
	  

	  

	  

	  

Universidade de São Paulo 

Instituto de Psicologia 

 

 

 

Ana Cristina de Araújo Cintra Camargo 

 

 

 

 

Ateliê Acaia e Clínica Extensa:  

uma perspectiva psicanalítica na construção de um projeto 
institucional 

 

 

 

São Paulo 

2015 

 

 



	  

	   2	  

 

Ana Cristina de Araújo Cintra Camargo 

 

 

 

Ateliê Acaia e Clínica Extensa:  

uma perspectiva psicanalítica na construção de um projeto 
institucional 

(versão original) 

 

 

Tese apresentada ao Instituto de Psicologia da             
Universidade de São Paulo para a obtenção do título de     
Doutor em Psicologia.  

Área de concentração: Psicologia Escolar e do 
Desenvolvimento Humano.  

Orientadora: Prof. Associada  Dra. Ana Maria Loffredo 

 

 

São Paulo 

2015 

 

 



	  

	   3	  

AUTORIZO A REPRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE 
TRABALHO, POR QUALQUER MEIO CONVENCIONAL OU ELETRÔNICO, 
PARA FINS DE ESTUDO E PESQUISA, DESDE QUE CITADA A FONTE. 

 
 
 
 
 
 
	  

	  

	  

Catalogação na publicação 

Biblioteca Dante Moreira Leite 

Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo 

 

 

Camargo, Ana Cristina de Araújo Cintra. 

Ateliê Acaia e clínica extensa: uma perspectiva psicanalítica na 
construção de um projeto institucional  / Ana Cristina de Araújo Cintra 
Camargo; orientadora Ana Maria Loffredo. -- São Paulo, 2015. 

320 f. 

Tese (Doutorado – Programa de Pós-Graduação em Psicologia. 
Área de Concentração: Psicologia da Aprendizagem, do 
Desenvolvimento e da Personalidade) – Instituto de Psicologia da 
Universidade de São Paulo. 

 

1. Clínica extensa  2. Psicanálise 3. Ateliê  4. Favela  5. Instituição  I. 
Título. 

 
RC504 

 

 
 
 

	  



	  

	   4	  

CAMARGO, Ana Cristina de Araújo Cintra   

Ateliê Acaia e Clínica Extensa: uma perspectiva psicanalítica na construção de um 
projeto institucional. 

Tese apresentada ao Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo para a 
obtenção do título de Doutor em Psicologia.  

Aprovado em: Banca Examinadora  

Prof. Dr. _____________________________________________________________ 

Instituição: ___________________________________________________________ 

Julgamento: __________________________________________________________ 

Assinatura: ___________________________________________________________ 

Prof. Dr. _____________________________________________________________ 

Instituição: ___________________________________________________________  

Julgamento: __________________________________________________________  

Assinatura: ___________________________________________________________ 

Prof. Dr. _____________________________________________________________ 

Instituição: ___________________________________________________________ 

Julgamento: __________________________________________________________ 

Assinatura: ___________________________________________________________ 

Prof. Dr. _____________________________________________________________ 

Instituição: ___________________________________________________________ 

Julgamento: __________________________________________________________ 

Assinatura: ___________________________________________________________  

Prof. Dr. _____________________________________________________________ 

Instituição: ___________________________________________________________ 

Julgamento: __________________________________________________________ 

Assinatura: ___________________________________________________________ 

 

 



	  

	   5	  

Aos meus pais, João Antônio e Maria Eugênia, 

 

Enraizamento, está na alma, na carne, no texto.  De dentro da aflição de si 
mesmo, dizia meu pai: “vai mancando, mas vai! Sabíamos do seu esforço 
em deixar-nos seguir. Quando, meus irmãos e eu resolvemos fazer a 
encosta de pedra de uma praia, entre proibir-nos e assistir o que fazíamos, 
decidiu se afastar, e escreveu: 

 

Oração de um pai aflito 

 

