no trabalho realizado no Centro de 

Atenção Psicossocial Álcool e Outras Drogas Infantojuvenil III – CAPS adi III de Taguatinga, 

do qual desenvolvo este relato, foi semelhante, na medida em que este representa a 

concretização de um importante avanço na Política de Saúde Mental Infantojuvenil no DF. Ao 

assumir o concurso na Secretaria de Estado de Saúde tive a oportunidade de optar por lotações 

em áreas hospitalares, assistenciais e trabalhos variados para além da saúde mental. No 

entanto, percebi como necessário dar continuidade ao trabalho com o público que eu 

previamente atendia a partir da vinculação em outra política. Hoje percebo que o público 

atendido dentro do serviço socioeducativo se coincide ao do CAPS e isso, para mim, 

simboliza o elo entre as políticas públicas representado pelo trabalho em rede dentro da 

comunidade com articulação das ações necessárias para uma atenção integral que fala das 

diversas vertentes do sujeito nas relações sociais e comunitárias. 

 

4.2 Cotidianidades do trabalho no CAPS adi de Taguatinga 

  

Chego à portaria de entrada do terreno do CAPS. São 7 horas manhã. Três 

adolescentes estão sentados ao meio-fio ao lado da guarita. Eles não conversam entre si, 

apenas esperam juntos, com olhares distantes voltados para a rua. Com suas roupas de frio e o 

capuz tampando os rostos quase que como se escondessem de alguma coisa. Eu, dentro da 

minha caixa preta sobre quatro rodas, avanço a portaria com velocidade. Invado-me com o 

pensamento constrangedor de ter passado veloz por esses meninos, sem ao menos 

cumprimentá-los. Ao invés, trocamos olhares apressados, distantes. Até que enfim dentro do 

ambiente do CAPS que já é conhecido por mim me deparo algum tempo depois com aqueles 

mesmos adolescentes, que estão em acolhimento noturno.  

                                                                                                                                                         
buscando dentre outras atribuições “promover socialmente o adolescente e sua família” – artigo 119 (BRASIL, 
1990). 
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O público a que me reporto nessa experiência é esse sujeito que frequenta o CAPS, um 

adolescente, majoritariamente do sexo masculino, nem sempre calado, mas que parece que 

vivencia uma realidade diferente de quem trabalha ali. Ele vem de outro meio, de uma 

situação socioeconômica provavelmente diferente da minha e que carrega as variadas 

vulnerabilidades de um determinado extrato social. O adolescente que se dirige ao CAPS 

provavelmente atravessou o longo caminho da portaria até a casa do CAPS, a pé, após ter 

provavelmente andado outro longo percurso da parada de ônibus até lá. São adolescentes que 

raramente chegam sozinhos e quase nunca utilizam o carro como meio de transporte, com 

exceção dos que são acompanhados por alguma outra instituição. Geralmente chegam junto 

com algum responsável preocupado com sua situação de uso de drogas e perturbado pela 

sensação de perda de controle sobre determinado contexto na relação com aquele adolescente. 

 

4.3 Práticas de convivência e re-significação de conceitos 

 

Há cerca de um ano e meio tenho a oportunidade de compartilhar com uma equipe de 

trabalho momentos de convivência com os adolescentes como um campo simbólico de 

cuidado. Ouvindo as histórias da equipe sobre as suas experiências acerca dessa estratégia 

terapêutica e com base na minha vivência compartilho reflexões sobre as práticas de 

convivências no CAPS. Como reportado anteriormente, o trabalho se deu dentro dos espaços 

físicos e simbólicos do CAPS, um local que pra mim é confortável e que exige que eu me 

desafie constantemente a me deslocar do meu lugar para ir ao encontro do outro.  

Olho pela janela gradeada da sala de atendimento e percebo movimentos de 

aglomeração dos adolescentes em grupos, do “lado livre”, por trás da minha visão das grades 

e me questiono quem está cerceado pelo que naquele contexto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – O lado livre por trás da minha visão das grades – 
quem é cerceado pelo que? 

 
Fonte: acervo pessoal, junho, 2014 
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Sinto a necessidade de ir ao encontro daqueles adolescentes. Eles se encontram no 

fumódromo e novamente incomodada com a distância simbólica do espaço que ocupamos me 

dirijo até eles. O cheiro de cigarro ocupa aquele “banquinho de praça” onde eles gostam de 

sentar. Particularmente não gosto da fumaça produzida por aqueles cigarros. Chamo um 

determinado adolescente acompanhado por mim para conversa e ela acontece ali mesmo, na 

companhia dos outros. Anuncio que precisamos pensar sobre os próximos andamentos de seu 

caso, me referindo a encontrar uma moradia pra ele após o período de acolhimento no CAPS. 

Ele mesmo descreve sua ansiedade em definir a mesma situação e começa a externar as 

dificuldades sentidas para se afastar dos diversos contextos de risco que vivenciava. Ali então, 

valorizado pelos demais adolescentes, começam uma troca de experiências e de incentivos 

para manter-se firme no propósito de mudança, buscando melhorias para si. Uma intervenção 

ao ar livre acontece, fora da caixa quadrada de uma sala de atendimento e provavelmente com 

a maior proximidade possível das diferentes realidades dos sujeitos ali presentes. Neste 

momento o incômodo da suposta distância entre mim e aquele sujeito abre espaço para a 

empatia e para o sentido de estar trabalhando num serviço de saúde mental. 

 

4.4 Inaugurações de práticas extramuros 

Recordo-me do dia em que me apresentei ao CAPS. Era o dia de sua inauguração e eu 

não conhecia a equipe com que trabalharia. No entanto, reconheci vários rostos familiares que 

estavam prestigiando o evento. Um local que me chamou atenção principalmente por sua área 

verde, que causou uma primeira impressão de refresco e aconchego, propício para a proposta 

que se fazia ali. Dentro da casa, tudo limpo e enfeitado, com um bolo e uns salgados no 

refeitório, que iriam ser servidos em breve. Na área externa, uma tenda com as autoridades 

anunciando oficialmente o que estava sendo um marco para a política infantojuvenil no DF. 

