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RESUMO 

 

A pedagogia no CAPSi, construindo práticas de cuidado e aprendizagem, é um estudo que consiste 

na análise como a pedagoga do CAPSi atualiza suas práticas de cuidado e aprendizagem no 

transcurso de uma experiência de composição de autonarrativas sobre o próprio fazer. A motivação 

para construção da pesquisa se deu diante das inquietudes da autora relacionadas ao trabalho com 

crianças e adolescentes envolvidos com transtornos mentais/ sofrimento psíquico. Como objetivo 

busco compreender como a pedagogia presente em um ambiente de saúde mental pode favorecer a 

construção de metodologias para melhorar a qualidade de vida dos sujeitos atendidos. O estudo 

teórico para a análise é construído com base nos estudos existentes sobre a pedagogia nos centros 

de atenção psicossocial, a metodologia em primeira pessoa e a perspectiva da enação e da 

autopoiése como ferramentas para pensar sobre como vamos melhorando a experiência agindo 

sobre si mesmo. A escrita apresenta a sustentação de redes teóricas como fundamentação da 

experiência da pedagoga na saúde mental, englobando o percurso histórico da saúde mental; 

percurso de implantação dos Caps no Brasil, no Rio Grande do Norte e em Mossoró-RN e, ainda, 

interação com trabalhos que discutem sobre a pedagogia nos CAPS. Como aprendizagens e 

contribuição da pesquisa, pude compreender que no Centro de Atenção Psicossocial da Infância e 

Adolescência (CAPSi), há pistas que a pedagoga reconstrói sua experiência e passa a interagir com 

diferentes profissionais que atendem crianças ou adolescentes com autismo, depressão, deficiência 

intelectual, moderada, grave, paralisia cerebral, esquizofrenia, entre outras. Os espaços 

terapêuticos se tornam mais potentes, ao serem vivenciados de forma conjunta, onde o sujeito 

também é participante do processo, interagindo com a equipe multiprofissional e com os outros 

usuários. Até mesmo ao posicionar-se como se sente ao tomar um medicamento, dar-se conta de 

que está mais alegre, tranquilo, ou mais agitado, triste, confiante. Dedicar-se a conversar sobre 

como acontece a experiência como estratégia importante para o trabalho da pedagoga junto da 

equipe. A pedagoga oferece ao grupo a possibilidade de trabalho de reconstruir as noções de 

aprendizagem, considerando estar no contexto da saúde mental; a repensar sobre o afeto tão 

presente no discurso pedagógico, o que na saúde mental passamos a pensar sobre como lidamos 

com o afeto catalisador e, ainda, na minha experiência, a pedagoga pode favorecer junto às redes 

de atendimento a atenção, a experiência de crianças e adolescentes nos contextos da educação 

inclusiva e da saúde mental, ajudando a fazer com que as redes efetivamente existam. Entendemos 

que, através da interação que envolve processos de conexão consigo mesmo e a convivência com 

o outro, podemos aprender como pedagoga a lidar com as diferenças em nossas próprias vidas e, 

assim, dar a nós mesmos e ao outro oportunidades para aprender e praticar o cuidado necessário à 

melhoria da vida humana.  
 

Palavras-chaves: Pedagogia. Saúde mental. Práticas de cuidado. Aprendizagem. Autonarrativas. 

 

 

 

 



 
 

 

SUMMARY 

 

A CAPSi pedagogy, building care and learning practices, is a study that analyzes how a CAPS 

pedagogue updates her care and learning practices through an experience of self-narrative 

composition about the process itself. A motivation for the construction of the research was given 

to the author's inquiries related to work with children and adolescents involved with mental 

disorders / psychological distress. As the goal of the search to understand how the pedagogy present 

in a mental health environment can favor the construction of methods to improve the quality of life 

of the subjects attended. The theoretical study for analysis is built on existing studies of psychology 

in psychosocial care centers, a first-person methodology, and a perspective on enaction and 

autopoiesis as tools for thinking about how we will improve the experience yourself. The writing 

presents the support of theoretical networks as the foundation of the experience of pedagogy in 

mental health, encompassing the history of mental health; Caps implantation tracking in Brazil, 

Rio Grande do Norte and Mossoró-RN, as well as interaction with papers that discuss CAPS 

pedagogy. How the learning and research contributions, including the Child and Adolescent 

Psychosocial Care Center (CAPSi), are tracking the reconstruction of pedagogy, their experience, 

and interacting with different professionals who study children or adolescents with autism, 

depression or disability. Intellectual, moderate, severe, cerebral palsy, schizophrenia, among 

others. Therapeutic spaces become more potent when they are lived together, where the individual 

also participates in the process, interacting with a multiprofessional team and other users. Even the 

same position you feel when taking a medicine, realize that is more cheerful, quiet, or more 

agitated, sad, confident. Dedicate to talk about how an experience happens as an important strategy 

for pedagogy work with the team. The pedagogue offers the group the possibility of work to 

reconstruct the notions of learning, considering to be in the context of mental health; to rethink 

about the affection so present in the pedagogical discourse, what in mental health we start thinking 

about how we deal with the catalytic affect and, in our experience, the pedagogue can favor the 

attention networks, the experience of children. and adolescents in the context of inclusive education 

and mental health, helping to make networks effectively exist. We understand that through 

interaction involving processes of connection with oneself and living with one another, we can 

learn as a pedagogue to deal with differences in our own lives and thus give ourselves and others 

opportunities to learn and practice. care needed to improve human life. 
 

 

Keywords: Pedagogy. Mental health. Care practices. Learning. Autonarratives. 
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1- INTRODUÇÃO 

 

O trabalho como pedagoga junto a crianças e adolescentes que vivem diferentes situações 

de transtornos mentais me faz refletir sobre o meu trabalho como pedagoga e sobre como podemos 

promover práticas de cuidado e aprendizagem. Há demandas que me chegam relacionadas ao 

aprender em educação e que estão indicadas nas políticas em saúde mental. A pedagoga se coloca 

neste lugar do - entre - as instituições Educação e Saúde mental sobre a qual venho refletindo na 

trajetória. 

Como objetivo busco compreender como a pedagogia presente em um ambiente de saúde 

mental pode favorecer a construção de metodologias para melhorar a qualidade de vida dos sujeitos 

atendidos. 

Desde o ingresso no curso de mestrado, eu manifestava o interesse em estudar como as 

crianças reagem aos jogos e brincadeiras propostos e, ao mesmo tempo, em pensar sobre como a 

pedagogia pode contribuir com melhorias no percurso de crianças e adolescentes que atendemos 

diariamente na instituição.  

Como pedagoga e autora do trabalho, passo a escrever em primeira pessoa, assumindo as 

explicações que faço, pois sabemos que estas são de grande responsabilidade na ciência. Explico 

que as realidades e a própria experiência se transformam com a pesquisa que desenvolvemos, por 

isso é que o trabalho na ciência precisa ser cuidadoso e feito com toda a dedicação. 

Diferentes instituições atendem crianças e adolescentes com transtornos mentais. Nesta 

pesquisa, estarei mais próxima do trabalho que a pedagoga realiza com a equipe multidisciplinar 

nos Centros de Atenção Psicossocial, com destaque para o CAPSi - Centros de Atenção 

Psicossocial da Infância e da Adolescência que tem relação com minha experiência como autora 

da pesquisa. Escrevo desde este lugar de pedagoga que optou por dedicar-se à experiência da 

educação em contextos não escolares, como este em que eu situo o CAPSi. Conceitos, situações, 

materiais, atividades de equipes integram a experiência que intitulamos na pesquisa como práticas 

de cuidado e aprendizagem na saúde mental. 

Práticas de cuidado é uma expressão que se refere ao trabalho no qual integramos múltiplos 

linguageares - brincadeiras, jogos, artes, teatro, fotografia, entre outros - de modo que os usuários 

atendidos possam expressar-se livremente. A aprendizagem na saúde mental é pensada de formas 

a distanciar-se de demandas escolares, e dar ênfase a ações como por exemplo, a aprendizagem da 



12 
 

 

autonomia, da confiança e do cuidado de si mesmo, entre outras que são muito importantes para 

todos nós. 

O CAPSi é uma instituição criada para o atendimento em saúde mental e para construção 

de metodologias alternativas e diferenciadas em relação às práticas de isolamento presentes nos 

antigos manicômios e/ou hospitais psiquiátricos. instituições nas quais os sujeitos com transtornos 

mentais e/ou sofrimento psíquico permaneciam isolados. Estes, ao longo de nossa história, eram 

considerados lugares mais de reclusão do que de promoção da saúde mental. Tivemos um longo 

período em que, quando o entendimento foi o da busca pelo isolamento e a intensa medicalização, 

não havia a ênfase na promoção da convivência e da aprendizagem. 

Os CAPS são organizações criadas na instituição de saúde mental em que a pedagoga 

também pode trabalhar. Assim, a pedagoga atua em ambientes diferentes da escola, o que na área 

da Educação é entendido como Educação não formal. Na saúde mental, o pedagogo ou a pedagoga 

reconstrói sua experiência e passa a interagir com diferentes profissionais que atendem crianças ou 

adolescentes inteligentes e curiosos, artistas ou jogadores, sujeitos que brincam, se alegram, se 

entristecem, enfim, seres humanos como nós que temos tarefa direcionada a promover a 

aprendizagem. As diferenças, sempre presentes na convivência humana, no CAPSi por vezes se 

apresentam quando interagimos com crianças que apresentam autismo, característica de depressão, 

deficiência intelectual,  paralisia cerebral, distúrbios de comportamento, esquizofrenia, entre outras 

situações de vida que estão presentes na experiência através de diagnósticos ou anamneses que são 

feitos no período de tratamento. A pedagoga e o pedagogo nos CAPSis trabalham em um ambiente 

em que construímos práticas que podemos colocar como sendo de educação não formal que integra, 

faz conectar as áreas da educação com a da saúde mental. 

A cada dia no CAPSi somos desafiados na invenção de novas metodologias, capazes de 

promover a saúde mental, a interação, a convivência de crianças e adolescentes com os outros, de 

modo que, pouco a pouco, possam não mais precisar estar ali, pois já se encontrarão inseridos nos 

diferentes coletivos de convivência no social.  

Esta dissertação se constrói em meio ao propósito de, no percurso de mestrado, aprofundar 

meus conhecimentos sobre a interação da educação com a saúde mental a partir da experiência 

própria e da necessidade de construir entendimentos sobre como podemos promover aprendizagem 

e cuidado no trabalho em andamento. Atualmente os avanços na implementação de políticas 

adequadas à promoção da saúde mental requerem dos profissionais uma ação criativa e pertinente 
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a este novo ambiente, o CAPSi - organização voltada ao cuidado e a aprendizagem de crianças e 

adolescentes. No caso desta pesquisa, entendo que conhecer na saúde mental tem relação com o 

acolhimento, quando construímos e lidamos com práticas de cuidado e de aprendizagem. 

 No decorrer desta pesquisa qualitativa acontece os estudos reflexivos sobre o trabalho da 

pedagogia e as vivências de crianças e adolescentes atendidos no Capsi de Mossoró-RN, como 

também os caminhos da pesquisa: perspectivas teóricas e metodologia empregada; as redes teóricas 

para sustentação da experiência da pedagoga e a própria experiência na saúde mental, o percurso 

de implantação dos Caps no Brasil, no Rio Grande do Norte e em Mossoró-RN, como 

aprendizagens e contribuição da pesquisa, pude compreender que no Centro de Atenção 

Psicossocial da Infância e Adolescência (CAPSi), há pistas que a pedagoga reconstrói sua 

experiência e passa a interagir com diferentes profissionais que atendem crianças ou adolescentes 

com autismo, depressão, deficiência intelectual, moderada, grave, paralisia cerebral, esquizofrenia, 

entre outras. 

É nesse contexto dos saberes e práticas que procuro compreender como pode acontecer a 

experiência da pedagoga no CAPSi, de modo a dar conta, no fazer multidisciplinar que integra a 

experiência, da sua/minha tarefa de promover saúde mental e aprendizagem para com os que se 

encontram com sofrimento psíquico e/ou com transtornos mentais. 
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2. O TRABALHO DA PEDAGOGA E AS VIVÊNCIAS DE CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES ATENDIDOS NO CAPSi  DE MOSSORÓ-RN  

 

Ao estar diretamente envolvida em uma experiência e trabalho como pedagoga no CAPSi 

desde o ano de 2005, eu faço a seguinte pergunta de pesquisa: - Como a pedagoga, integrante da 

equipe multiprofissional que atende crianças e adolescentes no contexto da saúde mental, constrói 

suas práticas de cuidado e aprendizagem na experiência direta com os usuários atendidos? A 

pergunta interage com a tarefa, as ações da pedagoga no pensar sobre o modo de acolher, cuidar, 

promover a aprendizagem no contexto da saúde mental. 

Nas políticas de saúde mental que estamos construindo no Brasil (...), há toda uma 

dedicação no sentido de promover a convivência, o cuidado, de modo a substituir as antigas práticas 

de isolamento às quais crianças e adolescentes são submetidos quando afastados de convivência 

nas instituições. 

Uma das dimensões do trabalho em transformação está no fazer coletivo, na promoção de 

atividades em que as crianças e adolescentes se encontram para fazer coisas juntos: brincar, pintar, 

jogar, conversar. Do mesmo modo, o encontro, a convivência e o estudo é requerido dos 

profissionais das equipes multidisciplinares das quais fazemos parte, entretanto, estes movimentos, 

isolamento ou convivência, seguem em andamento nas diferentes instituições e ambientes da 

sociedade. Destaco algumas dentre elas:  

- a necessidade de fortalecer na concretude das práticas o encontro e redes entre educação 

e saúde mental; 

- o desafio de promover o fazer coletivo em uma perspectiva que eu chamaria de não 

burocratizada no desenvolvimento do trabalho. A expressão burocratizada aqui se refere à ênfase 

apenas no preenchimento de prontuários, na leitura dos diagnósticos, apenas para cada um pensar 

isoladamente seu fazer; 

- a importância da valorização do brincar e dos materiais empregados nesta composição 

como integrante da experiência coletiva no CAPSi para todos os profissionais. 

Entendo que, como pedagoga, ao aprofundar conhecimentos sobre o meu próprio fazer 

poderei contribuir melhor com o trabalho que é proposto para as crianças e adolescentes, assim 

como para suas famílias no CAPSi. E esse olhar sobre a minha própria experiência e as leituras 

sobre como acontece o trabalho de equipes multidisciplinares em diferentes CAPSis contribuem 

na construção desta pesquisa.  
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Como aluna do mestrado em Cognição, Tecnologias e Instituições, já apontava meu 

interesse em pensar sobre a própria experiência. Podemos afirmar que é de grande relevância social 

e científica, pois se constrói a partir de uma escolha teórica e metodológica que considera que a 

pesquisadora e o objeto/fenômeno que investiga se transformam na ação da pesquisa. 

Como pedagoga e autora do trabalho, passo a escrever em primeira pessoa, assumindo as 

explicações que faço, pois sabemos que estas são de grande responsabilidade na ciência. Explico 

que as realidades e a própria experiência se transformam com a pesquisa que desenvolvemos, por 

isso é que o trabalho na ciência precisa ser cuidadoso e feito com toda a dedicação. 

 

Em que consiste a reflexão? 

[...] consiste em – soltar as certezas – para poder pensar se o que considerávamos 

válido em um momento segue sendo válido mais adiante”. (Maturana). 
Os movimentos da Cognição Inventiva – Auto-constituição – Autonarrativas. 

Podemos agir sobre nós mesmos e ir melhorando o viver (Karla Demoly, 

explanação da professora orientadora, durante as orientações.) 
(Excerto nº 1 - Diário de bordo, setembro de 2017) 

 

Temos no trabalho da pesquisa o emprego da metodologia em primeira pessoa e da 

autonarrativa com composição de diário de bordo que me acompanha como profissional atuante no 

ambiente sensível de saúde mental, CAPSi, para, assim, problematizar como posso na instituição 

desenvolver práticas que efetivamente promovam uma melhor qualidade de vida para os atendidos 

e seus familiares.  