Ensina-me a ser pai, um pai como você 

Com amor ternura que liberta 

Não com amor paixão que sufoca 

Com amor suave que orienta 

E não com amor violento que oprime 

Sabes que tenho muito amor para dar 

Aos quatro filhos perfeitos que me destes 

Ajuda-me a ver e compreender 

Este teu mundo tão conturbado de hoje 

onde eles estão vivendo 

Ajuda-me a vê-los crescer 

E alçar vôos para lugares que não posso ver e alcançar 

Ajuda-me a me sentir feliz quando os vejo andar sozinhos 

Sem que o fôlego quase me falte 

Ajuda-me a ser maduro e poder vê-los com Teus olhos 

Nesta luta difícil de tentar ser Pai, como você. 

Senhor, ensina-me a ser pai. 
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Resumo 

CAMARGO, A.C.C. Ateliê Acaia e Clínica Extensa: uma perspectiva psicanalítica na 

construção de um projeto institucional 2015 230f. Tese (doutorado) Instituto de 

Psicologia, Universidade de São Paulo, São Paulo.  

 

Esta tese é fruto de reflexões de 27 anos de prática como psicóloga e psicanalista, e 

faz especial referência ao trabalho que, desde fins de 1997, vem sendo desenvolvido 

no Ateliê Acaia, ONG que recebe no contraturno escolar, em várias oficinas, crianças, 

adolescentes e famílias de duas favelas e de um conjunto habitacional de baixa renda 

do entorno da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp).  

Trata-se de questões ligadas ao potencial da psicanálise, para além da clínica de 

consultório e dá continuidade às idéias apresentadas na dissertação de mestrado 

“Clínica extensa: a psicanálise onde ela se faz necessária”.  

No Ateliê Acaia, as atividades desenvolvidas em formas de ateliês/oficinas, a maneira 

como constituímos os grupos de trabalho e os modos de intervenção da equipe de 

educadores geraram um campo de conhecimento que, já há alguns anos, tem sido 

percebido como um modelo importante de troca e discussão e me estimularam a 

investigá-lo como organismo vivo e propulsor dessas estratégias. 

No âmbito da crescente favelização das grandes metrópoles, a ideia de tomar o Acaia 

como tema de tese ancorou-se, do meu ponto de vista, no interesse em pensá-lo como 

uma possível matriz de projetos e, ao refletir sobre a gestão do Acaia com 

embasamento psicanalítico, explicitar como a psicanálise pode dar contribuições 

importantes a questões emergentes da contemporaneidade. 

Essa pesquisa tem como sentido a possibilidade de um trabalho  que expresse uma 

forma de fazer pesquisa na universidade com retorno operacional, garantindo uma 

produção de conhecimento alinhada às demandas concretas da comunidade. 

Palavras chave: clínica extensa, psicanálise, ateliê, favela, instituição 
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Abstract 

CAMARGO, A.C.C. Studio Acaia and Clinical Extensive: a psychoanalytic 

perspective in building an institutional project in 2015 230f. Thesis (Ph.D.) Institute 

of Psychology, University of São Paulo, São Paulo. 

 

This thesis is the result of reflections on 27 years of work as a psychologist and 

psychoanalyst, and makes special reference to the work that since late 1997, has been 

developed in the Studio Acaia, NGOs that receive the school counter-part in various 

workshops, children, adolescents and families from two slums and a low-income 

housing development surrounding the marketing year of warehouses and general 

warehouses of São Paulo (Ceagesp). 

These are issues related to the potential of psychoanalysis, in addition to the office of 

clinical and continues the ideas presented in the master's thesis "Extensive Clinic: 

psychoanalysis where it is needed." 

In the Studio Acaia, the activities in forms of studios/workshops, the way we 

established working groups and the means of intervention of educators team 

generated a field of knowledge that, for some years, has been perceived as an 

important model exchange and discussion and encouraged me to investigate it as a 

living organism and propellant these strategies. 