Algo que me marcou naquele dia foi a fala de uma colega que na época trabalhava na rede de 

assistência social e que talvez pela própria percepção dela dos desafios relativos às políticas 

de proteção e garantia de direitos que se faziam ali naquele espaço, se surpreendeu comigo por 

estar assumindo o cargo de psicóloga no CAPS, sabendo que eu já atuava com população 

semelhante em outra política. Eis que me disse que eu estava enfrentando um grande desafio e 

que em breve todo aquele espaço que a época estava “clarinho” e “arrumadinho” estaria com 

as paredes pichadas e destruídas. Logo após, mencionou algumas frases de incentivo no 

esforço de tentar me encorajar, se retirou e eu fiquei com as reflexões que carrego até hoje.  

O que seria um espaço de construção coletiva sem a expressão democrática dos 

sentimentos e produções criativas? Hoje olho para as paredes do jardim que não estão de todo 
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claras e vejo alguns nomes grafitados, produtos da oficina de grafite, em que muitos parecem 

mesmo reproduções de pichações, mas que carregam consigo provavelmente uma história 

acerca daquele adolescente que estava ali grafitando e se expressando junto com os outros e 

com a validação de uma equipe de trabalho. Aos poucos o CAPS foi se construindo com base 

nessas costuras de expressões singulares e coletivas em que equipe e usuário se aproximam 

nessas experiências de (com)vivências. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alguns pacientes que apareceram no serviço, antes da inauguração, eram acolhidos, 

avaliados clinicamente, informados de que em breve se iniciariam as atividades no CAPS e de 

que então seria feito novo contato para que eles retornassem ao serviço. Certo dia um dos 

adolescentes acolhidos no CAPS voltou pra sua casa com essa mesma orientação. No entanto, 

após alguns dias entrou em contato com o CAPS pedindo para retornar e passar o dia no nosso 

espaço. Aquele adolescente não estava simplesmente pedindo uma intervenção clínica, ele 

solicitava apoio, provavelmente com base no vínculo que havia sido criado desde o seu 

acolhimento. Ao ouvir a história do primeiro paciente do CAPS que experimentou a 

convivência, percebi como essa estratégia terapêutica foi conquistando espaço, quando ainda 

nada estava estruturado. Naquele momento as relações e os afetos foram sendo explorados, 

fornecendo experimentações dialéticas que serviriam de base pra se pensar no trabalho 

extramuros do CAPS. 

Quando eu particularmente fui pensando junto com a equipe sobre como seria esse 

trabalho não percebia que ele já estava na verdade sendo configurado. O estado geral 

vivenciado por mim era de ansiedade e também de empolgação com a possibilidade de se 

criar um serviço novo, embora desafiador. Pairavam também no meu imaginário algumas 

crenças e receios que tinham relação com representações sociais do adolescente em situação 

Figura 3 – Experimentações de grafite 

 
Fonte: acervo pessoal, outubro/2013; maio/2014 
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de uso de drogas atrelado ao comportamento anti-social “problemático” que demanda 

“contenção permanente”. Apesar dos receios, meu anseio era fazer parte do processo de 

construção de um serviço de saúde mental, com base no propósito de promover atenção 

integral ao público a ser atendido – crianças, adolescentes e familiares.  

Assim, logo um cardápio de atividades grupais e oficinas foi criado – com base no que 

a equipe discutia que seria de interesse para os adolescentes e para o serviço – e apresentado 

para a diretoria de saúde mental (DISAM), responsável naquele momento por orientar a 

criação do CAPS. Eu acreditava que estávamos caminhando para a estruturação do serviço e 

que os adolescentes iam gostar das propostas pensadas. No entanto fui tomada por uma dose 

de angústia e frustração quando ouvi a orientação de não oferecer o cardápio de atividades aos 

usuários para ao invés, esperar para ver o que seria demandado pelo serviço. 

Hoje, mais que naquela época, entendo o sentido da orientação. Percebi que o objetivo 

era estimular a equipe a viver o fenômeno da relação com os adolescentes em situação de uso 

de drogas, sem antes predispor representações acerca disso, do que eles iriam gostar de fazer, 

por exemplo. Ficou evidente que mais do que dar conta da demanda do usuário, eu queria dar 

conta da minha demanda de saber o que eu estava fazendo. No entanto, fui percebendo que o 

trabalho com usuários em saúde mental revela sempre uma surpresa, uma individualidade 

rodeada de significados particularmente configurados e que isso causa sim certa ansiedade no 

profissional, beirando a insegurança pelo desconhecido. 

 

4.5 Recortes, pinturas e colagens – a criação de uma colcha de histórias 

 

Foi a partir das manifestações singulares dos sujeitos, adolescentes e equipe que as 

atividades foram sendo criadas e as angústias foram se transformando em sentido. A partir de 

um encontro, um interesse: ouvir de um adolescente o que ele sabia fazer. Ele conta a sua 

história de que havia passado um tempo cumprindo uma medida socioeducativa em 

determinada unidade de internação11. Naquele espaço em que aparentemente preponderam 

práticas de reclusão e opressão ele havia aprendido a produzir objetos com palitos de picolé. 

Orgulhoso por saber fazer algo novo e valorizado por nosso interesse em ouvir sua história e 

em aprender com ele, pergunta em troca: “e você, o que sabe fazer?”. Diante da pergunta 

aparentemente desconcertante por evidenciar uma sensação de “não saber”, a prática de troca 

de saberes ali, naquele momento, criou forma. Essa é a história contada por uma colega acerca 
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do que seria o nascimento da oficina de artesanato. Inicia-se ali, a partir da disposição para 

aprender com aquele adolescente, a troca de um saber concreto por um saber simbólico – de 

que aquilo proporcionaria uma possibilidade de valorização, abrindo espaço para criação de 

vínculos e trocas de afetos. A posição de “suposto saber” foi desocupada, dando lugar para 

uma proximidade das posições ali colocadas e porque não, arrisco dizer, de troca de lugares. 

A partir de então, fui me capacitando em matérias de artesanato e de convivência com 

os adolescentes – a oficina de artesanato fazia-se viva. Naquele espaço, a criatividade e 

valorização pessoal prevalecem e são representados pelo lema da oficina: “todos são capazes”, 

de criar, de atingir objetivos, de ir além. Cada novo participante que chega a oficina produz 

um balão em material de EVA12 com seu nome e data de aniversário e até essa produção 

imprime a particularidade de cada um e permite a interação com os demais. Certa vez um 

adolescente recortou as letras do seu nome e colou algumas delas de forma espelhada, 

chamando a atenção de outro adolescente que se sentiu a vontade para alertar o colega acerca 

do suposto engano. No entanto o adolescente responde com segurança de que aquele era o 

jeito dele de representar o seu nome. 