Ambiente sensível é uma expressão que foi inicialmente empregada no ano de 2012 pelos 

oficineiros do programa Oficinando em Rede que acontece no CAPSi de Mossoró. Alunos e 

professores passaram a utilizar esta expressão para indicar uma ideia de conjunto inspirada em 

Gilbert Simondon (1989), autor que traz a ideia de que o pensamento humano, as tecnologias, a 

cultura, as sociedades formam um conjunto em estreita relação. Ambiente sensível no programa 

Oficinando em Rede indica um conjunto onde a equipagem de uma sala, a presença e organização 

de outros materiais, a presença das crianças e dos adolescentes, seus familiares, os profissionais, 

as proposições para as oficinas e as construções que fazem as crianças com os estudantes e 

professores, todos estes podem em um coletivo amoroso construir um ambiente sensível, dedicado 

aos cuidados e à promoção da conservação do viver com saúde mental. 
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Pergunto-me se enquanto pedagoga se estou a compor uma experiência com meus colegas 

que promove acolhimento e cuidado de crianças, adolescentes e/ou adultos familiares que vivem 

em diferentes situações de transtorno mental e /ou sofrimento psíquico.  

Busco construir métodos para melhorar a qualidade de vida dos usuários do CAPSi e, 

consequentemente, dos seus responsáveis, através da interação que envolve processos cognitivos e 

a convivência com o outro, potencializando o processo da aprendizagem humana. Conforme Nádia 

Bossa, o que está indicado nos Pilares da Educação: “aprender a conhecer, aprender a fazer, 

aprender a viver com os outros e aprender a ser”, citados na lei 9.394/96, como também aprender 

a escutar e a acolher, de modo a produzir confiança, comunicação, processos estes cognitivos que 

tem relação com nossos afetos e que são importantes para todos nós. 

Entendo que a pedagoga é uma profissional que busca mergulhar no mundo daquele que 

atende no CAPSi ou nos demais Centros de Atenção Psicossocial - CAPS, apura e mobiliza sua 

capacidade de atenção e cuidado. Busca compreender o que acontece para ser possível colaborar, 

por meio de diferentes maneiras de agir na linguagem que integra a experiência em que nos fazemos 

humanos. A expressão facial, corporal por meio de um sorriso, um gesto, um olhar, uma atitude, 

até os lapsos ocorridos de forma diária, tudo o que acontece na convivência pode tornar-se 

importante e precisamos estar atentos ao viver daqueles com quem interagimos. 

O propósito mais importante desta pesquisa é ampliar os conhecimentos e dar espaço para 

toda a sabedoria da pedagogia com as equipes que estão a fazer o trabalho direto nos CAPSis. Para 

tanto, procurarei trazer a experiência e estudos relevantes que possam ajudar a seguir com 

confiança na promoção de processos de inclusão social. Este é o desejo que move esta escrita e a 

minha própria experiência como autora. E, nesta direção, dou seguimento a escrita trazendo a 

metodologia, os caminhos que procurei seguir neste período de estudos, interagindo com minha 

própria experiência, sempre que possível, e tornando visível inquietudes e reflexões. 
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3. OS CAMINHOS DA PESQUISA: perspectivas teóricas e metodologia empregada 

 

A pesquisa que desenvolvo toma como base para a construção da sua abordagem 

metodológica os princípios da segunda cibernética, alicerçados nas ideias de Von Foerster (1974), 

no paradigma da complexidade de Edgar Morin (1991) e na biologia da cognição de Humberto 

Maturana e Francisco Varela (1980).  

Adotamos esse aporte teórico como uma rede de sustentação científica pertinente ao método 

que escolhemos para este estudo, a saber, a compreensão das autonarrativas em primeira pessoa, 

também elucidadas por Francisco Varela (1974). O autor discute a relação entre a subjetividade e 

a ideia de objetividade no fazer científico em seu livro El fenomeno de la vida, onde aprofunda 

suas reflexões no campo das ciências cognitivas. Pellanda e Pinto (2015) esclarecem bem essa 

processualidade constitutiva das autonarrativas em primeira pessoa: 

 

Quando fazemos referência à necessidade de dar conta das operações do próprio 

observador, estamos pensando na questão de tratar a experiência pessoal dos sujeitos 

envolvidos, seja na pesquisa, seja no próprio ato de conhecer, em geral. A ciência da 

modernidade nos ensinou a falar sempre na terceira pessoa para descrever um mundo que 

estaria fora de nós e com o qual mantemos uma relação de suposta neutralidade. Tudo se 

passa como se não fôssemos coautores da realidade que vivemos e autores da nossa própria 

vida. A complexidade dos fenômenos de segunda ordem, nos alerta para esta falácia de 

exclusão do sujeito cognitivo/ontológico. O importante é pensar esta nova epistemologia 

em termos de emergências, de fluxos de processos, pois a experiência não é constituída de 

conteúdos pré-existentes, mas ela se dá no bojo do processo de participação num sistema. 

Uma experiência que segue o mesmo rigor das investigações em terceira pessoa, contudo 
sem deixar de fora a experiência do ser humano, que constrói a si mesmo ao construir a 

realidade (PELLANDA; PINTO. 2015, p. 266-267). 

 

A metodologia em primeira pessoa considera o pesquisar e desenvolve a aproximação do 

fenômeno a ser investigado por autonarrativas nas quais os sujeitos podem observar, reconstruir 

uma experiência. Ao mesmo tempo, o emprego da escrita em primeira pessoa quando registra  

autonarrativas oferece ao pesquisador oportunidade de fazer uma aproximação com outras vidas, 

de modo que participantes oferecem suas percepções, ideias, gestos e emoções em torno da questão 

que uma pesquisa busca responder. 

Nesta pesquisa não trabalhamos na perspectiva de que vamos até uma instituição – coletar 

dados - quer sejam eles qualitativos e/ou quantitativos, isto porque a pergunta da pesquisa emerge 

de uma experiência em que estamos implicados.  
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Escolhemos também, em associação ao método das autonarrativas em primeira pessoa, a 

abordagem qualitativa no desenvolvimento deste estudo. Portanto, o estudo prioriza a observação 

do próprio fazer da pedagogia no CAPS procurando estabelecer conversação escrita entre a 

experiência que realizo como pedagoga e estudos que discutem o trabalho concreto em andamento 

em outras instituições em nosso país. Pedagogia, saúde mental, aprendizagem e cuidado são 

palavras que orientam as discussões que realizo na pesquisa. 

O propósito maior da pesquisa é ampliar o entendimento sobre o trabalho que a pedagogia 

realiza com a equipe multidisciplinar no CAPSi, de modo a poder seguir reconstruindo a 

experiência. Este é o sonho maior que anima esta composição e a vida da pesquisadora neste 

trabalho. 

Estamos de acordo com Humberto Maturana1 que esclarece em uma palestra que todo 

teorema matemático, por exemplo, não é apenas fruto da racionalidade humana. Antes e o que 

sustenta a invenção de um teorema são projetos, sonhos humanos, portanto, são as emoções que 

modelam, sustentam os fazeres dos seres humanos, fazeres que sempre ocorrem mediante uma ação 

na linguagem: as leis, os gestos, as escritas, os conceitos. E tudo isso sempre acontece com um 

processo em que sujeito e ambiente coevoluem, para a preservação da vida e/ou sua destruição. 

Já superamos na história da ciência a ilusão da neutralidade do pesquisador que está a todo 

momento procurando entender melhor questões envolvidas em seu campo de interesse e 

investigação.  

 Importante também ressaltar que a metodologia que empregamos visa favorecer o campo 

de pesquisa no aspecto da salvaguarda de sua construção coletiva, pois esse modo de investigar já 

conta com outros estudos que antecederam a este, pesquisas foram possíveis porque o coletivo do 

CAPSi acolhe para uma experiência de estudo e investigação. O registro dessas nuances no 

pesquisar, bem como o cuidado que temos em registrar a singularidade de redes construídas nos 

espaços os quais nos movemos, é um fluxo que vai acontecendo a partir de congruências entre os 

desejos que temos no coletivo implicado com o trabalho concreto na saúde mental. 

. 

 
1 Palestra realizada em 21 de janeiro de 2013 no II Congresso del Futuro, acontecido no Chile. Acessível em: 
www.youtube.com/watch?v=hlhMNve1qAY . 

http://www.youtube.com/watch?v=hlhMNve1qAY
http://www.youtube.com/watch?v=hlhMNve1qAY
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Segundo Maraschin (2004), esta metodologia do pesquisar a partir de uma experiência 

direta pode viabilizar uma interconexão entre a pesquisa e a extensão no universo do pesquisar na 

academia.  

Neste sentido, a presente pesquisa acontece desde a experiência da autora como pedagoga 

no CAPSi que manifesta sua inquietude e vontade de saber sobre como desenvolver práticas que 

efetivamente promovam formas de acolhimento, cuidado e aprendizagem. 

A metodologia em primeira pessoa e a tessitura de autonarrativas no CAPSi em Mossoró – 

RN, mais o estudo de importantes pesquisas sobre como a(o) pedagoga(o) constrói e amplia suas 

práticas constitui o foco principal da construção metodológica no trabalho. 
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4. REDES TEÓRICAS PARA SUSTENTAÇÃO DA EXPERIENCIA DA PEDAGOGA NA 

SAUDE MENTAL 

  

4.1  PERCURSO HISTÓRICO DA SAÚDE MENTAL 

 

Como pedagoga no CAPSi realizo o trabalho no contexto que envolve crianças e 

adolescentes atendidos em um ambiente que passa por transformações no Brasil e no mundo, desde 

o advento do que intitulamos como luta antimanicomial. 

No Brasil temos os Centros de Atenção Psicossocial para o atendimento de crianças e 

adolescentes com transtornos mentais, experiência esta que resulta de mudanças nas políticas de 

saúde mental. 

A defesa e a proteção dos direitos e o respeito às diferenças individuais das pessoas com 

transtornos mentais, sofrimento psíquico e deficiências físicas, por menor que seja, como um 

simples estrabismo ou pequena limitação física no andar, falar, ouvir, expressar-se é uma 

perspectiva muito recente em nossa sociedade.  

Quando tratamos de sujeitos com transtornos mentais ou sofrimento psíquico temos 

questões diretamente relacionadas à saúde mental. Neste sentido, para discorrer sobre os fatos que 

antecederam este desencadear de preocupações com os estados de saúde mental, se faz necessário 

nos remetermos ao contexto histórico-cultural no qual vivemos. Assim, podemos entender melhor 

a questão de como compreendemos transtornos que, a depender do modo como explicamos e 

acolhemos, pode transformar-se em problemas graves que extrapolam a própria circunstância de 

vida de crianças e adolescentes.  

A depender do contexto familiar, social e cultural no qual os sujeitos atendidos encontram-

se inseridos... Há posturas segregacionistas observadas ainda hoje, em pleno século XXI em relação 

as pessoas com sofrimento psíquico e as pessoas que encontram-se fora de um padrão estético, 

podem fazer emergir problemas graves, como anorexia, bulling, conflito emocional, perturbação 

mental, etc. Vivenciamos diariamente estas circunstâncias no CAPSi, quando trabalhamos com as 

crianças/adolescentes e percebemos que se ampliam os problemas de acolhimento e aprendizagem, 

porque muitas experienciam práticas segregacionistas em diferentes ambientes de sua convivência, 

como família, comunidade, bairro, escola, associações esportivas. 
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Consta no documento Brasil/MEC Secretaria de Educação Especial, Deficiência mental 

(1997, p. 14) os preceitos de Seneca, filósofo e poeta romano nascido em 4 a. C. que assim 

estabelecia:  

Nós matamos os cães danados, os touros ferozes e indomáveis, degolamos as 

ovelhas doentes com medo que infectem o rebanho, asfixiamos os recém-nascidos 

mal constituídos; mesmo as crianças, se forem débeis ou anormais, nós a 

afogamos: não se trata de ódio, mas da razão que nos convida a separar das partes 
sãs aquelas que podem corrompê-las. 

 

Conforme Millani e Valente (2008, p. 2) a loucura como fenômeno é relatada, inicialmente, 

na antigüidade grega e romana, junto a outras tantas doenças classificadas como práticas 

mitológicas, manifestações sobrenaturais motivadas por deuses e demônios. Nessa época, a loucura 

era identificada pela influência da ideologia religiosa e pela força dos preconceitos sagrados.  

Azenha (2014, p. 54) explica que na Grécia antiga, período em que não existia 

envolvimento científico na psiquiatria e o sofrimento psíquico era entendido em termos de magia, 

é onde encontramos a primeira explicação científica considerada natural do que é a doença.  

Neste momento histórico, nos deparamos com uma visão direcionada a possíveis mudanças 

de forma somática da doença e do tratamento, que deixou as suas marcas na evolução histórica. 

Azenha acrescenta que Hipócrates, na segunda metade do século V, AC, considerava a doença 

mental como tendo origem orgânica e não via a magia, a religião ou a possessão demoníaca como 

formas de a explicar. Afirmava, ainda, a importância dos asilos e, portanto, do internamento na 

recuperação do doente. 

Vitor Pordeus (2018), médico psiquiatra e ator brasileiro, faz referência ao trabalho de 

Hipócrates, autor que, segundo este médico importante, nos ajuda a pensar sobre a necessidade de 

estabelecer verdadeiras anamneses para propor um trabalho que efetivamente promova a saúde 

mental. Conforme Vitor Pordeus (2018): 

 

  Dada a gravidade das emergências públicas de saúde mental que enfrentamos nas 
classes mais pobres de praticamente todas as grandes cidades e comunidades do 

mundo, acreditamos que o Hipócrates diz "uma doença grave exige um remédio 

severo" é o caso. (Pordeus, 2018, p. 6).  
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Pordeus (2018, p. 7) esclarece que Hipócrates escreveu em seu famoso Tratado do Riso e 

da Loucura que a ganância era a causa da loucura humana: 

   
  Aqueles cuja ambição os leva às nuvens, logo caem no abismo e por causa de 

ações ruins acabam-se destruídos. Depois de serem arruinados, eles se tornam 

pessoas agradáveis, mas depois disso eles mudam de pensamento novamente, e 
abandonam as amizades justas e realizam ações ruins, até que sejam odiados de 

novo, criando conflitos com a comunidade. E a causa de tudo isso é ganância 

(Hipócrates, apud Pordeus, 2018, p. 7).  

 

Este importante médico psiquiatra e ator dá seguimento ao trabalho de Nise da Silveira 

no Brasil e enfatiza o teatro como método para promoção da cura na saúde mental. Resgata o 

trabalho de Hipócrates, fundador da arte médica no ocidente, pois considera que profissionais da 

saúde mental pouco lêem Hipócrates e, portanto, ferem com suas práticas princípios já bem 

definidos e importantes desde o nascimento desta área de cuidados em nosso mundo. Vitor 

Pordeus segue sua reflexão ressaltando a contribuição de Hipócrates: 

Finalmente, devemos restaurar a arte médica conforme propõe seu principal 

fundador no ocidente, Hipócrates de Cos, a quem todos os médicos do mundo 

ocidental juraram fidelidade. Após a leitura de seus livros e tratados, temos uma 
imagem clara de que ele via o homem como parte da natureza e a natureza como 

uma cadeia de causas extremamente interconectada, como um ecossistema, e ele 

sabia que a melhor maneira de abordá-la é através da "anamnese", colheita da 
história, restauração das memórias, sem preconceitos, sem julgamento, mas 

prestando atenção aos maiores e menores detalhes [...].(2018) 

 

Podemos atentar para o que Hipócrates nos ensina, como quando dá pistas sobre 

diferentes dimensões que precisam ser consideradas na leitura sobre o que se passa com os 

sujeitos com os quais trabalhamos na saúde mental. Conforme este autor: 

Os fatores que nos permitem distinguir entre doenças são os seguintes: primeiro 
devemos considerar a natureza do homem em geral e de cada indivíduo em 

particular e as características de cada doença. Devemos considerar o alimento do 

paciente, o que é dado a ele e quem o dá - para isso pode tornar mais fácil ou mais 

difícil ele se alimentar - as condições de clima, localidade, condições geográficas 
em geral e em particular, os costumes dos pacientes, o modo de vida, objetivos e 

idade. Então devemos considerar seu discurso, seus maneirismos, seus silêncios, 

seus pensamentos, seus hábitos de sono ou vigília e seus sonhos, em sua natureza 
e tempo. Em seguida, devemos notar se ele arranca o próprio cabelo, se arranha 

ou chora. Devemos observar suas explosões, paroxismos, suas fezes, urina, 



23 
 

 

escarro e vômito. Buscamos qualquer mudança em sua natureza, e as mudanças 

particulares que induzem a morte ou uma crise. Observe, também, sudorese, 
tremores, frio, tosse, espirros, soluços, o tipo de respiração, eructos, vento, seja 

silencioso ou ruidoso, hemorragias e hemorróidas. Devemos determinar o 

significado de todos esses sinais (Hipócrates de Cos, Epidemias - livro 1 - suporte 

23, escrito entre 430 e 330 aC. (26) apud Pordeus, 2018, p. 210) 

 

É necessário observar, estabelecer laços de cuidado coma família, pois quando chegam ao 

Capsi muitas vezes se encontram em situação de história gestacional, familiar, clínica e escolar do 

sujeito, pois, em alguns casos, muitas situações difíceis podem estar a acontecer. Há casos em que 

a criança não é planejada, ou que a família se encontra em extrema pobreza, ou ainda que a criança 

convive com a doença do alcoolismo na família, entre outros possíveis na sociedade hoje. Nestas 

situações podemos estar a interagir com o desespero da mãe, a falta de tranquilidade na família.  