Ali eles se sentem a vontade para expressar opiniões, falar de si, compartilhar os 

acontecimentos cotidianos, se mostrando de forma mais autêntica e espontânea. Os 

adolescentes entendem que eles precisam se cuidar e se valorizar. O cuidado mútuo se faz 

presente. Recordo-me do dia em que fazíamos as bolas de Natal de isopor, com miçangas e 

tecidos. Uma agulha de crochê era utilizada para dar acabamento e um dos adolescentes 

manifestou impulsos de se cortar com aquela agulha. Sua mãe também participava da 

atividade, junto com algumas pessoas da equipe, mas foi outro adolescente que prontamente 

interveio naquele momento, afirmando o quanto o amigo era importante e que ele não deveria 

fazer aquilo, demonstrando empatia pelo que o colega estaria sentindo naquela hora. Esse 

mesmo adolescente é um exemplo de superação de sua situação anterior em que ficava 

trancado em seu quarto com sintomas depressivos e de ordem psicótica, com ideação suicida, 

saindo apenas para usar drogas ao longo da noite. No decorrer do seu tratamento e convívio 

no CAPS, ele passou a apresentar significativa melhora em seus sintomas, além de demonstrar 

como o exemplo exposto, relações de apoio e afeto com os amigos, recursos importantes de 

proteção. 

 

                                                                                                                                                         
11 De acordo com o ECA, em seu artigo 121, a internação constitui em uma das medidas socioeducativas 
aplicadas aos adolescentes em conflito com a lei, sendo esta “privativa de liberdade, sujeita aos princípios de 
brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar da pessoa em desenvolvimento” (BRASIL, 1990). 
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Além desses valores produzidos por esse espaço de encontros, compete notar as 

possibilidades capacitadoras da oficina, enquanto instrumento vivo para melhorar a relação de 

auto-estima dos adolescentes, junto com seu potencial criativo. Um valor que foi bem 

representado pela idéia que um dos adolescentes teve espontaneamente de utilizar suas 

habilidades para fabricação de umas caixas na oficina de artesanato para que vendêssemos as 

mesmas e fôssemos com ele tirar fotos 3x4 para enfim, colocar em dia sua situação frente à 

junta militar13. A utilização daquele recurso como intermediário para resolver tal questão se 

dá por suas dificuldades em lidar com dinheiro, diante das fissuras para uso de drogas. Esse 

mesmo adolescente que geralmente se desvaloriza perante suas capacidades teve a 

oportunidade de ser valorizado tanto por sua idéia quanto por suas habilidades e potenciais 

criativos.  

 

4.6 Colheres, farinhas e delícias – um modo de cuidar 

 

Seguindo a tradição de muitas famílias brasileiras, penso que a cozinha seja um dos 

lugares mais aconchegantes do CAPS. Nela nos reunimos, confraternizamos, sentamos juntos 

à mesa para compartilhar cafés da manhã, lanches e refeições. Como lembra a vovó Ndzima 

de Mia Couto, o ato de cozinhar é tarefa íntima: “cozinhar não é um serviço [...] é um modo 

de amar os outros” (COUTO, p.62, 2004). Foi a partir desse modo de amar que os 

adolescentes do CAPS se vincularam às oficinas de culinária e se deliciam com uma atividade 

                                                                                                                                                         
12 Material de borracha utilizado para realização de atividades artesanais, seu nome é resultado da abreviação de 
“Etil Vinil Acetato” – EVA. 
13 A motivação para essa ação seria posteriormente regularizar as documentações necessárias para ingressar no 
mercado de trabalho com registro formal em carteira de trabalho. O mesmo adolescente teve dificuldades 
semelhantes em relação à retirada da segunda via de sua identidade. 

Figura 4 – Criações de enfeites e afetos  

 
Fonte: acervo pessoal e do CAPS, dezembro/2014; maio/2014 
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que foi proposta previamente pela equipe do CAPS, mas que somente se mantém até hoje por 

conta das dedicações de cuidado e amor (com)vivenciados naquele espaço. 

Em determinada oficina com cerca de seis adolescentes participantes, era dia de fazer 

biscoitos de pêta. Eles dividiram as tarefas. Um escreveu as etapas de preparo no livro de 

receitas da oficina, enquanto outro leu o passo-a-passo, um terceiro começou a colocar os 

ingredientes medidos na bacia para o quarto iniciar o preparo. Ainda houve quem iria limpar 

os utensílios. Naquele dia, um adolescente que não queria participar, ficou ao redor da 

cozinha, observando. Uma vez ou outra se aproximava de mim para falar o motivo pelo qual 

não queria participar, estava triste naquele dia, com saudades de casa. Procurei incentivá-lo a 

participar conosco para interagir até o momento que tentaríamos falar com sua mãe. Enquanto 

isso, na oficina um deles colocou uma música para tocar no celular de sua mãe que o esperava 

na recepção. A escolha da música era compartilhada, cada um queria ter direito a voto, mas no 

geral, os gostos combinavam. Lembro-me de também ter pedido pra tocar alguma. Escolhi a 

música “faroeste caboclo”, da banda “Legião Urbana”14, pois sabia que estaria no repertório 

daquele adolescente e que poderíamos cantar as letras juntos. Enquanto as etapas estavam 

sendo contempladas, eles e nós cantávamos as músicas e interagíamos. Ao final o adolescente 

que não queria participar foi passando a interagir também. Naquele contexto, eles 

compartilhavam não apenas o gosto musical, mas também trejeitos, vocábulos e trocavam 

histórias. Um dos adolescentes, conta orgulhoso que gosta de cozinhar em casa, junto com a 

mãe. Demonstra a habilidade na hora de enrolar os biscoitos. O outro diz que irá levar a 

receita anotada para casa com a vontade de cozinhar para a mãe o que aprendeu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 Banda de pop rock brasileira. 

Figura 5 – Colocando a “mão na massa” –  
Experimentações na oficina de culinária 

 
Fonte: acervo do CAPS, setembro/2014 
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Participar desses momentos na oficina permitiu constatar que aquele é um laboratório 

de convivência, proporcionando momentos despretensiosos de encontros, como aquele após 

as etapas de preparação em que esperam um bolo terminar de assar. E nestes momentos 

revelam a vontade de permanecer junto à equipe e aos demais participantes do grupo para 

contar sobre as suas histórias. Foi em um desses momentos que um dos adolescentes contou 

que iria a uma entrevista de emprego ainda naquela tarde e que estava preocupado em como se 

portar e como deveria se vestir. Ali, antes de partir o bolo, mobilizou a equipe a procurar um 

conjunto de roupas de nosso bazar15 para se preparar para a entrevista – um ato de cuidado 

que vai além de servir um lanche no intervalo das atividades do CAPS. 

 

4.7 Desafiando a potência da lei – relações autênticas e mediações preciosas 

 

A interação com os demais adolescentes e com a equipe é aproximada e muitas vezes 

são nestes contextos que o adolescente irá expor a sua necessidade de ajuda, irá desafiar os 

limites daquele espaço e daquelas pessoas, demonstrando enfim, que transferiu para aquele 

ambiente a forma como ele geralmente se relaciona com o mundo e com as pessoas do seu 

meio. No entanto, nem toda interação é revelada pela manifestação da positividade do afeto. É 

comum também nessas convivências presenciar conflitos entre os adolescentes e em direção a 

equipe. Sou testada na prova da convivência, como se em algumas situações, aquele 

adolescente só pudesse se relacionar com quem der conta de suportar também sua 

agressividade e manifestação transgressiva. 

Certa vez, eu entro na enfermaria quando todo o restante da equipe estava em reunião. 

Encontro dois adolescentes conversando e me aproximo quando um deles retira um cigarro 

embolado do bolso e me desafia a sentir o cheio do cigarro. Àquela época, eles costumavam 

enrolar fumo de tabaco em papéis de seda16 ou em papéis de guardanapo para baratear e 

compartilhar o cigarro entre eles. Eu estava interagindo tranquilamente com eles e aceitei o 

convite, acreditando a principio que ele estivesse me mostrando um cigarro de tabaco. Ao 

sentir que o cheiro se referia ao cigarro de maconha17 tomei-o das mãos dele, para cumprir 

com a regra combinada com eles a respeito da proibição de uso ou porte de drogas (com 

exceção do tabaco) no CAPS. O intuito era combinar com eles como iríamos resolver o fato 

de eu ter identificado a droga. Eles, por outro lado pareciam que estavam apenas querendo me 

                                                 
15 Realizamos bazares por meio de doações de roupas e acessórios para angariar recursos para manter as oficinas 
do CAPS que por enquanto ainda não são auto-sustentáveis. 
16 Pequenas folhas vendidas para enrolar cigarros a mão.  
17 Nome popularmente conhecido para o cigarro produzido a partir da planta Cannabis Sativa. 
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desafiar, para testar inclusive os meus limites e daquele espaço. A adolescência se constitui 

como o tempo propício para testar a potência das leis18. A atmosfera tensa do momento ficou 

evidente, bem como floresceu alguma insegurança da minha parte, principalmente por eu 

estar, naquela hora, sozinha. Meu receio era de ser personificada como a pessoa que havia 

retirado a droga de suas mãos. Após tentativa de negociação da parte deles para ficarem com o 

cigarro, resolvemos que iríamos conversar com toda a equipe acerca do ocorrido. Depois da 

conversa em grupo, mesmo irritados, eles perceberam o que deveria ser feito e concordaram 

que a droga seria eliminada pela equipe.  

No dia seguinte, era o momento de passear, ir a uma exposição interativa sobre futebol 

no museu da república. O mesmo adolescente continuou desafiando a equipe, querendo sair 

do museu para ir para o lado de fora. Ao chegar ao espaço ele havia trocado cumprimentos 

sutis com um senhor que parecia que estava esperando clientes para traficar drogas. Movida 

por um senso de responsabilidade por aqueles adolescentes, após cansativas tentativas para 

tentá-lo convencê-lo a não ir, com receio de que ele escapasse do passeio, resolvo apenas 

segui-lo. Percebo que ele sai do museu, mas não avança para além da exposição que ocorria 

na área externa do museu – umas grades de prisão, de uma exposição que curiosamente 

tratava da temática de encarceramento. Talvez aquele espaço tenha chamado mais atenção 

daquele adolescente do que a exposição interna e talvez aquela atitude tenha sido mais um 

exemplo de teste dos limites daquelas relações.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 No caso aqui explicitado, o CAPS se insere muitas vezes na relação com o adolescente como uma “potência da 
lei”, em se tratando de instituição que representa o Estado, mesmo que tenhamos que reconstruir com os atores 
dessa relação os papéis de estabelecimento de limite e de continência pela perspectiva do cuidado, na função de 
promoção de saúdes. 

Figura 6 – Um cerceamento livre – área externa do Museu da 
República 

 
Fonte: acervo pessoal, abril, 2014 



49 

Entremeio a esses desafios, momentos de risada, brincadeiras e descontração foram 

compartilhados em mais um dia de convivência que me permitiu refletir que é nesses 

momentos que se pode perceber a autenticidade presente na forma como esses sujeitos se 

expressam e se colocam na relação. Abre-se a possibilidade para preciosas mediações no 

sentido de favorecer recursos de proteção e cuidado, não somente por meio de uma equipe de 

profissionais e sim por meio de uma equipe de iguais. 

Os pequenos momentos de convivência como a espera de um bolo assando, de 

interação na sala de espera, no fumódromo, na sala de TV, na enfermaria, ou de troca de 

risadas em um passeio externo, vão ganhando importância para os adolescentes. O momento 

de fumar o cigarro pode ser apenas mais um momento de fumar um cigarro, porém, muitas 

vezes parece ser utilizado como uma forma de escapar de uma atividade desinteressante para 

eles. Quando eles abdicam, por exemplo, de ir ao fumódromo e se interessam por permanecer 

na companhia dos outros adolescentes e da equipe nos intervalos das atividades, é sinal de que 

a convivência está servindo para reforçar os vínculos, estabelecendo novas formas de cuidado 

no CAPS.  