Em alguns momentos durante o meu trabalho, a mãe pode mostrar que não sabe lidar com 

esta nova realidade em que seu filho apresenta, por exemplo, uma situação de depressão ou de 

deficiência intelectual. Pode precisar de apoio e então vai procurar o pai, estes por vezes negam 

atenção e apoio, não assumem os filhos e se afastam. Para desespero da mãe, não sabe a quem 

recorrer. A situação financeira é na maioria das vezes precária, dificultando assim, as possibilidades 

de uma vida digna. 

É muito importante observar que, desde o início da medicina, temos esta perspectiva 

possível de trabalho com anamneses mais complexas e em constante atualização, portanto, não 

podemos seguir fixando diagnósticos sobre como recebemos as crianças e adolescentes que nos 

chegam aos CAPSis. É preciso manter sempre a reflexão sobre como se constrói a história da 

criança considerando as conversações e as instruções que realizam desde o momento em que 

estamos convivendo. Ressaltamos que se faz necessário não apenas receber no primeiro dia, mas 

acolher em todos os outros. Processo permanente de escuta e cuidado.  

Esta discussão da anamnese será retomada mais adiante na escrita quando eu estiver 

referindo a experiência que realizamos no Capsi. A própria história da medicina nos permite pensar 

em outros termos, pensar em um ser em constante transformação. 

Os registros históricos mencionam que vem desde a antiguidade a resistência na aceitação 

social das pessoas com sofrimento psíquico, deficiência física e intelectual. Desde os tempos 

passados, a sociedade demonstra dificuldade em lidar com as diferenças entre as pessoas, os 

padrões de normalidade, quase sempre baseados em conceitos estéticos-culturais, não tem evitado 
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o nascimento de pessoas com deficiência, sofrimento psíquico em todas as culturas, etnias e classes 

sociais.  

Millani e Valente (2008, p. 5-6) esclarecem sobre modos de tratamento da loucura no 

processo histórico e os pobres, mendigos, deficientes integravam este coletivo. 

 

 Já em meados do século XVII, a loucura, que até então era exaltada como marca 
do divino, constitui-se em um modo de exclusão, devido às mudanças ocorridas 

em decorrência do crescimento das cidades, com o poder das relações políticas e 

com o desenvolvimento da industrialização. Nesse período, foram criados, em 

território europeu, os primeiros estabelecimentos para internação, destinados a 
receber os loucos. Essas casas de internamento eram verdadeiros cárceres que 

aprisionavam uma série de indivíduos, portadores de doenças venéreas, mendigos, 

vagabundos, libertinos, bandidos, eclesiásticos em infração, os próprios loucos, 
enfim, todos aqueles que, em relação à ordem da razão, da moral e da sociedade, 

demonstravam fonte de desordem e desorganização moral. 

 

Para as autoras, os gestos que aprisionam os sujeitos considerados loucos tem significações 

políticas, sociais, religiosas, econômicas e morais, porque há cumplicidade, conivência entre o 

poder burguês e a igreja (op.cit. p. 6). 

Entendemos que cada período histórico da humanidade é marcado por sentimentos diversos 

em relação aos sujeitos com transtorno mental, sofrimentos psíquicos e/ou deficiência física. Assim 

encontramos sentimento de rejeição, piedade, proteção ou supervalorização. Todas essas atitudes 

eram e seguem marcadas pela dúvida, pelas emoções difíceis, conflitos interiores em que as 

diferenças despertam em nós mesmos, pela ignorância ou pela religiosidade, o que pode resultar 

em ações que não promovem de modo algum o cuidado na saúde mental.  

As emoções, segundo Humberto Maturana, sustentam as ações nos movimentos do 

linguagear. Quando as ações estão sustentadas em emoções de culpa, piedade, entre outras 

possíveis, temos a subjetividade daqueles com quem crianças e adolescentes interagem, o que faz 

pensar que é preciso lidar conosco mesmo ao estarmos trabalhando com a saúde mental. 

Observando a história da saúde mental, encontramos registrado no documento da Secretaria 

de Educação Especial, Brasil/ME (1997, p. 14) que na antiguidade as crianças com deficiência 

eram eliminadas, mortas, sacrificadas ou abandonados em lugares perigosos, a mercê de animais 

ferozes, ou eram enterrados vivos como forma extrema de sua negação.  

Na Grécia Antiga, onde a perfeição do corpo era cultuada, os sujeitos com deficiência eram 

sacrificados ou escondidos. Entre os romanos, havia posicionamentos diferentes, em alguns locais 
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de Roma eles eram mortos, em outros, eram submetidos a um processo denominado “de 

purificação” para livrá-los do que era considerado como “maus desígnios”.  

Com o decorrer do tempo, houveram mudanças de análise e interpretação, pois com o 

avanço da ciência, mesmo de forma lenta, começam a surgir oportunidades para explicação sobre 

as situações de transtornos mentais e/ou sofrimento psíquico e há um repensar sobre como 

convivemos com a diferença. Mas o percurso é longo e as mudanças são bastante difíceis.  

Numa visão religiosa, Santo Agostinho (354-430 d.C) atribuía a deficiência mental à culpa, 

punição dos antepassados pelos pecados cometidos. Seis séculos mais tarde, São Tomáz de Aquino 

propôs outra explicação para a deficiência. Dizia ele: “deficiência mental é uma espécie de 

demência natural, não é absolutamente um pecado”. Pontos de vista diferentes eram debatidos por 

estes considerados como os doutores da igreja, conforme nos esclarece a leitura do documento do 

Brasil MEC (1997, p. 16). 

Toda a sociedade e a própria cultura em si, atribuía a doença mental e a deficiência física 

como castigo de Deus, espécie de punição pelos pecados da família e erros cometidos de vidas 

passadas.  

Apesar de estudos, pesquisas e o crescimento da ciência, ainda encontramos estes 

posicionamentos no século vigente.   

 

Os doentes com distúrbios mentais mais graves ou agressivos eram flagelados, 

acorrentados, escorraçados e submetidos a jejuns prolongados, sob a alegação de 

estarem “possuídos pelos demónios”. Os doentes eram confinados a zonas da casa 

ou a celas e quando a família não era capaz de providenciar os cuidados, tal era 
feito pela autoridade. Era feito um diagnóstico das circunstâncias sociais de cada 

caso através de um conjunto de pessoas que contemplava um júri local, as partes 

interessadas e o doente. Os melhores interesses do doente eram a preocupação 
principal e a decisão acerca dos casos, nomeadamente no que se referia ao cuidado 

do doente e ao seu património, tinha valor legal.7no que se refere aos cuidados 

em internamento, é difícil determinar quando é que o conceito de hospício 
medieval, para o cuidado dos peregrinos e estrangeiros, foi alargado para o de 

hospital para cuidados médicos e tratamento dos doentes. Poucos hospitais 

existiriam antes do fervor religioso que acompanhou as cruzadas e as necessidades 

criadas junto dos feridos e dos problemas médicos que surgiam no contexto das 
peregrinações em massa (AZENHA, 2014, p. 56). 

 

Na idade média, a deformidade física era compreendida como uma possessão demoníaca, 

devido às crenças religiosas da época e também à falta de conhecimentos científicos, resultando 

aos sujeitos considerados deficientes ou loucos poucas chances de sobrevivência. 
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Azenha (2014, p. 31) nos esclarece que no período do Renascimento a doença mental foi 

encarada como “alienação, diminuição, depravação ou perda de função mental”. As ações não 

podiam ser pensadas como práticas de cuidado, pois os sujeitos considerados anormais passavam 

por processos de exclusão social e mesmo muita violência. Doentes eram fechados em celas e 

calabouços, ou enviados em embarcações para longe do convívio social, em ilhas ficavam 

abandonados à própria sorte. 

Já as práticas de internamento em massa dos doentes mentais ocorreram a partir do século 

XVII e os hospitais existentes na Europa prestavam cuidados aos doentes mentais de uma forma 

bem menos digna ainda do que os da Idade Média. Sabemos que neste período tivemos práticas 

como o exorcismo, a fogueira e a prisão dos enfermos, junto com os criminosos, pois eram formas 

de tratamento e contenção admitidas pela sociedade que não admitia a possibilidade de se 

confrontar com as diferenças. 

É registrado por Millani e Valente (2014, p. 8) que o louco era visto como um animal, 

desprovido de sua racionalidade, de sua fragilidade humana e de sensibilidade à dor física. Já no 

século XVIII na França tivemos o atendimento proposto no Hotel-Dieu, enquanto que na Inglaterra 

tivemos outro modo de atender. Os autores detalham estas formas de atendimento. 

Nota-se que, no final do século XVIII, no Hotel-Dieu, os internados eram 
separados por sexo, alas masculina e feminina, que abrigavam os loucos de forma 

inadequada, agrupados e aglomerados sem espaço e sem condições adequadas.  

Instaurava-se, em relação à loucura, uma idéia de animalidade. O louco era visto 
como um animal, desprovido de sua racionalidade, de sua fragilidade humana e 

de sensibilidade à dor física. Como a animalidade, a loucura era sinal de 

humilhação e sofrimento. Os loucos aparentemente mais furiosos eram expostos 

como animais ao público, para evidenciar a verdade e a virtude pela razão, eram 

também utilizados nas lavouras em substituição às bestas de carga (MILLANI e 

VALENTE, 2014, p. 8).  

 

Processos com o objetivo de produzir transformações já haviam iniciado desde a segunda 

metade do século XVII através de protestos dos internos que eram os considerados pela sociedade 

como não loucos (os mendigos, as prostitutas, os endividados, os libertinos). 

Estes percebiam-se presos como uma massa indiferenciada, pois, com a animalidade, a 

loucura era símbolo de humilhação e injustiça para os internos, significando assim que apoiavam 

o internamento, porém, somente para os sujeitos considerados como loucos.  

Com a revolução burguesa e o surgimento de crises políticas, entretanto, o internamento 

sofreu mudanças e passou a ser visto como medida econômica inviável. Pois, além da crítica 
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política, com a crise econômica e a miséria, a sociedade acreditava que quanto menos numerosa 

uma população, mais pobre ela se tornaria, já que a produção seria mais escassa. Nesse pensar, os 

internos precisavam ser absorvidos pela economia, uma vez que o internamento era desfavorável à 

mesma. Com isso, os internos pobres passaram a ser inseridos por questões econômicas na 

sociedade da qual haviam sido anteriormente excluídos, retornando ao convívio familiar e social, 

ao contrário daqueles que ainda representavam risco e perigo à sociedade, continuando coagidos, 

longe de desfrutarem a liberdade, relata Azenha (2014, p. 31). 

No final do século XVIII, os estados de loucura já eram percebidos como intensificados 

quando os sujeitos viviam trancafiados, sem liberdade. O internamento foi pouco a pouco se 

distanciando de práticas que se concentravam sobre a repressão e se começa a pensar em termos 

de libertação. Millani e Valente (2008, p. 11) identificam neste momento o deflagrar da luta pelo 

fim do internamento e o surgimento dos asilos.  

Segundo os autores (op.cit. p. 32), temos na Europa, nos séculos XVIII e XIX, ideias 

revolucionárias e reformistas que procuravam entender o homem nas suas dimensões física, 

psíquica e social, considerando as dimensões ética, estética e cultural. Neste contexto, as pessoas 

com doença mental passam a ocupar instalações diferentes das dos outros residentes no asilo. O 

século XIX passa a se constituir como período muito importante para o desenvolvimento da 

psiquiatria. 

Há uma valorização o trabalho de pensar sobre as formas de tratamento do sofrimento 

psíquico e as ciências avançam nas pesquisas e experiências, trazendo benefícios para a 

humanidade como um todo. 

Já em nosso país, o Brasil, Ribeiro (2006, p. 29) nos ajuda a entender que a saúde mental 

infantil, enquanto campo de intervenção, cuidados e estudos sobre a criança, não teve nada 

estruturado ou sistematizado até o século XIX, quando surgiram as primeiras teses em psicologia 

e em psiquiatria e quando foi criado o primeiro hospital psiquiátrico brasileiro – o Hospício D. 

Pedro II, em 1852. 

Nos relatos de Millani e Valente (2008, p. 12)  

Por esse caminho a medicina, ao incorporar a loucura para seu campo de reflexão, 

busca submetê-la aos seus princípios racionais, mas a loucura resiste, pois não se 

reduz ao seu sistema explicativo, não se explica pelos mesmos princípios racionais. 

Com isso, há uma busca classificatória pelos psiquiatras, quando os mesmos 

descrevem detalhes sobre os alienados como um verdadeiro enquadramento 
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nosográfico, em que se justificaria a enfermidade como essência. Dessa forma, a 

prática da cura era característica da medicina mental, o louco, enquanto objeto de 

um tratamento, devia passar por transformação de seus sintomas e alterações 

morais e, em função dessa demanda, a terapêutica estruturou o conhecimento 

psiquiátrico não cabendo mais um discurso genérico sobre a loucura. A demanda 

era transformar as individualidades loucas, núcleo das decisões, dos critérios do 

discurso teórico e da moral psiquiátrica, que se operava por uma prática 

transformadora: o tratamento moral. 

 

Devido a muitas lutas em prol de uma melhoria de vida para as pessoas com sofrimento 

psíquico e/ou com transtornos mentais, aos poucos, foram produzidas mudanças nas formas de 

perceber a nossa convivência e o lidar com as diferenças. 

Azenha (2014, p. 33) esclarece que por volta de 1950, com o aparecimento dos 

neurolépticos, a ciência comportamental e a integração dos avanços da bioquímica e na fisiologia 

do sistema nervoso central, verifica-se uma redefinição do papel dos hospitais e dos asilos, e uma 

transformação completa da psiquiatria.  

Os fármacos neurolépticos também são conhecidos como medicamentos 

antiesquizofrênicos, antipsicóticos ou tranquilizantes e são usados primariamente no tratamento da 

esquizofrenia, mas são considerados necessários em estados de delírio. Em nossa experiência no 

CAPSi eles são empregados e há, por parte do coletivo de profissionais, uma reflexão que acontece 

e que entendo precisamos intensificar. As ações de medicalização são organizadas pela psiquiatria 

que integra o coletivo, mas os efeitos do emprego dos medicamentos durante o tratamento e 

atendimentos das crianças e dos adolescentes afetam o trabalho que precisamos discutir. Neste 

sentido, temos as etapas importantes de ingresso dos sujeitos, quando se constroem as primeiras 

escritas de prontuários e os momentos seguintes de encontros, reuniões e as escritas diárias em que 

se volta a falar sobre como estão a melhorar as crianças e os adolescentes atendidos. Estes percursos 

envolvem a experiência direta da pedagoga e da equipe.  

Tivemos, retomando nossa reflexão sobre o percurso histórico, um período em que 

mudanças foram pensadas através da criação de comunidades terapêuticas e de terapia 

institucional. Os movimentos para a crescente humanização acontecem muito paulatinamente, 

quando os sujeitos passam a ocupar o campo das reflexões sobre os estados de loucura, em 

detrimento de se pensar nas doenças. Escritas, pesquisas, formas de atendimento podem enfatizar 

os sujeitos em suas demandas de cuidado e aprendizagem, ou podem seguir enfatizando as doenças, 

quando os sujeitos deixam de receber nomes e passam a ser classificados a partir da marca que 
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recebem no diagnóstico inicial feito ao chegarem nas instituições. Isso é preocupante para a equipe 

multiprofissional do Capsi, pois incentivamos para que os rótulos não permaneçam na convivência 

da criança. 

Sabemos que investir em práticas de cuidado nas comunidades e instituições onde estamos 

é um trabalho continuado. O suporte da comunidade a nível familiar e social é muito importante e, 

ao ser complementado com as práticas de cuidados especializados organizadas por técnicos, equipe 

multiprofissionais de saúde e educadores é direito daqueles que recorrem aos CAPS em busca de 

atendimento. Entretanto, cabe ressaltar que são muitas as dificuldades em interagir com o estranho 

e diferente na nossa experiência própria e nos coletivos, nas sociedades das quais participamos. O 

trabalho segue nos dias atuais em que, no Brasil, vivemos a ruptura do estado democrático, 

momento em que os mais vulneráveis são os primeiros a sofrer ataques. 