Ao longo de todo esse tempo, minha postura procurou se basear no exercício de estar 

junto, numa presença verdadeira, em que o respeito e a sensibilidade às necessidades dos 

adolescentes foram fundamentais para o processo terapêutico acontecer a partir da 

convivência, com propostas de cuidado cujo conceito se amplia a da clínica ambulatorial, 

cercada por quatro paredes. Por conta disso, a proposta de atenção integral pelas vivências 

experimentadas na relação de convivência no espaço simbólico do CAPS se mostra reveladora 

dentro da perspectiva da reforma psiquiátrica. 
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5 DISCUSSÃO A PARTIR DOS RELATOS 

5.1 A convivência como disposição possível para uma reforma prática do cuidar a luz da 
reforma psiquiátrica 

Na convivência, o tempo não importa. 
Se for um minuto, uma hora, uma vida. 

O que importa é o que ficou deste minuto, 
desta hora, desta vida... 

Lembra que o que importa 
... é tudo que semeares colherás. 
Por isso, marca a tua passagem, 

deixa algo de ti... 
do teu minuto, 

da tua hora, 
do teu dia, 

da tua vida. 
(Mário Quintana) 

 
Quintana poetizou, percebendo o valor da convivência a partir da disposição de si para 

“viver com”, mesmo que momentaneamente, pois essa atitude denota marcação, influência 

dialética a partir de um encontro. Dispor-se a alguém, pela etimologia da palavra disposição – 

significa se colocar a parte – para alguém. Por conseguinte, a idéia reflete o ato de também se 

permitir à transformação de um encontro. Provavelmente, é neste sentido, da transformação 

pelo encontro, que o trabalho de um CAPS se torna inovador, dentro da proposta reformista e 

se revela em uma das principais motivações neste campo por utilizar como peça principal a 

construção de um vínculo, um espaço que permite aos adolescentes discorrer sobre as suas 

experiências e reviver (com), abrindo para novas possibilidades de ser. 

Ao longo dos momentos convividos exploramos a fala, o fazer, o olhar e 

conjuntamente descobrimos formas criativas de se expressar e se colocar. Assim, por meio das 

experiências grupais podemos nos remeter a Petuco (2011), afirmando que quando nos 

abrimos para a experiência do outro se torna possível ouvir para além dos discursos 

reducionistas e reconhecer neste outro suas múltiplas dimensões, visto que para além das 

drogas, há questões sociais, étnicas, culturais, que são evidenciadas e que devem ser 

consideradas nas convivências com os adolescentes. 

Rotelli nos lembra que para o trabalho extramuros acontecer, são necessários 

laboratórios e não ambulatórios – sendo estes designados pelo espaço em que “os papéis são 

intercambiáveis e o trabalho dos operadores que os coordenam tem por objetivo experimentar 

práticas inovadoras” (ROTELLI, 1990, p. 92). Ainda segundo o autor é por meio dessas 

experiências que se produz vida e se reproduz socialmente, num processo de: 

fazer-se tecido, engenharia de reconstrução de sentido, de produção de valor, tempo, 
responsabilizar-se, de identificação de situações de sofrimento e opressão, 
reingressar no corpo social, consumo e produção, trocas, novos papéis, outros modos 
materiais de ser para o outro, aos olhos do outro. (ROTELLI, 1990, p. 93-94) 
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São estes os elementos da “instituição inventada” referida por Rotelli que no CAPS 

está sendo posto em prática no momento que nos permitimos experimentar novas estratégias 

terapêuticas que devem também ser colocadas em constante revisão. São práticas criadas em 

uma relação específica com determinado meio e sujeitos, permitindo inventar novos processos 

de intervenção no campo da saúde mental, em especial com o público infantojuvenil. 

Percebe-se que ao longo de todo esse tempo a estratégia terapêutica da convivência 

grupal dos adolescentes foi valiosa. Figle (2004), afirma que o grupo passa a ser espaço para 

compartilhamento de experiências, o que facilitará o desenvolvimento de recursos para uma 

melhor percepção do funcionamento da própria pessoa, por meio das possíveis interações 

ocorridas no contexto grupal. 

Assim também foram valiosas as produções da convivência por meio das costuras das 

colchas de histórias, dos preparos de delícias entre colheres e farinhas que nos remetem a 

criatividade necessária para maximizar a capacidade de invenção, oferecendo novas 

perspectivas diante das relações entre a ordem, o caos e a complexidade (YASUI, 2006).  

Winnicott (2011) remete a criatividade como recurso fundamental no desenvolvimento 

do sujeito para construção do seu modo de ser no mundo e destaca que o fazer criativo não 

exige em si nenhum talento especial, pois a própria experiência criativa carrega consigo o 

fortalecimento do “sentimento de que estamos vivos, de que somos nós mesmos” (p.28). 

Quando um adolescente vivencia por meio das experiências criativas das oficinas o 

sentimento de poder fazer e ser valorizado neste fazer ele pode aprender a confiar em sua 

“inesperada originalidade” (p. 36), reforçando as relações de autoconfiança e auto-estima, 

além do sentimento de se estar vivo, como ser que pode criar ali e em qualquer outro espaço. 

Com as propostas apresentadas de convivência no CAPS nós mesmos enquanto 

agentes do cuidado (FIGUEIREDO, 2006), na relação com o sujeito do cuidado vivenciamos 

as experiências criativas e estamos sendo transformados por estas. Passamos a criar assim 

novas formas de entender os processos em saúde mental e principalmente de lidar com estes a 

partir de formas (re)inventadas de cuidado. 

E é neste campo do encontro simbólico entre agente do cuidado e o sujeito que é 

cuidado que a relação proposta pela convivência no CAPS se situou. Onde se leva em 

consideração o que determinado momento almeja a cada encontro. Um campo de alteridades e 

de intercessões em que a equipe/agente de cuidados operou com tecnologias no processo de 

cuidado em saúde mental. Especificamente quando se trata das experiências de convivência 

no CAPS, falamos de “tecnologias leves” (MEHRY, 2006) que dizem respeito à produção das 

relações entre dois sujeitos em ato. Essa dimensão define o sentido social do agir em saúde 
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pela produção do cuidado, por meio de acolhimentos, vínculos, responsabilizações. Merhy 

destaca ainda a característica de que o processo de produção a partir desse encontro pode se 

realizar na rua ou em qualquer outro lugar. Esse se traduz essencialmente no trabalho vivo em 

ato nas relações de saúde em que “o agir vivo de um dispara produção de vida no outro” 

(MEHRY, 2006, p. 78). 

Os exemplos de produção de vida, atrelados às ações de cuidados foram vivenciados 

quando os próprios adolescentes por meio da convivência puderam servir como agentes de 

cuidados uns dos outros, por meio da empatia e da valorização das experiências 

compartilhadas de forma mútua, atingindo assim uma das metas do cuidado qual seja 

desenvolver no sujeito, objeto de cuidado, capacidades cuidadoras (FIGUEIREDO, 2006), 

consigo e com os outros. Os adolescentes mesmos permitiram ser produtores de saberes no 

modo de cuidar e de se relacionar, corroborando com o que Yasui (2006) aponta como sendo 

a partir das diferentes disciplinas que cuidam do sofrimento que se criam novas formas de 

olhar, de escutar e de cuidar. 

Figueiredo (2006) nos lembra que o sentido de existir e o senso de realidade são 

atrelados às dimensões de continuidade oferecidas e experimentadas, constituindo tarefa do 

agente de cuidados fornecer sustentação ao sujeito para que a continuidade da posição 

simbólica desse sujeito no mundo possa ir sendo construída. Esse sentido de sustentação é 

relacionado ao conceito de holding (WINNICOTT, 1991) e da função da mãe suficientemente 

boa postulado por Winnicott, que diz sobre a continência ambiental necessária de suportar o 

sujeito, principalmente no começo da vida, dando condições para ele alcançar as satisfações, 

ansiedades e conflitos em cada etapa de forma apropriada (WINNICOTT, 1988).  

Cabe então ao espaço do CAPS exercer uma continência suficientemente boa, o que 

implica na capacidade de também “deixar-ser” e “deixar-acontecer” conservando-se em 

presença reservada (FIGUEIREDO, 2006), favorecendo que o sujeito exerça sua plena 

capacidade de criar. Esta função de disposição – se colocando a parte, entra em ação quando 

deixamos à escolha dos próprios adolescentes decidirem acerca das atividades que eles 

querem fazer em determinado encontro e também, nesta atividade, mesmo que com alguma 

pré-disposição configurada pelo espaço, que ele descida como irá colorir aquele fazer. 

Por meio do exercício das capacidades criadoras é possível desenvolver habilidades de 

autonomia e fazeres extensos àquele espaço, o que tem íntima relação com as funções de 

reabilitação social e consequentemente fortalecimento dos vínculos de pertencimento social. 

Reabilitação social de acordo com Saraceno (1996) é um “processo de reconstrução, um 

exercício pleno da cidadania, e, também, de plena contratualidade nos três grandes cenários: 
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habitat, rede social e trabalho com valor social” (p. 16). O CAPS se insere na dimensão 

institucional que irá propor aos sujeitos construir seus próprios meios para lidar com as 

circunstâncias do contexto social em relação com seus próprios mecanismos de subjetivação 

(CARRETEIRO, 2010). 

Esse exercício acontece nos espaços compartilhados do CAPS que se torna mecanismo 

vivo no processo de reconstrução dos vínculos sociais. Exemplo disso se fez quando um 

adolescente manifestou espontaneamente o pedido de suporte da equipe do CAPS para utilizar 

suas habilidades desenvolvidas a partir da oficina de artesanato, confeccionando caixas, para 

assim, custear suas fotos necessárias para quitar seus débitos com a junta militar do exército e 

ficar apito para ingressar no mercado de trabalho formal. Os adolescentes no CAPS estão 

sendo chamados a produzir e coletivamente nos inserimos como agentes da produção de 

subjetividade (BEZERRA, 1996). Prática que constitui dentro da lógica da reforma 

psiquiátrica, um processo ético que introduz “novos sujeitos de direito e novos direitos para os 

sujeitos” (AMARANTE, 1995).  

O adolescente é chamado a falar e a fazer em um campo em que se misturam as 

dimensões clínica e psicossocial e que assim podemos ver a ampliação do fazer clínico 

institucional para um fazer “plural-institucional”, com a pretensão de integrar, num 

sentimento de pertencimento social positivo, os variados atores sociais na vida daquele 

sujeito, permitindo, como ressalta Tavares, (2009), o deslocamento dual da relação sujeito-

droga para os fazeres ampliados, mais criativos. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS E DESAFIOS FUTUROS 

 

A partir das convivências relatadas neste trabalho, ficou tangível que para as práticas 

em saúde mental condizerem com as perspectivas reformistas, cabe aos profissionais estarem 

dispostos a participarem das transformações na organização do trabalho de forma dinâmica e 

orgânica. É um exercício que exige da equipe, reflexão constante sobre a prática, e sobre as 

predisposições de crenças, valores acerca do trabalho com o adolescente em uso de drogas, no 

intuito de superar as mentalidades manicomiais que ainda possam se refletir nos fazeres. Para 

que as práticas extramuros sejam sustentadas, é necessário também haver nos serviços 

profissionais interessados em fazer parte do processo – que ultrapassa as políticas de criação 

de serviços – e demanda a desconstrução social dos estigmas envolvidos nos temas do uso das 

drogas. 

Como desafios futuros, no campo técnico, além da necessidade de superar as lógicas 

manicomiais que ainda possam existir nos serviços e nas práticas, no CAPS adi de 

Taguatinga, especificamente, tem se pensado em ampliar o canal de voz dos adolescentes para 

criação de novos espaços potencializadores de convivência e terapêuticas de cuidado, 

criatividade e promoção de saúde. Alguns destes, frutos das manifestações de interesses por 

parte dos usuários já estão sendo pensados como: oficina de dança, de música, atividades 

esportivas e projetos de geração de renda a partir das oficinas. No entanto, há que superar 

também os desafios materiais para a realização de cada atividade no CAPS. Os profissionais 

também são exigidos a serem criativos quando não possuem recursos para a realização das 

oficinas. O trabalho conta com doações da própria equipe para a realização de bazares ou 

compra de materiais para as oficinas e atividades lúdicas. 