As atitudes de rejeição para com os sujeitos com transtornos mentais e/ou sofrimento 

psíquico, ou ainda deficiência física, como pudemos compreender, pode ceder lugar às atitudes de 

compaixão, proteção e filantropia. Entendo que, apesar de todos os esforços e trabalho coletivo que 

acontecem por todo o nosso país, é lento o processo em que passamos a substituir caridade, 

filantropia por uma experiência em que os sujeitos se percebam no reconhecimento da igualdade 

de direitos enquanto cidadãos, enquanto sujeitos capazes de aprendizagem. 

E é no bojo de lutas, esforços coletivos de organizações comunitárias e movimentos sociais 

no Brasil que chegamos a uma nova e diferenciada política de saúde mental. O movimento 

antimanicomial segue no Brasil e no mundo. Em nosso país, como pudemos evidenciar, tivemos 

um investimento absolutamente transformador que resultou na criação dos Centros de Atenção 

Psicossocial. 

No próximo capítulo, abordaremos a implantação dos CAPS, em substituição aos 

manicômios e asilos, apresentando o valor do trabalho da pedagogia e equipe multidisciplinar, uma 

experiência que pode caminhar na direção da promoção da dignidade e dos direitos do ser humano. 

 

4.2 IMPLANTAÇÃO DOS CAPS NO BRASIL, NO RIO GRANDE DO NORTE E EM 

MOSSORÓ-RN 

As pessoas que necessitam de atendimento psicossocial em nossas comunidades encontram 

atualmente as organizações intituladas como Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) onde podem 

buscar atendimento e cuidados. Aqueles que se encontram em situações diferenciadas em que 
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apresentam transtornos mentais identificados como sendo graves, moderados e leves, ou mesmo 

sofrimento psíquico, podem buscar o atendimento e formas de tratamento nestas organizações que 

foram criadas a partir da busca de transformações nos modos de conviver com a loucura em nossa 

sociedade. 

É exigido, para a criação e o funcionamento de um CAPS equipe técnica multiprofissional 

disponível para organizar as formas de atendimento. Esta equipe deve sempre contar com, no 

mínimo: 01 psiquiatra, 01 enfermeiro, 01 psicólogo, 01 pedagogo, 01 assistente social, 01 

fonoaudiólogo, profissionais de nível médio e 01 auxiliar de serviços gerais. A pedagogia integra 

a equipe multiprofissional voltada à promoção da saúde mental. 

O CAPS integra a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) e, para melhor entendimento sobre 

o que representa a criação dos Centros de Atenção Psicossocial, destaco recorte do que está 

indicado nos documentos do Ministério da Saúde em nosso país, onde temos uma visão global do 

que se propõe para o cuidado em saúde mental. 

 

Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) nas suas diferentes modalidades são 

pontos de atenção estratégicos da RAPS: serviços de saúde de caráter aberto e 

comunitário constituído por equipe multiprofissional e que atua sobre a ótica 

interdisciplinar e realiza prioritariamente atendimento às pessoas com sofrimento 
ou transtorno mental, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso de 

álcool e outras drogas, em sua área territorial, seja em situações de crise ou nos 

processos de reabilitação psicossocial e são substitutivos ao modelo asilar. 
Modalidades: 

CAPS I: Atendimento a todas as faixas etárias, para transtornos mentais graves e 

persistentes, inclusive pelo uso de substâncias psicoativas, atende cidades e ou 

regiões com pelo menos 15 mil habitantes. 
CAPS II: Atendimento a todas as faixas etárias, para transtornos mentais graves e 

persistentes, inclusive pelo uso de substâncias psicoativas, atende cidades e ou 

regiões com pelo menos 70 mil habitantes. 
CAPS i: Atendimento a crianças e adolescentes, para transtornos mentais graves 

e   persistentes, inclusive pelo uso de substâncias psicoativas, atende cidades e ou 

regiões com pelo menos 70 mil habitantes. 
CAPS ad Álcool e Drogas: Atendimento a todas faixas etárias, especializado em 

transtornos pelo uso de álcool e outras drogas, atende cidades e ou regiões com 

pelo menos 70 mil habitantes. 

CAPS III: Atendimento com até 5 vagas de acolhimento noturno e observação; 
todas faixas etárias; transtornos mentais graves e persistentes inclusive pelo uso 

de substâncias psicoativas, atende cidades e ou regiões com pelo menos 150 mil 

habitantes. 
CAPS ad III Álcool e Drogas: Atendimento e 8 a 12 vagas de acolhimento noturno 

e observação; funcionamento 24h; todas faixas etárias; transtornos pelo uso de 

álcool e outras drogas, atende cidades e ou regiões com pelo menos 150 mil 
habitantes. 
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Está registrado em documento do Ministério da Saúde (2004) que o primeiro Centro de 

Atenção Psicossocial (CAPS) do Brasil foi inaugurado em março de 1986, na cidade de São Paulo: 

Centro de Atenção Psicossocial Professor Luiz da Rocha Cerqueira. A implantação deste CAPS e 

dos outros que vieram a seguir são processos que resultam de reinvindicações dos movimentos 

sociais, pois estes não mediram esforços para a criação e efetivação destes serviços. Em 1995 foram 

fundados o Núcleo de Atendimento Psicossocial (NAPS) e CAPS em Natal-RN, visando o 

atendimento para pessoas dependentes de álcool e outras drogas. No ano de 1997, surgiu o 

Hospital-Dia (HD) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004) 

OS CAPS II foram implantados no município de Mossoró em 2003, um deles localizado no 

bairro do Alto da Conceição e o outro no bairro da Nova Betânia. Já o CAPSi, dedicado ao 

atendimento de crianças e adolescentes, foi fundado em Mossoró no dia 26.12.2004. No início do 

seu funcionamento, os usuários vieram encaminhados do CAPS II do Alto da Conceição. Ao 

recebermos esta demanda, fomos constatando (a equipe multiprofissional) que a maioria não 

pertencia ao perfil CAPSi, pois apresentavam dificuldades de relacionamento familiar e/ou 

dificuldade de aprendizagem, mas estas demandas não podiam ser caracterizadas como um 

transtorno. Problemas de relacionamento e/ou situações de não aprendizagem escolar não podem 

seguir compreendidos como problemas de origem patológica, pois nos inúmeros casos que 

chegavam à instituição, podíamos identificar situações reativas. As famílias se preocupavam com 

comportamentos confusos dos filhos, muitas vezes consideravam as queixas das escolas e mesmo 

os resultados em termos de sucesso escolar, mas percebíamos que as atitudes dos filhos eram um 

pedido de ajuda diante das formas de convivência que experimentavam nas instituições escola e, 

em alguns casos, na instituição família, quando, por exemplo, tínhamos casos de violência 

doméstica, sofrimento pelo uso abusivo do álcool entre familiares, entre outras situações. As 

crianças e os jovens manifestavam muitas vezes condutas reativas ao contexto em que viviam e, 

em relação à aprendizagem escolar, estes eram temas referidos ao trabalho da escola. 

Fiquei preocupada com essa situação, juntamente com a equipe multiprofissional, pois não 

podíamos simplesmente “dar alta” diante das situações que chegavam até nós. Ao mesmo tempo, 

estas situações não interagiam com as questões pertinentes ao trabalho do CAPSi. Foram muitos 

diálogos com os responsáveis pela Gerência de Saúde de Mossoró, com o propósito de explicar a 

necessidade de atendimento ambulatorial de familiares de crianças e adolescentes e/ou atendimento 

nas próprias escolas, pois estes queria encaminhar para um setor da saúde como modo de passar 
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adiante uma situação. A conversação nos parecia ser o melhor procedimento, pois pareciam não 

saber o que fazer. Enquanto encontros para reflexão aconteciam, o CAPSi tinha que atender a todos. 

Com o tempo, fomos modificando esta situação e a demanda que chegava ao CAPSi passa 

a ser realmente a adequada ao perfil da Instituição, por isso, crianças e adolescentes que estavam 

ocupando as vagas foram recebendo alta. A equipe realizou um processo bastante cuidadoso, com 

encontros para esclarecimento com os próprios sujeitos e suas famílias, esclarecendo que o 

indicativo mais viável seria frequentar as salas regulares e, quando necessário, buscar o 

atendimento nas salas de Atendimento Educacional Especializado (AEE). Esclarecemos, ainda, 

sobre as outras oportunidades que temos na cidade para as crianças e os adolescentes: escolas de 

arte, espaços de cultura e brincadeira e associações esportivas, buscando ampliar as redes de 

convivência e que a equipe multiprofissional do CAPSi estaria de prontidão para escutá-los 

posteriormente, caso a família sentisse a necessidade. 

Depois de aproximadamente 03 anos da implantação do CAPSi, foi inaugurado o 

Ambulatório Materno Infantil (AMI) em Mossoró, que no seu primeiro ano de funcionamento 

atendia as gestantes. Em menos de um ano, as gestantes foram transferidas para a Maternidade 

Almeida Castro, ficando apenas o público alvo desta instituição as crianças e adolescentes que 

necessitem de acompanhamento psicológico e psicopedagógico e que não tenham transtornos 

mentais, e sim, dificuldades de aprendizagem e que necessitam de orientação psicológica.   Quando 

chegava uma criança/adolescente no CAPSi e que não correspondia ao perfil, era encaminhado 

para lá e até hoje esta prática ainda acontece, só que, devido a demanda, alguns voltam no CAPSi  

preocupados porque não conseguem vaga e atendimento. 

Devido a necessidade de realização de terapias com equipes multidisciplinares, buscando, 

como efeito de novas práticas, reduzir a medicalização, surge a necessidade de um espaço que 

possa oferecer uma melhor qualidade de vida às pessoas com sofrimento psíquico e/ou transtornos 

mentais. Podemos indicar que as práticas em que procuramos reduzir a medicalização com 

brincadeiras, teatro, pinturas, jogos, entre outras, nos fazem interagir com a noção de convivência, 

em detrimento do isolamento que anteriormente caracterizavam as práticas destinadas aos sujeitos. 

Conforme Cortes (2013, p.8): 

 

A convivência aparece com um potencial para articular os objetivos primordiais 

do CAPS: o da inclusão social, do cuidado clínico psicossocial e de mudar o olhar 
da sociedade frente o sofrimento psíquico. O CAPS oferece ao sujeito com 

sofrimento uma possibilidade de convivência através dos grupos terapêuticos, das 
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oficinas, para que possa ser feito, através da convivência com o outro nestes 

espaços, o processo de reconstrução de sua própria vida. 
 

 

Em consonância com a autora, compreendo que o espaço institucional direcionado à 

promoção da saúde mental visa o acolhimento, a inclusão psicossocial do sujeito, a sua reinserção 

social, por meio de práticas em que buscamos valorizar todas as suas potencialidades como sujeito, 

resgatar sua dignidade para se reconstruir, se auto afirmar. Patrícia Cortes segue com sua reflexão 

que considero potente para repensar a prática da pedagoga no CAPSi. 

 

A proposta de estudar a convivência como dispositivo político-clínico vai além da 
ideia inicial de conviver com as pessoas em sofrimento psíquico. Não é apenas agir, 

embora também o seja, na dimensão do cuidado, de dividir um espaço físico com o 

outro, mas também potencializar as trocas interpessoais, ajudar a estabelecer planos 
de vida, mais do que simplesmente auxiliá-lo a eliminar seus sintomas (op. cit, p. 

9). 

 
 

Ressalto a importância da valorização desta condição humana em que, como sujeitos, todos 

podem aprender e produzir mudanças na convivência. Crianças e adolescentes no CAPSi em que 

trabalho trazem em si mesmos, nas diferentes situações em que apresentam sofrimento psíquico ou 

transtornos mentais, capacidades que, em confiança e acolhida, tornam visíveis seus processos e 

modos de enfrentarem os obstáculos do dia a dia. Práticas de cuidado e aprendizagem construídas 

mediante estudo e reflexão podem resultar em tecnologias leves referidas ao acolhimento, 

promoção da confiança e da autonomia e, desde aí, um conjunto de transformações passamos a 

experienciar. 

Compreendo que os CAPS surgem como instituições substitutivas dos manicômios, 

visando a reinserção social das pessoas com sofrimentos psíquicos, valorizando-as como seres 

humanos que precisam ser tratados, atendidos de modo digno. Ao contextualizar e trazer para o 

momento presente esta reflexão no percurso em que realizo este estudo, é muito importante 

ressaltar que, em cenários de quebra ou ruptura democrática, ou ainda de guerras e de perseguições 

nos diferentes países, o ataque aos seres considerados mais frágeis ou diferentes daquilo que a 

ordem violenta do poder quer é recorrente. Estamos a viver esta situação no nosso país. Busca-se 

já neste momento o retorno do eletrochoque, recursos são destinados em algumas comunidades 

terapêuticas, enfim, os horrores se apresentam, conforme o site: 
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https://www.nsctotal.com.br/noticias/volta-do-eletrochoque-para-tratamentos-de-saude-mental-e-

de-drogas-divide-opinioes-em-sc acesso em: 08.04.2019. 

No momento em que esta pesquisa se desenvolve na minha experiência, busco ter em conta 

que o trabalho da pedagoga juntamente com a equipe multidisciplinar no CAPSi interage com o 

contexto em que os sujeitos, e eu mesma como autora e pedagoga, nos encontramos. No atual 

contexto, tristemente assistimos a falas em que a instituição criada para compor práticas de cuidado 

passa a ser mal vista pelos órgãos centrais no país. Os ódios e agressões sofridos pela população 

mais pobre produz efeitos no modo como as situações se apresentam para nós, enfim, nós mesmos 

temos que nos sentir fortalecidos para poder enfrentar o que há de vir e resistir. Toda e qualquer 

discussão sobre a dimensão política de nosso trabalho passa a ser vigiada e é preciso estar de mãos 

dadas para seguir modificando as práticas de modo a proteger esta dimensão de uma experiência 

que visa promover o cuidado e a aprendizagem de crianças e adolescentes no CAPSi. Promover a 

vida e o crescimento de todos passa a ser visto como ato de subversão em um sistema que sofre 

ataques em nosso país. Como pesquisadora em formação, passo a compreender esta dimensão da 

experiência de promoção do cuidado e da aprendizagem na saúde mental. 

 

4.3 ESTUDOS SOBRE A PEDAGOGIA NOS CAPS 

 

Em minha pesquisa procuro interagir com estudos e reflexões tecidos por pedagogos em 

meio a experiência coletiva que desenvolvem nos Centros de Atenção Psicossocial. Como a 

identificação de pedagogos no estado do Rio Grande do Norte se apresentou para mim como de 

difícil acesso, na medida em que não desejei realizar questionários para levantar dados, o encontro 

direto com os poucos pedagogos que se encontravam no estado do Rio Grande do Norte requeria 

um deslocamento para regiões longínquas. Optamos, eu e a orientadora, considerando o propósito 

de desenvolver pesquisa qualitativa que resultasse em melhorias na própria experiência, por 

realizar estudos que me permitiram interagir com o que temos em nosso país como reflexões 

pertinentes às práticas construídas desde o lugar como pedagoga nos Centros de Atenção 

Psicossocial. 

Sobre o lugar e função da pedagoga em geral, temos o que indica Shirley Vale que, inspirada 

em Libâneo, menciona que a pedagoga é o profissional que, a cada dia mais se enquadra para 

https://www.nsctotal.com.br/noticias/volta-do-eletrochoque-para-tratamentos-de-saude-mental-e-de-drogas-divide-opinioes-em-sc
https://www.nsctotal.com.br/noticias/volta-do-eletrochoque-para-tratamentos-de-saude-mental-e-de-drogas-divide-opinioes-em-sc
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exercer essa função do conhecimento, ocorrendo em muitos lugares, institucionais ou não, sob 

várias modalidades (VALE, 2017 p.32 apud LIBÂNEO, 2004, p. 26). 

Lidar com conhecimento e aprendizagem é algo que caracteriza o trabalho e mesmo a 

formação de pedagogos. Mas há que se considerar a necessidade de reconstruir esta experiência 

quando este profissional passa a compor o trabalho de equipes multidisciplinares no bojo de 

implementação de toda uma nova política voltada ao atendimento e a promoção da saúde mental. 

Eu me pergunto sobre como podemos melhorar as práticas e atendimentos no CAPSi a 

partir da proposição da pedagoga junto à equipe, pois nos vemos, muitas vezes, diante de situações 

de sucateamento, abandonos que tem que ver com os diferentes momentos das políticas locais e 

estaduais. Destacava-se, ainda, no momento de construção do projeto de pesquisa, os estudos de 

Freitas, Christiane (2018) em que observávamos os processos e mudanças presentes em Mossoró 

quando os diferentes profissionais do Atendimento Educacional Especializado das Escolas e os 

profissionais do CAPSi passam a encontrarem-se para pensar sobre esta rede entre a educação e a 

saúde mental. 