Cabe ressaltar a necessidade em nível de gestão de articular projetos junto à equipe 

para que os CAPS possam ter recursos próprios para ampliação das atividades que combinam 

com a lógica antimanicomial. Além disso, constata-se no âmbito do Distrito Federal a 

necessidade de se fortalecerem estratégias de ação integradas com as demais políticas. Há 

ainda pouca articulação da política de saúde mental com as que venham favorecer a integração 

do público infantojuvenil com a sociedade, propiciando assim ações concretas para a 

reabilitação social e sentimento de pertencimento social a essa população. Faz-se necessário a 

criação de parcerias com políticas da secretaria de trabalho, com programas 

profissionalizantes e que concretizem ações de acompanhamento integrado junto com a 

política de educação e assistência, por exemplo. 
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O movimento da reforma psiquiátrica carrega consigo a característica dinâmica de 

estar em constante transformação e, consequentemente, aberta a novas reformas. A 

convivência como ferramenta terapêutica, no CAPS adi tem sido enriquecedora, pois colabora 

para a formação democrática, solução de conflitos pelo diálogo, fortalecimento de vínculos, 

vivências de afeto, re-significação do sentimento de pertencimento social e criação de novos 

laços sociais. A convivência vem se tornando acima de tudo uma maneira de pensar e agir, 

superando a estagnação dos fazeres, o preconceito, a violência institucional e familiar. A 

convivência tem se revelado, destarte, como uma nova forma de cuidado alicerçada nos 

princípios da reforma psiquiátrica.  



56 

REFERÊNCIAS 

 
ABERASTURY, Arminda; KNOBEL, Mauricio. Adolescência normal: um enfoque 
psicanalítico. Porto Alegre: Artmed, 1981. 
 
AMARAL E SILVA. Antônio Fernando de. O estatuto da criança e do adolescente e sistema 
de responsabilidade penal juvenil ou o mito da inimputabilidade penal. In: Ilanud, ABMP, 
SEDU, UNFPA (orgs.). Justiça, adolescentes e ato infracional: socioeducação e 
responsabilização. São Paulo: 2006. 
 
AMARANTE, Paulo. Novos sujeitos, novos direitos: o debate em torno da reforma 
psiquiátrica. Cad Saúde Pública, v. 11, n. 3, p. 491-494, 1995. 
 
ARIÈS, Philippe. A história social da criança e da família. Rio de Janeiro: Guanabara, 
1978. 
 
BEZERRA, Benilton. A clínica e a reabilitação psicossocial. In: PITTA, Ana (Org.). 
Reabilitação psicossocial no Brasil. São Paulo: Hucitec, 1996. 
 
BRASIL. Presidência da República. Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988. Brasília: Senado, 1988. 
 
________. Presidência da República. Lei N° 10.2016 – Dispõe sobre a proteção e os direitos 
das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde 
mental. Brasília: Senado, 2001. 
 
________. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 336/2002 – Estabelece CAPS I, CAPS 
II, CAPS III, CAPS i II e CAPS ad II. Brasília: Ministério da Saúde, 2002. 
 
________. Ministério da Saúde. III conferência nacional de saúde mental: relatório final. 
Brasília: Ministério da Saúde, 2002. 
 
________. Ministério da Saúde. Caminhos para uma política de saúde mental infanto-
juvenil. 2ª ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2005. 
 
________. Ministério da Saúde. Humaniza SUS: documento base para gestores e 
trabalhadores do SUS. 3. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 
 
________. Ministério da Saúde. Relatório final: IV conferência nacional de saúde mental 
intersetorial.  Brasília: Ministério da Saúde, 2010. 
 
________. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 3.088/2011 – preconiza o atendimento 
a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de 
crack, álcool e outras drogas. Brasília: Ministério da Saúde, 2011. 
 
_________. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS n° 130/2012 - Redefine o Centro de 
Atenção Psicossocial de Álcool e outras Drogas 24 h (CAPS AD III) e os respectivos 
incentivos financeiros. Brasília: Ministério da Saúde, 2012. 
 



57 

________. Ministério da saúde. Manual de estrutura física dos Centros de Atenção 
Psicossocial e Unidades de Acolhimento: orientações para elaboração de projetos de 
construção, reforma e ampliação de CAPS e de UA como lugares de atenção psicossocial 
nos territórios. Brasília: Ministério da Saúde, 2013. 
 
________. Presidência da República. Estatuto da juventude. Brasília: Senado, 2013. 
 
CARRETEIRO, Teresa Cristina. Adolescências e experimentações possíveis. In: MARRA, 
Marlene Magnabosco; COSTA, Liana Fortunato. Temas da clínica do adolescente e da 
familia. São Paulo: Ágora, 2010. 
 
COSTA, Ileno Izídio da. Da fala ao sofrimento psíquico grave: ensaios acerca da linguagem 
ordinária e a clínica familiar da esquizofrenia. Brasília: I. Izídio da Costa, 2003.  
 
COSTA, Ileno Izídio da. (org.) Intervenção precoce e crise psíquica grave: fenomenología 
do sofrimento psíquico. Curitiba: Juruá, 2013. 
 
COUTO, Mia. A avó, a cidade e o semáforo. O fio das missangas. Arquivo eletrônico, 2004. 
Disponível em < 
http://srec.azores.gov.pt/dre/sd/115152010600/nova/biblioteca/contador/literatura/O%20Fio%
20das%20Missangas.pdf>. Acesso em 28 janeiro 2015. 
 
CRUZ NETO, Otávio; MOREIRA, Marcelo Rasga. A concretização de políticas públicas 
em direção à prevenção da violência estrutural. Rev. Ciênc. saúde coletiva,  Rio de 
Janeiro,  v. 4, n. 1,   1999. Disponível em 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-
81231999000100004&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 20 de julho de 2014.  
 
CUNHA, Maria Isabel da. Conta-me agora!: as narrativas como alternativas pedagógicas 
na pesquisa e no ensino. Rev. Fac. Educ.,  São Paulo ,  v. 23, n. 1-2, Jan.  1997. Disponível 
em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
25551997000100010&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 21  Jan.  2015.   
 
DELGADO, Pedro Gabriel Godinho. Saúde mental e direitos humanos: 10 anos da lei 
10.216/2001. Arquivos Brasileiros de Psicologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, vol. 
63, num. 2, p. 114-121, 2011. 
 
FIGLE, Neliana Buzi.  Dinâmicas de grupos aplicadas  no  tratamento  de  dependência 
química: manual teórico e prático. São Paulo: Rocca, 2004. 
 
FIGUEIREDO, Luiz Claudio. A metapsicologia do cuidado. Psychê, São Paulo v. 11, n. 21, 
Jul-Dez, 2007. Disponível em < http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=30711302002>. 
Acesso em 28 Jan. 2015. 
 
FROTA, Ana Maria Monte Coelho. Diferentes concepções da infância e adolescência: a 
importância da historicidade para sua construção. Estudos e Pesquisas em Psicologia, 
UERJ, RJ, v.7, n.1, p.147-160, abr. 2007 
 
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2008. 
 



58 

HOLANDA, Adriano. Fenomenologia e Psicologia: diálogos e interlocuções. Rev. 
abordagem gestalt.,  Goiânia ,  v. 15, n. 2, dez.  2009 .   Disponível em 
<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-
68672009000200002&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em  10  jan.  2015. 
 
KNOBEL, Anna Maria Antonia Abreu. Moreno em ato: a construção do psicodrama a partir 
das práticas. São Paulo: Ágora, 2004. 
 
LEVISKY, David Léo. Adolescência: reflexões psicanalíticas. São Paulo: Casa do 
Psicólogo, 1998. 
 
MARCOLINO, Taís Quevedo; MIZUKAMI, Maria da Graça Nicolletti. Narrativas, processos 
reflexivos e prática profissional: apontamentos para pesquisa e formação. 
Interface, Botucatu, v.12, n.26, Sept. 2008. Disponível em 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-
32832008000300007&lng=en&nrm=iso>. Acesso em  21  Jan.  2015. 
 
MERHY, Emerson Elias. O cuidado é um acontecimento e não um ato. Fórum nacional de 
psicologia e saúde pública: contribuições técnicas e políticas para avançar o SUS. 
Brasília: Conselho Federal de Psicologia, p. 69-78, outubro, 2006. 
 
NASIO, Juan-David. Como agir com um adolescente difícil? Rio de Janeiro: Zahar, 2011. 
 
OLIEVENSTEIN, Claude. A clínica do Toxicômano: a falta da falta. Porto Alegre: Artes 
Médicas, 1990. 
 
OUTEIRAL, José; ARAÚJO, Sandra Maria Baccara. Winnicott e a adolescência. In: 
OUTEIRAL, José; HISADA, Sueli; GABRIADES, Rita. (Org.) Winnicott: seminários 
paulistas. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2001. 
 
OUTEIRAL, José. Adolescer. Rio de Janeiro: Revinter, 2008. 
 
PETUCO, Denis. Educação popular em saúde e o cuidado de pessoas que usam álcool e 
outras drogas. In: Gênero e Drogas: contribuições para uma atenção integral a saúde. Recife: 
Instituto PAPAI, 2011. 
 
QUINTANA, Mário. O tempo não importa. [S.I.]. Disponível em: < 
http://pensador.uol.com.br/frase/ODQwNDU4/>. Acesso em 28 jan. 2015. Poesia postada no 
site UOL, no hiperlink Pensador. 
 
RAPPAPORT, Clara Regina. Adolescência: abordagem psicanalítica. São Paulo: EPU, 1993. 
 
ROTELLI, Franco. et al. Desinstitucionalização. São Paulo: Hucitec, 1990. 
 
SALES, Mione Apolinario. (in)visibilidade perversa: adolescentes infratores como metáfora 
da violencia. São Paulo, Cortez, 2007. 
 
SARACENO, Benedetto. Reabilitação psicossocial: uma estratégia para a passagem do 
milênio. In: PITTA, Ana (Org.). Reabilitação psicossocial no Brasil. São Paulo: Hucitec, 
1996.  



59 

 
SARTI, Cynthia Andersen. A família como ordem simbólica. Psicologia USP, Brasil, v. 15, 
n. 3, p. 11-28, jan. 2004. ISSN 1678-5177. Disponível em: 
<http://www.revistas.usp.br/psicousp/article/view/42289/45962>. Acesso em 27 Jan. 2015. 
doi:http://dx.doi.org/10.1590/S0103-65642004000200002. 
 
SODELLI, Marcelo. A abordagem proibicionista em desconstrução: compreensão 
fenomenológica existencial do uso de drogas. Ciênc. saúde coletiva,  Rio de Janeiro,  v. 
15, n. 3, Maio,  2010.   Disponível em 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-
81232010000300005&lng=en&nrm=iso>. Acesso em  28  Jan.  2015.  
http://dx.doi.org/10.1590/S1413-81232010000300005. 
 
TAVARES, Luiz Alberto. O adolescente e a droga: manifestações do agir. In: NERY FILHO, 
Antonio [et AL.] (Org.) Toxicomanias: incidências clínicas e socioantropológicas. Salvador: 
Edufba, 2009. 
 
TEIXEIRA, Bethania Serrão. DesCAPSulando adolescentes: perfil da população 
infantojuvenil de um CAPS adi-DF em situação de uso de drogas e saúde mental. 2013. 
119 f., il. Dissertação (Mestrado em Psicologia Clínica e Cultura) – Universidade de Brasília, 
Brasília, 2013. 
 
WINNICOTT, Donald Wood. Preocupação materna primária. In: Da pediatria a psicanálise. 
Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1988. 
 
____________. Holding e interpretação. São Paulo: Martins Fontes, 1991. 
 
____________. Agressão. In: Privação e delinquência. São Paulo: Martins Fontes, 2005a. 
 
____________. Alguns aspectos psicológicos da delinquência juvenil. In: Privação e 
delinquência. São Paulo: Martins Fontes, 2005b. 
 
____________. Vivendo de modo criativo. In: Tudo começa em casa. São Paulo: Martins 
Fontes, 2011. 
 
YASUI, Silvio. Rupturas e encontros: desafios da Reforma Psiquiátrica Brasileira. Rio 
de Janeiro: Fundação Oswaldo Cruz, 2006. 