E a experiência mais intensa que eu desenvolvia na instituição me levou a estudar sobre 

cuidado e aprendizagem na saúde mental. O brincar sempre foi a ênfase no trabalho que pude 

propor com a equipe do CAPSi: o brincar no Programa Oficinando em Rede, o brincar no 

atendimento individual e/ou coletivo, o brincar de crianças com as famílias.  

Neste sentido, busco pensar sobre o que é possível seguir fortalecendo e ampliando, para 

compreender de que modo podemos buscar o que podemos dizer que são práticas de resistência e 

promoção da saúde mental de crianças e adolescentes no CAPSi. E este recorte passo a realizar na 

composição da escrita. 

 

4.4 A PEDAGOGA NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO CAPSi PROMOVENDO SAÚDE 

MENTAL 

 

Entendo que como pedagoga posso articular com a equipe multidisciplinar que temos nos 

CAPS e discutir, repensar sobre como envolver os usuários em atendimentos individuais e grupais. 

Nosso cotidiano é movido pelas ações que partem do que está a acontecer com cada criança 

ou adolescente atendido e com suas famílias, pois estas interagem e participam ativamente do 

trabalho.  
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O coletivo de profissionais está envolvido e procura agir em conjunto, quando, por 

exemplo, acontecem circunstâncias em que a criança se agride ou agride ao outro; quando temos 

circunstâncias em que há a automutilação - se morder, bater, arrancar os próprios cabelos - chutar, 

quebrar. Nestes momentos, podemos construir no encontro com a criança formas para que ela 

simbolize, expresse o que acontece, brincando, pintando, jogando, etc. Esta prática se faz presente 

no trabalho que realizamos nos Centros de Atenção Psicossocial. 

Temos, também, as práticas e intervenções coletivas (grupos de 3 a 4 crianças), que são 

práticas que favorecem a socialização e a ampliação dos espaços de apoio e sustentação coletiva, 

ou ainda, o que observo nas oficinas de jogos digitais, as quais emergem momentos riquíssimos de 

construção, como por exemplo, ajuda mútua em como prosseguir no jogo, como avançar as etapas, 

de forma interativa entre a pedagoga, estudantes e pesquisadores, a partir da observação e de um 

trabalho que fazemos com os sujeitos atendidos. 

Shirley Vale (2017, p.33) ressalta que a atuação da pedagoga nos CAPS: 

 

Contribui com o desenvolvimento intelectual e com o crescimento dos indivíduos 

que ali estão inseridos no tocante à realidade de vida de cada um, fazendo com que 
os mesmos possam desenvolver melhor domínio de si, de suas habilidades, de sua 

autonomia e de suas emoções, como também lhes despertando o interesse em 

aprender, buscar novos conhecimentos e resgatar os que ficaram esquecidos, 
garantindo assim uma aprendizagem significativa, dinâmica e prazerosa, aliando 

saberes e vontades. 
 

 

Concordo com a afirmação da autora, pois a pedagoga é uma das pessoas da equipe 

multiprofissional no CAPS que vem incentivar a aprendizagem não formal, no entanto, 

significativa em vários aspectos, como a sustentação subjetiva, a reinserção social, os espaços de 

confiança e o exercício da autonomia e da autoria. 

Esta mesma forma de trabalho está presente nos documentos que subsidiam as políticas 

públicas de saúde: 

 

  Algumas das ações dos CAPS são realizadas em coletivo, em grupos, outras são 

individuais, outras destinadas às famílias, outras são comunitárias e podem 

acontecer no espaço do CAPS e/ou nos territórios, nos contextos reais de vida das 

pessoas. (BRASIL, 2015, p.10). 

 

Podemos observar que a pedagogia, ao ser vivenciada nos CAPS, é da própria necessidade 

do ambiente, pois como mencionam Freitas e colaboradores (2016, p.223) todo o contexto vibra. 
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Entendo que essa energia ou vibração emerge em diferentes situações e nossa atenção às mesmas 

é muito importante. 

Há práticas de cuidado e aprendizagem da equipe multidisciplinar que incidem diretamente, 

desde a chegada da família na instituição, na construção de metodologias e de perspectivas sobre 

o modo como acolhemos os sujeitos atendidos. 

O espaço dedicado à escuta das famílias pela equipe da assistência social, com o posterior 

compartilhamento das muitas vidas que ali acontecem em encontros posteriores com a pedagoga e 

com os demais colegas é o modo como se iniciam os atendimentos no CAPSi. 

A pedagogia lida diretamente com a aprendizagem, o que no contexto da saúde mental eu 

entendo que é algo mais amplo, como a aprendizagem da confiança e da autonomia, a 

aprendizagem do cuidado de si, e o repensar, no encontro com os colegas da instituição escola, 

sobre como as crianças e os adolescentes estão sendo incluídos no trabalho na educação. 

Esta questão é muito importante e mobiliza toda a equipe do CAPSi, pois muitas vezes as 

famílias tendem a optar por retirar as crianças das escolas devido o histórico de fracasso escolar. 

Como pedagoga pude contribuir para deflagrar uma reflexão que resultou na retomada do 

cuidado e da atenção sobre esta situação presente na vida dos sujeitos atendidos. 

Conversas com equipes das escolas conversas com as famílias fazem movimentar a reflexão 

sobre como cada instituição está a desenvolver suas ações de cuidado e/ou de aprendizagem. 

 

 

4.5 A NECESSIDADE DE RECUPERAR A MEMÓRIA E RECORTES DA HISTÓRIA DESDE 

ONDE SE PRODUZ MODOS DE VIVER 

 

 Vitor Pordeus é um médico psiquiatra que chama nossa atenção para se pensar a promoção 

da saúde mental como um fazer coletivo que acontece acompanhado por construções de anamneses 

realizadas pelas equipes encarregadas do atendimento.  

A anamnese consiste no histórico dos diferentes sintomas narrados pelo paciente sobre 

determinado caso clínico, mas também e, especialmente, a escuta atenta das recordações, quando 

os sujeitos acessam e, mesmo os profissionais, os significados que atribuem aos sintomas que 

experimentam. 
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No exame clínico, o médico se concentra na análise de aspectos fisiológicos, enquanto que 

na anamnese o médico e a equipe como um todo passam a conhecer os resultados de exames e 

diagnósticos mais clínicos, mas também e, com muito atenção, farão a reflexão sobre o que emerge 

na experiência e transcurso de vida dos sujeitos.  

Etimologicamente, a palavra anamnese se originou a partir do grego ”anámnesis”, que 

significa “ato de trazer algo à memória”. 

Paulo Rosenbaum é um médico psiquiatra que resgata a importância da leitura de 

Hipócrates e, assim como Vitor Pordeus, esclarece sobre a anamnese na prática da medicina. 

 

 
O nome e a obra de Hipócrates continuam, portanto, estritamente ligados ao 

desenvolvimento seminal da filosofia como ética e práxis médica. É o caso, por 

exemplo, dos volumes que abordam a dieta e a nutrição, a importância da 

anamnese e exame corporal, a ideia da perturbação fisiológica como propulsora 
da enfermidade, da analogia entre a natureza e o sujeito e dos limites e alcance 

ético da arte de curar. Particularmente importante é a hodierna correlação entre o 

habitat e as e maneiras de adoecer e recuperar a saúde.  

 

  

No CAPSi a escrita sobre a qual todos nos debruçamos para pensar o projeto de intervenção 

e o atendimento das crianças e jovens se apresenta na forma de prontuários. E estes são requeridos 

pelo sistema de saúde como modo de acompanhar a evolução dos sujeitos atendidos. 

Nos prontuários precisamos registrar como observamos a evolução da criança/adolescente 

ou os momentos conflitantes evidenciados no próprio atendimento, ou ainda nos fatos relatados 

pelos responsáveis. Escreve-se também nos prontuários como cada profissional da equipe percebe 

seu trabalho em relação a uma criança/adolescente. Podemos pensar esta prática requerida pelo 

sistema como modo de produzir o acompanhamento terapêutico, indicação presente na saúde 

mental que é esclarecida da seguinte forma: “É compor trajetos, é fazer-se em processo, é um curso 

d’água, são obstáculos no caminho, são os ritmos de muitas caminhadas, é estar em muitos e 

também estar sozinho” (FREITAS, C.R. et al, 2016, p.224). 

Podemos entender que a construção de verdadeiras anamneses e a aprendizagem sobre a 

escrita que nos ajude a fazer o acompanhamento terapêutico podem resultar em práticas que deem 

mais sustentação à experiência e trabalho da pedagoga e da equipe no CAPSi. 

É importante mergulhar no mundo do usuário que é atendido no CAPS, precisamos sair da 

nossa zona de conforto e ir até o outro, em vários aspectos: como utilizar fatos, inovações, contextos 
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que para nós denominamos que não gostamos e passamos a contextualizar nos atendimentos 

situações que são interessantes para os usuários, por exemplo: até podemos não gostar do desenho 

de Picapau, Tom e Jerry, porque sempre o Picapau e o Jerry usam de esperteza e vencem os 

episódios, no entanto, há uma necessidade caso a criança goste destes personagens, utilizarmos nas 

terapias, como uma leitura de imagem e a criança expressar-se através de sua expressão facial e/ou 

na tonalidade de sua voz, ou mesmo diretamente, quando a criança fala de suas ideias e expressa 

suas emoções. 

A experiência vivenciada na pedagogia é rica e está sempre em construção, reconstrução, 

até mesmo quando é preciso se desfazer para construir uma intervenção mais adequada, o que 

acontece constantemente. 

É vivenciado por crianças e adolescentes com transtornos mentais momentos de conflitos 

que podem envolver o corpo e a mente, pois alguns conseguem se expressar falando para nós que 

estão com “uma agonia na cabeça”, ou que “ficam escutando vozes constantemente”, no entanto, 

ainda não conseguem diferenciar que as vozes é um conflito interno e não realmente vozes externas. 

Com isso, ficam inquietos, agoniados, agitados, como a andar sem rumo, rodeando uma mesa com 

o olhar que não endereça a um lugar, o olhar vagueia e parece que não conseguem se concentrar. 

O papel da pedagoga aqui é tentar inserir na realidade do sujeito, para que possa acontecer um 

diálogo e aceitação da criança, para que ela se sinta compreendida, valorizada como ser humano. 

Busca pistas por onde seguir e acolhe de modo que este estado possa ser compreendido e se 

transforme nas ações, no brincar. 

É relatado por Freitas et al (2016, p.228-229) que José, uma pessoa que mora no hospital 

no RS, tem condições de expressar seus desejos e anseios, mesmo que para isso, seja utilizado uma 

espécie de castigo, no qual, a equipe hospitalar tira-lhe algo que gosta, por não ter cumprido alguma 

tarefa, como tomar um banho, por exemplo. 

A forma de intervenção, o cuidado, as práticas de cuidado a aprendizagem em vários 

contextos é imprescindível na atuação da pedagogia, pois o zelo que as pedagogas no hospital do 

RS têm para com José é fantástico, pois elas conseguem que ele as entreguem objetos que 

conseguiu de forma escondida, como tesoura, pote de açúcar (José tem diabetes). Esta conquista 

foi acontecendo de forma gradativa, sem imposição. A partir daí, foi tendo a necessidade dos 

profissionais do hospital, incluindo a pedagogia, de atenderem José em domicílio, fortalecendo um 

vínculo de confiança e respeito. 
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Estas intervenções e as que realizamos no CAPSi me fazem pensar sobre de que 

aprendizagem estamos tratando no trabalho em andamento junto às crianças, adolescentes e suas 

famílias. Passo a estudar sobre o aprender no contexto da saúde mental. 

 

 

4.6 APRENDIZAGEM NO AMBIENTE SENSÍVEL DA SAÚDE MENTAL 

 

A aprendizagem é um processo sobre o qual estudamos na formação em Pedagogia, 

entretanto, é importante uma reflexão sobre de que aprendizagem tratamos quando nossa 

experiência acontece na saúde mental. 

Entendo que, em minha formação, ainda são poucos os momentos que se abrem para uma 

reflexão na formação sobre a atuação da pedagoga em contextos não escolares. 

Há sim a necessidade de propor uma articulação das redes de atendimento que se encontram 

nas situações que envolvem as crianças e os adolescentes, por vezes escola, CAPSi, Ministério 

Público, universidades, entre outras. Em especial, temos várias situações em que as famílias 

manifestam descontentamento em relação ao que acontece nas escolas com seus filhos, usuários 

do CAPSi. 

Nestas situações, é muito importante a atenção da pedagoga e mesmo uma interação com a 

escola. Há famílias que retiram as crianças da escola, ou queixam-se por não perceberem seus filhos 

bem atendidos. E temos, ainda, pais que lutam para que seus filhos sejam bem atendidos na escola. 

De que aprendizagens tratamos na saúde mental? Entendo que se trata da aprendizagem da 

autonomia, da confiança em si mesmo, a aprendizagem da convivência e a aprendizagem em 

ambiente de livre expressão, por meio de diferentes linguagens, a brincadeira, o jogo, a pintura, as 

histórias, entre outras. Neste sentido, estou indicando uma dimensão outra da aprendizagem que 

também precisa acontecer nas escolas, mas que são muito necessárias na vida de crianças e jovens 

que em nossa sociedade vivem a situação do transtorno mental e/ou do sofrimento psíquico.  

Sobre a autonomia, por exemplo, experimentamos muitas vezes, nas práticas que envolvem 

a família com a criança, situações de superproteção que penso que acontecem como modo de 

conviver diante da situação que se apresenta. Por vezes temos jovens adolescentes já quase 

chegando a idade adulta e os pais ou responsáveis podem, em alguns casos, estarem a se referir a 

eles como bebês, crianças pequenas. Tivemos famílias que retiravam as crianças da escola e junto 
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desta ação também eu podia verificar a tentativa de superproteção, aliado sim ao fato de não 

encontrarem nas instituições um trabalho voltado para a aprendizagem escolar de seus filhos. 

Pudemos fazer todo um trabalho no CAPSi de discussão com as famílias sobre a exigência 

de que seus filhos estejam na escola. Procuramos toda a equipe, tratar não como exigência, mas 

como um direito e que precisariam buscar. E os profissionais se colocaram ao lado para apoiar 

estas ações de buscas de direito â educação. 

Já no que toca diretamente o trabalho da pedagoga no próprio CAPSi, há todo um 

acompanhamento do que vai acontecendo em meio às ações que realizamos com as crianças e os 

adolescentes. 

É a análise e observação das expressões, emoções - gestos - ideias que emergem nos 

atendimentos, seja na modalidade individual, grupal, nas oficinas ou terapias que identificamos 

pistas por onde se organiza a experiência da pedagoga e da equipe no CAPSi. Para promover o 

cuidado e a aprendizagem, passamos a estudar processos cognitivos e afetivos que acontecem na 

convivência, pois são essenciais para pensarmos sobre a experiência com os sujeitos atendidos. 

Procuro mobilizar minha atenção de modo a compreender o que as crianças e adolescentes 

expressam através da expressão facial, do mexe-mexe na cadeira, do interesse ou não pelo ato do 

jogo (de madeira ou digital), durante as sessões lúdicas, nas atividades de leitura e produção de 

imagens, por exemplo.  

Procuro oferecer atividades em que os sujeitos possam sentir confiança e utilizem suas 

possibilidades de criação e aprendizagem. Acompanhar e atentar para pequenas atitudes, gestos, 

olhares que podem manifestar calmaria, agitação, alegria, sofrimento e, na escuta atenta do que 

está a acontecer, procuro compreender a experiência que construímos juntos. Há um olhar gritante 

no silencio também, quando a aparente calmaria parece indicar que algo não está bem. O mexe-

mexe na cadeira, expressões de tristeza ou alegria, manifestações de raiva ou revolta, todas são 

formas do ser humano expressar o que se passa, de modo que podem acontecer as situações em que 

nem mesmo os sujeitos compreendem o que lhes acontece. Por isto escutar, observar e compor 

escritas e a nossa reflexão, é um caminho continuado de modo a estabelecer uma experiência com 

os outros. 

O semblante pode parecer chateado, feliz, calmo, agressivo, em conformidade ou não com 

uma proposta de atividade ou convite. Estarmos atentos de modo a compreender as inquietudes, os 

lapsos, as emoções, os acontecimentos, pois todos são essenciais para uma escuta terapêutica. 
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Como pedagoga integrante da equipe o meu investimento cotidiano é buscar a reinserção social, a 

reabilitação psicossocial, o resgate das potencialidades de todos e de cada um/a partir de sua 

participação nas proposições que organizamos no CAPSi. 
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5. A PEDAGOGA E A PRÓPRIA EXPERIÊNCIA NA SAÚDE MENTAL 

 

Abro espaço na escrita para olhar mais diretamente para a própria experiência. Aprendo 

que tudo o que realizamos no espaço da saúde mental nos afeta também na convivência direta com 

os usuários. Trabalhar com saúde mental significa para eu lidar com o que nos acontece a todos 

como seres humanos, pois a loucura é um estado do ser, como diz o poeta Jadiel Lima, loucura 

também é um estado de ternura. 

 

Loucura também é 

um estado de ternura 

Quando o afeto é tão grande 
que um peito só não segura 

Quando a mente come veneno 

e o corpo esperto não atura 
Quando o sorriso fica mais fácil 

e cada abraço aperta bem a cintura 

Quando a luta está tão intensa 
que não precisa mais de armadura 

Quando o carinho seca da quintura 

e dá vontade de ficar nu! 

O de dentro pede pra o de fora 
permitir ser o que é 

Ternura também é 

uma forma de bravura. 
 (Lima, 2016, p. 21) 

 
 

A poesia de Jadiel me chamou a atenção, pois percebi no texto que assim estou na 

experiência, sinto-me afetada pelas situações que vivem as crianças e os adolescentes, elas me dão 

oportunidades de refletir sobre a confiança, a potência de aprender, as fragilidades nossas, enfim, 

a cada dia são muitas as aprendizagens.  

O trabalho que fazemos no Centro de Atenção Psicossocial da Infância e da Adolescência 

faz com que lidemos dia a dia com os movimentos do isolamento e/ou da inclusão social. Nós, 

como profissionais da saúde mental e da educação ainda interagimos com o pensamento 

equivocado em que se considera adequado priorizar o atendimento apenas individualizado, em que 

os sujeitos permanecem isolados na própria instituição. Mas há movimento, pois em outras 

situações, se promovem práticas coletivas em que passamos verdadeiramente a interagir e a 

acompanhar os sujeitos e a observar as mudanças e as aprendizagens que realizam. 
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É necessário destacar que temos práticas que consideram adequado o isolamento da família, 

da comunidade e da sociedade em geral. Estas dimensões da experiência estão presentes na 

pesquisa, pois ao afirmar que a convivência e ações individuais e coletivas de cuidado são 

importantes, sabemos que estamos a discutir os nossos fazeres cotidianos no Centro de Atenção 

Psicossocial da Infância e da Adolescência (CAPSi) e, ao mesmo tempo, observando e discutindo 

sobre como a experiência acontece. No caso da presente pesquisa, como as palavras e os gestos se 

encontram na experiência da pedagogia que integra a equipe no trabalho do CAPSi. 

A pedagoga na instituição CAPS integra uma equipe e convive diariamente com outros 

profissionais da saúde mental: médicos psiquiatras, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, 

psicólogos, psicopedagogos, enfermeiros, assistentes sociais, educadores físicos. Em conjunto com 

os familiares e responsáveis pelos usuários, estamos a interagir com crianças e adolescentes no 

CAPSi e temos como função principal promover modos de interagir e formas de inserção social, o 

alívio do sofrimento humano, a alegria, a aprendizagem. 

É preciso reconstruir o nosso trabalho, ao adotarmos a perspectiva da promoção da saúde 

mental, de modo a reinserir os sujeitos atendidos nos diferentes espaços da sociedade. Este modo 

de entendimento do trabalho na saúde mental se sustenta em uma forma de compreender como 

vivemos como seres humanos. Partimos da confiança de que aprendemos e podemos agir sobre nós 

mesmos para ir resolvendo as questões que se colocam.  Quando uma criança ou jovem vive e 

precisa lidar com circunstâncias de transtorno, esta será uma forma de viver e aprender. Será 

necessário que encontre possibilidades de convivência nas quais ela e os outros, aqueles com os 

quais convive, confiem em seu potencial afetivo, cognitivo. 

Ao iniciar esta pesquisa, eu não sabia que a luta antimanicomial se referia e estava também 

presente no trabalho do CAPSi, faltava-me esta compreensão. Hoje entendo que a luta 

antimanicomial promove mudanças nas formas de lidar com as diferenças que se apresentam nas 

situações de transtornos mentais e/ou sofrimento psíquico. E precisamos discutir sobre como a 

pedagogia pode favorecer os processos de crianças e adolescentes com esta experiência no encontro 

com a saúde mental. 

De todo modo, como já referimos antes, quando estamos nas instituições, observamos que 

as práticas de isolamento não desapareceram, há momentos em que se resvala, quando gestos, 

olhares e narrativas parecem apontar para o trabalho concentrado e isolado, apenas dentro da 
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instituição, mesmo com o conhecimento das políticas de saúde mental que avançaram e priorizam 

a promoção de formas de inserção e ação no social. 

As orientações e novos paradigmas no contexto da saúde mental desafiam a pedagogia a 

fazer uma ruptura com as atitudes antes presentes nos manicômios, onde os usuários eram 

atendidos de forma isolada da família, da comunidade e sociedade em geral, distantes do convívio 

em escolas, associações esportivas, religiosas, entre outras. Preciso, ainda, avançar para buscar 

práticas que aconteçam mais e mais fora do CAPSi e problematizar quando familiares e mesmo 

profissionais dizer: - Aqui temos a “família CAPSi”, pois não se trata de família, mas de um 

ambiente para o atendimento que, conforme Pordeus, precisa acontecer mais e mais nas 

comunidades diretamente. 

O CAPSi de Mossoró é constituído por uma equipe multiprofissional (assistente social, 

psiquiatra, pedagogo, psicopedagogo, terapeuta ocupacional, psicólogo, fonoaudiólogo, educador 

físico), responsáveis por oferecer atendimentos que ocorrem de várias formas: grupos, duplas e 

individuais. Os atendimentos acontecem nas oficinas terapêuticas organizadas e oferecidas aos 

usuários e seus familiares, além de projetos que se organizam ao longo do ano. 

É muito importante poder observar e analisar como acontece o percurso que é proposto às 

famílias e às crianças e adolescentes que procuram o CAPSi, desde o instante em que chegam à 

instituição. 

De um modo geral, sem aqui atentar para os percursos individuais, o trabalho se organiza 

da seguinte maneira: 

 

- Triagem com a criança/adolescente, família e a equipe multiprofissional do CAPSi 

 

A porta de entrada para inserir a criança/adolescente no CAPS é quando o responsável vai 

à instituição e é atendida pela assistente social, a qual agenda uma triagem da criança/adolescente 

e família/responsável com a equipe multiprofissional do CAPSi, que é composto pela diretora, 

assistente social, pedagoga, psicopedagogo, terapeuta ocupacional,  educador físico, 

fonoaudióloga, psiquiatra, enfermeira, psicólogo, essa equipe são dos dois turnos. Na triagem, é 

feita a anamnese, buscando conhecer um pouco da história da gestação, família, clínica, escola e o 

convívio, como acontece o relacionamento na inserção social. Os documentos necessários são: 
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ficha de referência da unidade básica de saúde; cópia do cartão sus (obrigatório); 01 foto 3x4 

atualizada; xerox da certidão de nascimento; cópia do comprovante residência. 

 

- Entrevista com a família  

 

A pedagoga realiza a entrevista com a família juntamente com a equipe multiprofissional, 

no qual procuro observar como a criança é acolhida na própria família, quais as pessoas do seu 

convívio em que mais tem afinidades e quais são as mais distantes. Observamos as reações e ações 

da criança, se sente a ausência de algum membro da família, como a família refere-se ao que busca 

como atendimento no CAPSi. Quando algo não é mencionado verbalmente, tentamos assim “ouvir 

o inaudível” porque em algumas situações o mais importante não é expresso por palavras e sim, de 

outras formas, como os lapsos, expressão facial, tonalidade na voz, pressão forte no lápis. Nas 

políticas para a saúde mental no Brasil, está indicado pelo Ministério da Saúde: 

 

Atendimento para a família: ações voltadas para o acolhimento individual ou 

coletivo dos familiares e suas demandas, que garantam a corresponsabilização no 

contexto do cuidado, propiciando o compartilhamento de experiências e de 

informações. (BRASIL, 2015, p.12). 

 

Geralmente quando acontece um fato novo na família, ela nos procura para pedir orientação. 

Quando percebemos que são situações mais delicadas, agendamos geralmente nas quartas-feiras 

para uma conversação de toda a equipe e para uma escuta da família, buscando, assim, realizar uma 

intervenção com mais propriedade. Podemos organizar os atendimentos domiciliares e as ações de 

reabilitação psicossocial, como indicado a seguir: Sobre as ações destaco: 

 

 

Atendimento domiciliar: atenção desenvolvida no local de morada da 

pessoa e/ou de seus familiares, para compreensão de seu contexto e de suas 

relações, acompanhamento do caso e/ou em situações que impossibilitem 

outra modalidade de atendimento. (BRASIL, 2015, p.12). 

 

O atendimento domiciliar acontece de forma esporádica, o ideal seria diariamente, mas 

geralmente acontece no CAPSi  quando morre algum familiar e a equipe vai visitar o usuário e a 

família neste momento de luto. 
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Ações de reabilitação psicossocial: ações de fortalecimento de usuários e 

de familiares, mediante a criação e o desenvolvimento de iniciativas 

articuladas com os recursos do território nos campos do trabalho/economia 

solidária, habitação, educação, cultura, direitos humanos, que garantam o 

exercício de direitos de cidadania, visando à produção de novas 

possibilidades para projetos de vida. (BRASIL, 2015, p.12). 

 

Podemos exemplificar um fato que aconteceu no CAPSi, pois até o final do ano de 2017 a 

instituição ainda atendia usuários que estavam lá desde a sua inauguração, ou seja, desde o inicio 

do ano de 2005 entraram algumas crianças que correspondiam ao perfil do Caps e que em 2017 

alguns já tinham completado 25, 23, 22, 20 anos... e que atualmente já não eram mais crianças, se 

tornaram adultos. O Capsi precisava dar alta por idade e encaminhá-los para outras instituições, 

outras modalidades de atendimento que abrangesse a inserção psicossocial desta demanda. O início 

desde desmame foi o mais difícil. Depois de muita análise e roda de conversa com os 

pais/responsáveis, equipe multiprofissional, juntamente com a coordenação do Programa 

Oficinando em Rede, houve a tentativa de alta aos poucos, pois no final de 2017 os adultos 

receberam alta do Oficinando e no ano de 2018 foram integrados a outros espaços, outras 

especialidades e foram encaminhados para outras instituições, conforme a realidade, necessidade 

e história de vida de cada um. Alguns foram para o CAPS II (adulto), escola de artes - pintura, 

dança e música. 

Estas ações constituem um grande desafio, quando os adolescentes são encaminhados para 

outros órgãos, pois há uma grande resistência, por parte do próprio usuário e da família, inclusive 

tinha e tem pais que até nos dias de hoje almejam que no CAPSi tenha um dentista especializado 

para atender crianças e adolescentes que precisam de mais atenção, pedem que tenha professor de 

reforço e inclusive que tenha uma “Escolinha dentro do CAPSi”.  A ação da pedagoga aqui é o de 

mostrar a importância de conviver em outro ambiente. Em alguns casos, por exemplo, a criança 

não tem mãe, morreu, era cuidada pela avó que acabou falecendo. A criança ficou sob os cuidados 

do pai, mas este sofre de alcoolismo, sua casa é frequentada por pessoas viciadas em drogas. No 

meio deste ambiente encontra-se a criança, que precisa ser cuidada e, além disso, apresenta 

transtornos mentais. Como o pai não tem condições de cuidar, então, a criança precisa ficar em um 

ambiente que favoreça um melhor convívio social, como o Núcleo Integrado de Apoio a Criança 

(NIAC). Por mais difícil que seja a situação, a criança, quer morar com o pai, então, precisamos 

refletir sobre esta sua condição de modo a construir esta possibilidade de cuidado e acolhimento. 
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Há uma instituição que terá condições de levá-lo para a escola, ofertar alimentação e moradia. Mas 

o vínculo com o pai, mesmo estando este adoecido, é requerido pela própria criança. Seu pai passará 

a visitá-lo, este também precisa de cuidados. 

Devido à falta de serviço da rede, o atendimento residencial, ou seja domiciliar, ainda não 

é oferecido para a população mossoroense. Os problemas que enfrentamos para chegar até as 

comunidades, residências das crianças e adolescentes é o número reduzido de profissionais, pois 

um profissional, ao se locomover para as residências, deixará de atender as outras crianças que 

estão agendadas e que são atendidas semanalmente (rotina terapêutica). Outro desafio é o perigo, 

os bairros são distantes e conhecidos na cidade como bastante perigosos. Há também, problemas 

em conseguir um transporte na secretaria de saúde e, se for de ônibus, precisará de dois, tomando, 

assim, bastante tempo. Quase sempre são os próprios profissionais que deverão arcar com estas 

outras despesas, pois falta apoio efetivo dos órgãos responsáveis. Ao mesmo tempo, este trabalho 

torna-se importante.  

 

 

- Entrevista com a escola 

 

As escolas são atendidas no CAPSi para acompanhamento da evolução, alta, ou mesmo em 

situações onde a criança retorna para os atendimentos. A ação em rede com as escolas, como já 

indiquei antes, ainda se coloca como necessidade. O atendimento com as escolas acontece através 

de contato telefônico e, quando as situações são mais graves, peço ao serviço social para agendar 

em um dia de quarta-feira para investigar com mais precisão o que está acontecendo. 

 

A invenção que não se limita à solução de problemas, mas à construção de novos 
problemas e subjetividades, em busca de mundo inventivo para compreender as 

singularidades e a multiplicidades de saberes e viveres. É o mundo da diversidade, 

com resultados imprevisíveis em processo contínuo de aprendizagem. (FREITAS, 
2018, p. 67 e 68). 

 

Concordo com a autora, pois para um processo contínuo de aprendizagem é preciso 

conhecer e compreender todo o contexto escolar, familiar, social, econômico e cultural. 

 
Os desafios da educação inclusiva e da integração de tecnologias na aprendizagem 
em educação acontecem quando tecemos redes em que a experiência das crianças 

e adolescentes se torna importante em nossa reflexão. Essa experiência envolve 

também o CAPSi em Mossoró. (FREITAS, 2018, p. 28). 
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- Entrevista com o cliente (usuário) 

 

Na minha experiência como pedagoga, o momento do encontro com a criança ou o 

adolescente é muito importante, quando busco acolher para dar início a uma convivência e ao 

atendimento. Considero também o que a equipe já vem construindo sobre o que acontece com a 

criança, entretanto abro espaço para a observação do próprio sujeito desde quando passo a conhecê-

lo e estimulá-lo no atendimento. Leio sobre o que está se escrevendo sobre a necessidade de 

tratamento da criança/adolescente, se apresenta transtornos mentais, problemas na aprendizagem, 

se sua narrativa e pensamentos mostram-se organizados ou não, se apresenta humor, memória e 

cognição compatíveis com a idade cronológica ou não e a partir daí, formulamos a rotina 

terapêutica da criança, no qual a pedagoga faz parte. A criança é atendida uma vez por semana na 

pedagogia e nas outras especialidades também. 

 

 

- Oficinas 

 

As crianças e os jovens também participam no CAPSi de um programa oferecido pela 

Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA intitulado “Oficinando em rede”. Desde o 

ano de 2012 que sessenta e quatro crianças e jovens participam de oficinas de jogos digitais, artes 

- pintura - e fotografia. O programa fortaleceu no CAPSi a ideia do atendimento coletivo em que 

os sujeitos podem interagir e aprender juntos. 

As oficinas proporcionam oportunidades de socialização, despertando na 

criança/adolescente o desejo de vencer desafios e de agir em diferentes cenários. A pedagoga, nesse 

espaço, convida a criança para brincar/jogar e a criança, se sentindo acolhida pela forma que foi 

convidada para jogar, começa a utilizar com preferência para quase todas, o tablet. Deixamos a 

criança explorar todo o ambiente físico e digital, até ela escolher um tipo de jogo, ou então mostrar 

que está interessada em outra atividade. O ambiente dispõe igualmente de tintas, pincéis, folhas 

adequadas à pintura, revistas, colas, tesouras.  
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Nas situações em que a criança age por meio de múltiplas linguagens, nós temos a 

oportunidade de nos aproximar do que lhe acontece, de como ela se sente e vamos, respeitando a 

liberdade que caracteriza o trabalho, lhe apoiando para que se sinta na confiança para expressar 

ideias, emoções, acontecimentos. Penso que é enriquecedor na experiência da pedagoga poder 

observar como a criança interage, se convida a pedagoga para brincar ou não, se solicita a ajuda do 

amigo, ou se isola em seu próprio mundo, se tem predisposição para jogos calmos/agitados, 

gradativos/violentos, manifestações como sorrisos/choros, ações de construção, ou de juntar, 

montar, limpar/ derrubar, espalhar, desconjuntar, desorganizar e organizar, pois são todas estas, 

entre outras, ações que fazem parte de nosso cotidiano. Brincar é uma atividade das mais 

importantes na vida de crianças e adolescentes, por meio de brincadeiras elas se reorganizam na 

experiência das próprias vidas. Se a criança manifesta que não consegue interagir, está a provocar 

e a atrapalhar os outros e também não lhe dando oportunidade de fazer algo, acolhemos como modo 

de pedir ajuda, então, nestas situações, procuramos mostrar que essa não é uma boa alternativa, 

isso, através de diálogo, por vezes através de uma brincadeira outra, procuramos mostrar a alegria 

de brincar juntos. Procuro escutar e, durante e depois das oficinas, procuro compreender o que 

levou a criança a estar e agir de modo a provocar desentendimentos. Nas oficinas, as crianças e os 

adolescentes podem expressar livremente seus interesses e na atitude da pedagoga compete 

apresentar/incentivar as ações e momentos bons, que lhe tragam alegria e confiança. 

A equipe do CAPSi de Mossoró incentiva as atividades físicas, atividades lúdicas (quebra-

cabeça, brinquedos, jogos tradicionais em madeira e jogos digitais, atividades de desenho livre. 

Todas estas linguagens se constituem como modos de expressão e de acesso ao mundo em que a 

criança vive as suas diferentes realidades. 

A ideia do trabalho em educação direcionado ao desenvolvimento de habilidades me parece 

que nos afasta um pouco dos aspectos mais essenciais da atividade educativa que realizo. No caso 

da saúde mental, é necessário, como disse Ray Lima em um vídeo feito para as ações em saúde: 

“Compreender a linguagem do outro”. Ao escolher um jogo, fazer uma pintura ou brincar ao ar 

livre, a criança está buscando formas de interagir, de conviver. Ao estarmos ao lado, muitas vezes 

em silêncio como ensina Nise da Silveira (FRAYZE-PEREIRA, 2003), apenas lhe ofertando os 

materiais e a apoiando, já temos efeitos que são muito valiosos. Pintar livremente é algo que 

permite às crianças, por exemplo, uma expressão livre e esta ação de linguagem vão muito mais 
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além do que o mero desenvolvimento de habilidades. Estas acontecem, não vamos pensar que não, 

mas não é o propósito, ou mesmo o que pensamos ao organizar as atividades. 

A noção de - desenvolvimento - também muito presente em alguns trabalhos, foi discutida 

por Humberto Maturana. O autor problematiza noções que aceitamos sem muitas vezes refletir 

sobre o que realmente significa para nós. Pergunta: - O que queremos conservar no viver? E 

sabemos que o conceito de autopoiése construído por ele e Francisco Varela quer dizer que os seres 

vivos (e nós humanos somos seres vivos) produzem-se a si mesmos durante o percurso do viver 

(MATURANA e VARELA, 2001); (VARELA, 1997). Tudo vai mudando em torno de algo que se 

conserva. Durante sua palestra, Maturana esclarece e pergunta se sabemos sobre o que estamos 

tratando ao empregar a noção de desenvolvimento. E eu pergunto: - O que queremos construir com 

os usuários? Habilidades? Na experiência sei que o simples fluir na pintura, ao tomar pincéis e 

tintas diante de uma tela, pode dar às crianças a oporunidade de organizar a própria experiência e 

a mostrar toda a beleza de sua condição de ator, aqui no sentido que Varela nos traz, daquele que 

realiza a en-ação, sua ação no mundo. O estudo dos conceitos de autopoiése e en-action e da teoria 

da Biologia da Cognição foram muito importantes para mim, pois me permitiram construir a 

confiança na reflexão sobre o meu próprio fazer como pedagoga e, junto disso, a confiança na 

construção da vida que quero em todas as dimensões de minha vida. (ROMESÍN, et al, 2004); 

(VARELA, 1997). 

Assim como eu pedagoga e todos os profissionais da equipe do CAPSi, a criança com 

sofrimento psíquico necessita de oportunidades para aprender, e aqui paro para novamente refletir 

sobre o trabalho no CAPSi. 

Interagindo com a demanda de aprendizagem, para além de habilidades que ao construir 

brincadeiras e se expressar acontecem, sabemos que na vida cotidiana é importante compreender 

conceitos abstratos presentes nas mais diferentes disciplinas ou áreas do conhecimento humano, 

como: matemática, geometria, topologia, entre outras. Na minha experiência aprendo que é 

possível oportunizar a construção do conhecimento através de brincadeiras. Este é um trabalho 

essencial para a equipe da escola, entretanto penso que podemos agir em rede e também no CAPSi 

abrir possibilidades para que as brincadeiras livres favoreçam as aprendizagens nas áreas do 

conhecimento, mas aqui pensando as ciências como algo a que todos tem o direito de acessar, 

compreender e discutir. Ao oferecer o quebra-cabeça digital, por exemplo, temos aprendizagem, 

pois podemos a partir deste jogo explorar as formas geométricas e incentivar o desenvolvimento 
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da leitura de imagem, de forma lúdica digital. E os quebra-cabeças trazem aquela dimensão de 

organizar o que está desorganizado, indiretamente a criança brinca sobre algo que possa estar 

experimentando na sua própria vida, uma desorganização e mesmo angústia. 

Brincando em um clima de descontração e alegria, crianças e adolescentes ampliam suas 

capacidades de autonomia e confiança e se percebem aprendendo. 

É muito importante ressaltar que esta dimensão subjetiva de organização da experiência, 

para a nossa equipe do CAPSi é a  que diz respeito ao nosso trabalho, ao mesmo tempo, no que 

cabe aa pedagoga cuidar mais de perto, há também a necessidade de um diálogo entre a pedagogia 

na educação e na saúde mental para que a rede exista e não fique apenas nos textos das políticas 

em educação inclusiva e saúde.  

FREITAS, C.M. (2018, p.28) explica a importância de observar os movimentos e tecituras 

que acontecem entre os profissionais da educação especial, os profissionais que atuam na formação 

de professores para a integração de tecnologias e os profissionais da saúde mental, buscando 

conectar saberes clínicos e pedagógicos presentes nas ações dos profissionais que trabalham com 

crianças e adolescentes que convivem nessas instituições. 

A troca de experiência, saberes, das mais variadas especialidades, favorece para a 

construção de laços que fortalecem a ação, intervenção, pois no “conhecer um ao outro” o fazer 

torna-se mais potente, pois está fundamentado pelo o conhecimento, vivencia de vários 

profissionais em diversas instituições.  

 

 

- Sessão lúdica 

 

A ação da pedagoga na sessão lúdica é interagir com a criança, tentando favorecer um clima 

de descontração, estando sempre atento para as emoções que dão sustentação as ações. A pedagoga 

busca melhorar a auto-estima, no qual na brincadeira incentiva a criança a se sentir capaz de 

conquistar novos desafios e de sentir-se bem. Lidar com o que se passa conosco é uma 

aprendizagem que acontece nas ações do brincar. 

 

 

- Leitura de imagem e de textos 
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Em atividades cotidianas, coma pedagogas podemos explorar as potencialidades das 

crianças e dos adolescentes na experiência de identificar imagens, construir cenários quando 

explica as imagens, enfim, ao mesmo tempo, observamos como ela lê e reconstrói as imagens e 

que conexões faz em relação às suas próprias experiências e as emoções e ações que estão em 

andamento.  Na leitura de texto estimulo para saber identificar situações mais relevantes. 

 

- Reuniões com os pais 

 

A pedagoga realiza reuniões com os pais/responsáveis para acompanharem a evolução ou 

ajudarem a pensar sobre o que está a acontecer com o filho/criança, juntamente com a equipe 

multiprofissional. 

 

Ações Interdisciplinares do CAPSi 

- Projeto Saberes Partilhados - Aprendizagem Conquistada 

Construímos na equipe o projeto intitulado: Saberes Partilhados - Aprendizagem 

Conquistada visando o assessoramento aos pais/responsáveis dos usuários do CAPSi, a partir de 

suas necessidades, mas precisamente no que se refere as dificuldades/transtornos de aprendizagem 

e a convivência com o outro, tentando resgatar a dignidade da pessoa, pois alguns pais se sentem 

impotentes, não sabem lidar com filho, alguns não vêem saída. Este trabalho é desenvolvido junto 

ao psicopedagogo, tendo como meta uma tentativa de qualidade de vida para os pais e a inclusão 

social de seus filhos. 

 

- Cine CAPSi 

A sessão lúdica integra o trabalho da equipe. Buscamos oportunizar a contextualização de 

temas pertinentes ao tratamento da criança e/ou adolescente para os pais e/ou responsáveis, com 

esclarecimento de dúvidas e anseios. A pedagoga e a equipe multiprofissional apresentam vídeos 

sobre temas variados que vamos escolhendo no decorrer do trabalho, como: o espectro autista, 

asperger, paralisia cerebral, esquizofrenia, deficiência mental, depressão, contextualizando com os 

casos existentes no Capsi. 
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A partir da exposição de vídeos, abrimos espaço para conversar e, assim, todos aprendemos. 

É bastante significativo termos os registros das perguntas que são feitas pelos familiares e mesmo 

pelos profissionais da equipe, pois as perguntas permitem uma compreensão sobre como estamos 

a interagir com as questões todas no cotidiano. 

 

- Cine CAPSINHO 

A equipe multiprofissional utiliza adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades 

(Art. 28 da LDB 9394/96) das crianças com transtornos mentais para uma melhor compreensão da 

história sequencial. O projeto que intitulamos Cine CAPSINHO acontece de modo que 

selecionamos vídeos curtos, pois se for de longa duração, crianças e adolescentes tem mais 

dificuldades em manter a concentração, se distraem com facilidade a depender do modo como estão 

no momento da atividade. Após assistir o filme que é escolhido, eu costumo pedir para a criança 

comentar sobre o que mais lhe chamou a atenção, como compreendeu a história. Por vezes, logo 

após o término elas mesmas já começam a falar e eu entro na conversa incentivando que outros 

também participem. Na sua explanação, observo se houve sequencia logica ou fatos soltos, se 

houve entendimento dos diferentes momentos da história, ou se esta percepção pela criança está 

confusa. Lúcia Weiss chama nossa atenção para observar com a criança narra histórias contadas, 

pois assim se observa como está a organizar o próprio pensamento (Weiss, Lucia. p 77). 

 

- Brincar em Família 

O projeto intitulado “Brincar em Família” visa o fortalecimento dos laços familiares, o 

brincar entre pais e filhos, envolvendo-os no tratamento, promovendo assim melhor interação entre 

os mesmos. Este foi pensado após nossa observação de muitas situações nas quais um dos 

familiares não acompanha o percurso das crianças, ou mesmo as situações de estresse e angústia 

demonstradas por aquele que assume diretamente a responsabilidade pelo cuidado e 

acompanhamento da criança. 

Como pedagoga, procuro brincar junto e favorecer a organização do ambiente com uma 

riqueza de brincadeiras, jogos, de modo que os familiares ou responsáveis sintam-se bem no 

ambiente. Observo, durante o turno em que o projeto acontece, as situações que se mostram nesta 
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relação em que se encontram o pai ou mãe/responsável para com a criança. Esta experiência tem 

sido enriquecedora, pois aprendemos que os pais/responsáveis, em geral, são cuidadosos e 

atenciosos, pois no brincar revelam o zelo, a atenção, o olhar, o carinho. Alguns pais manifestam 

dificuldades em poder brincar com seus filhos, pois os deixam ali em meio aos brinquedos e jogos, 

viram as costas, ficam conversando com outros pais e até mergulham no celular, sem praticamente 

nenhum contato com filho. A partir destes fatos, percebo que a convivência no dia-a-dia pode ser 

assim. Estas situações nos dão elementos importantes para pensar nossas propostas de intervenção 

no cotidiano do trabalho no CAPSi. 

 

- Oficinando em Rede: Parceria com a UFERSA 

O programa Oficinando em Rede de Mossoró articula projetos de extensão, 

pesquisa e ensino, em parceria com as comunidades e os serviços de saúde mental 
de Mossoró RN e cidades circunvizinhas. O denominador comum desses projetos 

é a experimentação de diferentes linguagens – pintura, teatro, cirandas, 

brincadeiras e tecnologias da informação e da comunicação no campo da saúde 
mental, em ambientes que atendem crianças, jovens e adultos que vivem em 

diferentes circunstâncias de sofrimento psíquico. Os projetos são tecidos em 

perspectiva transdisciplinar e já acontecem em ambientes de saúde mental de 
nossas comunidades tão fragilizadas no sentido do cuidado com a dimensão 

subjetiva que sustenta o viver humano. (OFICINANDO EM REDE, 2012) 

 

Como pedagoga no CAPSi, participei ativamente do programa Oficinando em Rede. Penso 

que o mesmo favoreceu muito nossa reflexão sobre a importância do atendimento coletivo, 

oportunizar às crianças e aos adolescentes a experiência de construção coletiva. A ênfase no 

atendimento individual não permite justamente o trabalho sobre os diferentes modos de conviver 

em sociedade. Pode até parecer que estamos reforçando o isolamento, pois no interior da própria 

instituição, estaríamos separando os sujeitos para assim atender apenas sob o viés da prática clínica 

terapêutica. 

No CAPSi já vínhamos realizando os projetos coletivos sobre os quais procurei mostrar na 

escrita. Mas este programa acabou por ressaltar e mostrar para toda a comunidade, apenas pelo 

trabalho continuado e cuidadoso, a riqueza de oportunidades que as diferentes linguagens e a 

convivência oferecem aos usuários. 

No decorrer das oficinas, algumas crianças/adolescentes demonstram mais interesse em um 

tipo de jogo quando este é relacionado a sua realidade, por exemplo, tem um adolescente que mora 
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na Serra do Mel, então, ele apresenta maior interesse por jogos e quebra-cabeças digitais 

relacionados a plantas e animais, chegando a até mencionar verbalmente que “é do jeito lá de casa”. 

Outra situação que me chama a atenção é uma criança que atualmente tem 10 anos e que é 

autista.  A maioria de suas ações no jogo digital é a preferência por jogos em que apresenta uma 

criança chorando, outro jogo é de frutas em que o jogador corta-as. Essa criança expressa de forma 

verbal “sujou, manchou a parede” e logo em seguida fica rindo. 

Uma adolescente com asperger, fala com sotaque de outro estado, mas a mãe narra que ela 

nunca saiu de Governador para longe, no máximo, viaja para Mossoró. Ela fica deslumbrada ao 

assistir umas meninas fadas. Observei a voz dos personagens é igual ao sotaque dela. Conversei 

com a mãe sobre isso. Ela afirmou que já tinha percebido e que acrescentou que Sonia dá muito 

trabalho. 

Alguns usuários fazem opção por jogos que demonstram atitudes de juntar, unir, como fazer 

uma vitamina no liquidificador e o usuário vai colocando os ingredientes no copo, até rodar e ficar 

vitualmente pronto. 

Outros, gostam de ficar batendo fotos no tablete, sendo que alguns demonstram segurança 

na foto, ficando com um semblante irradiante ao ver sua imagem no tablete, outros agem querendo 

bater o tablete na mesa ou no chão. 

Alguns ficam calmos quando perdem no jogo digital, outros ficam furiosos e outros 

manifestam raiva e fazem opção por buscar bater no outro, devido ter perdido alguns níveis do jogo 

digital. 

A experiência do programa é bastante discutida e explorada, sempre que possível, com toda 

a equipe do CAPSi. Todos têm acesso ao que acontece no programa e integram em suas atividades, 

por ocasião das reuniões semanais da equipe nas quartas-feiras. O fazer coletivo ganhou ênfase no 

CAPSi. 

Podemos exemplificar concretamente como esta questão foi discutida e fez movimentar o 

trabalho no CAPSi. O atendimento coletivo nas oficinas do programa nos fez repensar as 

oportunidades de atendimento na instituição, pois, por exemplo, algumas crianças do espectro 

autista eram atendidos nas outras especialidades de forma individual, devido a sua difícil 

socialização inicialmente. Com a participação delas no Oficinando, observamos que as mesmas 

iam gradativamente ganhando espaço na inserção social no próprio CAPSi, facilitando as outras 

terapias de forma coletiva. 
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- Sobre as terapias coletivas 

 

Como pedagoga, reúno as crianças com as demandas diversas a elas relacionadas, o que por 

vezes se apresenta nas mais variadas formas de sofrimento psíquico (diagnósticos diversos 

lançados sobre os atendidos) numa sala grande, com a equipe multidisciplinar do CAPSi. O 

objetivo destes encontros é promover o diálogo entre todos os envolvidos no trabalho com as 

crianças de modo a poder pensar juntos sobre como estamos promovendo a reinserção social das 

crianças e dos adolescentes. 

Nestes encontros, procuramos apresentar uns aos outros os avanços, as dificuldades, os 

desafios que se colocam a partir do próprio trabalho com a criança e do que nos chega através dos 

encontros com familiares/responsáveis. Todos se fazem presentes, profissionais, 

familiares/responsáveis e temos este propósito comum de nos apoiar nas ações que realizamos com 

a criança. Discutimos como cada um parece estar a conviver com os diferentes grupos, na família, 

com os amigos da escola. Buscamos partilhar os avanços, conquistas, para eles se sentirem 

acolhidos no ambiente.  

Como pedagoga procuro oportunizar que expressem suas alegrias, preocupações, contando 

com materiais para que possam desenhar. Algumas pessoas preferem falar livremente, algumas 

desenham e falam com manifestação de raiva/tristeza, rasgam as folhas, duas, três vezes ou mais, 

até conseguirem desenhar, quando assim desejam. Busco compreender o que está se passando na 

família, escola, comunidade e como a criança/adolescente reage aos acontecimentos. Em muitas 

situações, posso perceber que a própria família se encontra adoecida, sem amparo dos órgãos de 

assistência, quando usam estes espaços para expressar as diferentes emoções. Como ensina Nise 

da Silveira, e eu pude aprender, estamos ao lado, em silêncio muitas vezes, a escutar. (LEAL, 1994) 

 

 

- Terapia familiar 

 

Todos os profissionais se reúnem com os familiares/responsáveis para ouvi-los a respeito 

do tratamento dos usuários e também sobre como eles mesmos estão vivendo as situações 

cotidianas no convívio com seus filhos. Busca-se conversar sobre o que cada família ou os 

responsáveis pensam sobre os cuidados na saúde mental, procurando atentar para as 
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potencialidades de seus filhos e das próprias famílias, com respeito ao processo de cada um, 

considerando as histórias de vida, as ações que realizam. Importante ressaltar os cuidados éticos 

no modo de construir coletivamente o trabalho com os familiares/responsáveis pelas crianças ou 

adolescentes no CAPSi, de modo a problematizar o estigma do transtorno mental e promover a 

melhor qualidade de vida e inclusão social possível. 

 

 

- Participação nas datas comemorativas 

 

As datas comemorativas são um motivo para organizarmos práticas que possibilitam o 

conhecimento e aproximação com as manifestações culturais da comunidade. esclarecimento das 

datas cívicas, surgindo então, mais envolvimentos em atividades contextualizadas, vividas do dia 

a dia das crianças. São, ainda, uma forma de promover o convívio dos usuários e sua ampliação 

junto à comunidade. 

Entendo que é necessário refletir sobre a construção deste trabalho, para que não fique 

apenas como um simples passar de tempo, ou apenas para registrar um momento, sem muita 

importância como modo de promover a saúde mental. 

 

 

- O trabalho coletivo dos profissionais do CAPSi 

 

Fazemos também uma ação que considero muito importante e envolve toda a equipe do 

CAPSi, que são encontros para discussão do próprio trabalho com as famílias. Temos com estes 

encontros o intuito de reavaliar o projeto terapêutico individual de cada criança/adolescente da 

instituição, através da observação do próprio sujeito em si, da escuta dos pais/responsáveis, como 

também, da equipe pedagógica da escola em que o usuário faz parte. 

Ao observar e refletir sobre as ações no CAPSi, me deparo com a leitura que nos ajuda a 

compreender, conforme Schneider et all (2009, p.1) que: 

 

O novo modelo, denominado psicossocial, considera os fatores políticos e 
biopsicosocioculturais, que utiliza como estratégias, as psicoterapias, 

socioterapias e um conjunto de dispositivos de reorientação sociocultural, onde o 
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indivíduo é o participante principal do seu tratamento enquanto pertencente a um 

grupo familiar e social. 
 

 

As terapias se tornam verdadeiramente práticas de promoção da saúde mental, ao serem 

vivenciadas de forma conjunta, onde o sujeito também é participante do processo, interagindo com 

o profissional e com os outros usuários.  

Em relação à prescrição de medicamentos, esta prática não constitui a questão central em 

nossa pesquisa, mas vale referir a proposição da Gestão Autônoma da Medicação (GAM) em que 

os sujeitos participam ativamente da reflexão e do processo de tratamento em que a medicação está 

presente. Enquanto pedagoga me deparo com os efeitos das medicações na experiência das crianças 

e adolescentes, a quem passarei a chamar de jovens, portanto, é necessário repensar o modo de 

lidar com os medicamentos. 

 

A GAM busca que as pessoas que usam psicofármacos sejam mais críticas com o 

uso que fazem deles, que conheçam melhor os medicamentos que usam 

cotidianamente e seus efeitos desejados e não desejados. Busca, ainda, que 
conheçam quais são seus direitos e que saibam que podem decidir se aceitam ou 

recusam as diferentes propostas de tratamento. Assim, dois princípios importantes 

da GAM são: o direito à informação e o direito a aceitar ou recusar os tratamentos. 

Para a GAM, a participação das pessoas nas decisões sobre os seus tratamentos é 

algo central.   

 

Posso observar que os jovens, até mesmo ao posicionarem-se sobre como se sentem ao 

tomarem um medicamento, poderão pensar sobre seus efeitos, sem atribuir aos mesmos a condição 

para sua cura. Os usuários ao perceber e sentir que são acolhidos e acompanhados no percurso de 

tratamento podem sentirem-se valorizados, fortalecidos em suas diferentes buscas de reconstrução 

da experiência de vida.  

Retomando aqui o olhar sobre a experiência e o trabalho da pedagoga no CAPSi podemos 

afirmar que, sobre as práticas e atendimentos oferecidos nos CAPSIs e a organização das ações 

pela equipe multidisciplinar, temos importantes estudos que nos ajudam a ampliar a compreensão 

sobre a própria experiência como pedagoga. Estes estudos foram desenvolvidos com o suporte de 

diferentes metodologias. Os pesquisadores buscavam caminhos que lhes apoiassem a melhor 

compreender as práticas realizadas pelas equipes multidisciplinares nos CAPS.  
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Vamos, a seguir, trazer brevemente o que pudemos aprender na interação com os estudos, 

dando especial ênfase às questões colocadas, os resultados alcançados e os caminhos de pesquisa 

empregados pelos autores. 

Relato a seguir experiências riquíssimas da educação em saúde, da pedagogia na saúde 

mental e a educação em saúde mental coletiva, tendo como atuantes uma pedagoga, que foi 

residente; uma preceptora do núcleo profissional de pedagogia na residência; um tutor da residência 

pela universidade, todos ocupando essas posições em 2015.  (FREITAS et al. 2018, p. 3). 

A partir das ações com os trabalhadores, como as rodas de conversa, produções 

de painéis, revisitação de práticas e compreensão/discussão de conceitos que 

permeiam a temática da Educação Permanente em Saúde, organizaram-se 

encontros com os jovens, objetivando oportunizar um espaço de diálogo sobre 
questões de saúde e medicamento, proporcionando, acima de tudo, a fala e a 

escuta dos jovens. (op. Cit.  p. 11) 

 

A atuação da pedagoga é importantíssima, pois é um dos profissionais que articulam a roda 

de conversa, com escuta atenciosa e acolhimento, acontecendo assim, uma valorização na fala dos 

jovens que encontram-se em sofrimento psíquico ou que é acompanhado devido a medidas sócio-

educativas, no qual, os jovens passam a se sentirem pessoas dignas, valorizadas, acontecendo então, 

os primeiros passos para uma reinserção social, através das possibilidades de diálogo e 

acolhimento, sendo descartado todo e qualquer tipo de julgamento. 

 

5. 1 A PEDAGOGIA E AS PRÁTICAS DE CUIDADO E APRENDIZAGEM NO CAPSi 

 

Esta pesquisa foi um grande desafio para mim como pedagoga que realiza um trabalho voltado 

à promoção do cuidado e da aprendizagem na saúde mental, pois, a abordagem, a busca, a atenção 

e o zelo para com a pessoa que apresenta sofrimento psíquico não são fáceis. Foi preciso a equipe 

entrar no mundo do usuário, para poder intervir com mais propriedade, observando suas 

preferências e como acontece a relação no coletivo, como acontece as atitudes de construção. A 

partir de uma experiência com crianças e adolescentes e, enquanto pedagoga na saúde mental, eu 

passei a discutir no curso de mestrado sobre diferentes questões presentes no próprio fazer e que 

eu desejava compreender melhor. Após considerar o conhecimento da metodologia em primeira 
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pessoa e a estudar a função observador esclarecida por Von Foerster e Humberto Maturana, eu 

propus à minha orientadora se não poderia discutir sobre o próprio fazer. Na ocasião, a professora 

Pós-Dra Karla disse que seria um grande desafio e que eu precisaria aprender a trazer a própria 

experiência e a colocar em discussão. Maturana me ajudou com sua explicação sobre o que consiste 

a reflexão, soltar as certezas para, mais adiante, poder pensar se o que considerava válido segue 

sendo válido em um novo momento de minha vida. 

Busco neste momento começar a indicar as aprendizagens mais importantes que a pesquisa 

oportuniza. 

Neste estudo eu fiz a pergunta: - Como a pedagoga, integrante da equipe multiprofissional 

que atende crianças e adolescentes no contexto da saúde mental, constrói suas práticas de cuidado 

e aprendizagem na experiência direta com os usuários atendidos? A pergunta me aproximou dos 

estudos sobre o contexto da saúde mental, onde pude aprender muito sobre como o trabalho no 

CAPSi contribuiu com o que chamamos de luta antimanicomial, porque a pedagoga com a equipe 

constroem modos de acolher, cuidar, promover a convivência e inserção social dos usuários. 

As leituras formam muito valiosas para mim, pois pude interagir com outros estudos de 

pedagogas que estão na saúde mental e, ainda, discutir algumas propostas para as atividades 

organizadas e propostas a partir do trabalho da pedagoga. Pude, ainda, o que deverei seguir 

reorganizando no trabalho, dar espaço para indicar as atividades e projetos, buscando nestes 

momentos refletir sobre como estes se tornam significativos para a promoção da saúde mental. 

Como aprendizagens e contribuição da pesquisa, posso indicar que a pedagoga reconstrói sua 

experiência e passa a interagir com diferentes profissionais que atendem crianças ou adolescentes 

com autismo, depressão, deficiência intelectual, moderada, grave, paralisia cerebral, esquizofrenia, 

entre outras. As terapias se tornam mais potentes, ao serem vivenciadas de forma conjunta, onde o 

sujeito também é participante do processo, interagindo com a equipe multiprofissional e com os 

outros usuários. É essencial conversarmos hoje sobre como acontece a experiência, conversar se 

apresenta como estratégia importante para o trabalho da pedagoga junto da equipe. 

Aprendizagem, cuidado e afeto catalisador se colocam como conceitos muito presentes na 

experiência. A pedagoga se encarrega da aprendizagem na saúde mental e pode aprender a lidar 

com o afeto catalisador como modo de estar ao lado de crianças e adolescentes que usam diferentes 

linguagens para expressar e aprender. A pedagoga pode, ainda, favorecer junto às redes de 
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atendimento a atenção, a experiência de crianças e adolescentes nos contextos da educação 

inclusiva e da saúde mental, ajudando a fazer com que as redes sejam construídas. 

Procurarei neste momento de finalização da pesquisa indicar as aprendizagens, por vezes as 

mais difíceis, sobre a experiência da pedagogia junto com a equipe no trabalho de promoção da 

saúde mental de crianças e adolescentes. 

A aprendizagem primordial é a escuta, o conhecer o outro, colocar-se no lugar do outro. 

Entendemos que, através da interação que envolve processos de conexão consigo mesmo e a 

convivência com o outro, podemos aprender como pedagoga a lidar com as diferenças em nossas 

próprias vidas e, assim, dar a nós mesmos e ao outros oportunidade para aprender e praticar o 

cuidado necessário à melhoria da vida humana.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Considero que a pedagoga, integrante da equipe multiprofissional que atende crianças e 

adolescentes no contexto da saúde mental no CAPSi, constrói as práticas de cuidado e 

aprendizagem na experiência direta com os usuários atendidos a partir do acolhimento, 

valorizando-os como pessoa, oferecendo possibilidades de escolhas em vários aspectos: na sessão 

lúdica, na forma como o sujeito interage e reage diante dos desafios que surgem no próprio ato, ao 

estar a interagir com cada criança. 

 Procuro compreender como a pedagogia presente em um ambiente de saúde mental pode 

favorecer a construção de metodologias para melhorar a qualidade de vida dos sujeitos atendidos. 

Neste momento final, destaco como foi relevante compreender a forma como o usuário e 

família/responsáveis são inseridos no CAPSi, que é o acolhimento e atenção, desde a marcação da 

primeira consulta, através da assistente social, com o início da anamnese, com pesquisa desde o 

período gestacional, história clínica, escolar, familiar e social do usuário, triagem coletiva com a 

pedagoga e a equipe multiprofissional, entrevista com a família, usuário e escola, promovendo 

assim, “o conhecer um ao outro”, narrado por (FREITAS, C.M, 2018, p. 28) 

A construção de autonarrativas em que eu ia observando e questionando o próprio trabalho 

foi mesmo um grande desafio, indicar e discutir projetos, rodas de conversa, oficinas, atendimentos 

coletivos sobre a própria experiência da pedagoga em si. Passei a refletir se o modo como o trabalho 

acontecia podia ser melhorado, enfatizando o desenvolvimento de práticas de cuidado e 

aprendizagem na saúde mental junto a crianças e adolescentes. Todo o processo do mestrado foi 

enriquecedor e hoje posso dizer que percebo uma melhor qualidade de vida para com os sujeitos 

atendidos. 

Enfatizo que a sabedoria, acolhimento, sensibilidade e o conhecimento são necessários para 

as práticas da pedagoga no CAPSi, no qual, promova a reinserção social, a reabilitação 

psicossocial, o resgate das potencialidades dos sujeitos nos ambientes em que são atendidos. Lidar 

com estes conceitos estando eles presentes na experiência é algo que também diz respeito ao 

trabalho de toda a equipe. 

O acompanhamento da escrita nos prontuários sobre as práticas da pedagoga, o olhar do 

observador, como  aborda (Maturana e Varela, 1984) nas ações diretas que realiza com crianças e 

adolescentes, é uma oportunidade de observar mais de perto as práticas da pedagoga nos CAPS 
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através das narrativas referidas ao percurso, por exemplo, de interação dos sujeitos com o brincar, 

com o teatro, com a pintura, etc. 

O desenvolvimento das tecnologias leves – práticas de acolhimento e cuidado, é uma das 

ferramentas valiosas no atendimento de crianças e adolescentes com sofrimento psíquico no 

CAPSi, no entanto, há uma necessidade de formação em saúde mental para profissionais da 

pedagogia, para uma melhor atuação no ambiente sensível de saúde mental. (WERNER, S.; 

FREITAS, C.R.; CECCIM, R. 2018, p.19). 

Esta pesquisa proporcionou-me a buscar conhecimentos de como foi o início da história da 

saúde mental, como surgiu os CAPS, desde sua implantação no Brasil, no RN e em nosso 

município, Mossoró-RN, como também, a oportunidade de conhecer estudos valiosos, 

enriquecedores de pesquisadores em que narram e compartilham suas experiências com bastante 

propriedade, como a minha orientadora, Profa, Pós Dra, Karla Demoly, Profa. Dra.Cláudia Freitas, 

Profa. Dra. Francisca Cabral, Médico Psiquiatra e ator Vitor Podeus,  Nise da Silveira, entre outros. 

Como trabalhos futuros penso que quero seguir nesta mesma direção e ampliar os estudos 

sobre as ações em que promovemos a saúde mental, de modo a aprofundar ainda mais a reflexão 

teórica e sobre as atividades e metodologias para o cuidado e a aprendizagem que promovam a 

nossa saúde mental e daqueles com quem trabalhamos. 
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