As part of the growing slums of large cities, the idea of taking the Acaia a thesis on it 

is anchored, from my point of view, the interest in thinking about it as a possible 

matrix of projects, and to reflect on the management of Acaia with psychoanalytic 

character, explain how psychoanalysis can make important contributions to emerging 

contemporary issues. 

This research is to sense the possibility of a work that expresses a way of doing 

research at the university with operating return, ensuring production of knowledge in 

line with the concrete demands of the community. 

Keywords: extensive clinical, psychoanalysis, studio, slum, institution 
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 Justo a mim me coube ser eu 1 

 

     ...e cada um tem a guerra que lhe cabe.  

                                                                                                                        (Sándor Márai)  

 

Ao apresentar um projeto de pesquisa ao Programa de Pós-Graduação em Psicologia 

Escolar e do Desenvolvimento Humano, do Instituto de Psicologia da Universidade de 

São Paulo - USP, minha proposta encontrava fundamento na ideia de construir um 

contorno para reflexões e práticas de 27 anos de trabalho como psicóloga e 

psicanalista. Farei especial referência ao trabalho que, desde fins de 1997, vem sendo 

desenvolvido no Ateliê Acaia, organização não governamental que recebe no 

contraturno escolar, em várias oficinas, crianças, adolescentes e famílias de duas 

favelas e de um conjunto habitacional de baixa renda do entorno da Companhia de 

Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo - Ceagesp, na cidade de São Paulo. 

Algumas dessas reflexões fizeram parte da dissertação de mestrado, apresentada no 

Programa de Psicologia Clínica, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – 

PUC-SP, em maio de 2004 – “Clínica extensa: a psicanálise onde ela se faz 

necessária”, orientada por Fabio Herrmann –, e sustentam toda a minha história de 

vida. 

 

Creio que desde sempre me vi empenhada na tentativa de entender o que aproxima 

(ou não) as pessoas: olhar curioso atrás de gestos facilitadores de contato. Estava 

sempre a escutar as histórias, ocupada com as sutilezas da comunicação humana, e 

acabei chegando ao curso de psicologia da USP, no início dos anos 1980, época em 

que procurava abarcar uma infinidade de novas perspectivas. Os elementos da minha 

cidade natal, Araçatuba, apareciam nos erres puxados, numa certa ingenuidade, na 

disponibilidade para o novo. Havia tanta coisa: greves que eu não sabia por quê; aula 

de estatística que eu não sabia pra quê; observação de macacos rhesus no Butantã e 

ensinamento de ratos em condicionamento operante. Depois, os primeiros contatos 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 O argentino Joaquin Salvador Lovado (Quino) é o criador da personagem Mafalda, que reflete, em 
suas tiras, as situações das pessoas e do mundo em que vivemos (http://www.quino.com.ar/) 
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com a Psicanálise e as aulas da Profª Amina Maggi (me lembro tão bem do 

encantamento com as histéricas de Freud).  

Em São Paulo, algumas percepções que aguçavam meus sentidos ficaram mais 

nítidas. Cresceram as distâncias entre as pessoas; evidenciavam-se as diferenças dos 

que frequentavam as boas escolas e universidades e aqueles que não tinham a menor 

possibilidade de acesso aos mesmos códigos. O quarto ano da faculdade trouxe os 

primeiros atendimentos. Em Aconselhamento Psicológico, a paciente que me coube 

passou na frente da fila pela urgência de sua situação. Essa paciente e outro garoto 

bastante perturbado, que atendi na clínica, me moveram a procurar ajuda em 

supervisão extra. Na análise pessoal, a entrega e o estranhamento da nossa prática: a 

primeira vez que me percebo “introjetando ou em identificação projetiva”. Aqueles 

dois primeiros pacientes se (me) formam comigo e, em continuidade ao tratamento, 

dão início à minha clínica particular. 

 

E tem sequência a minha vida, com amigos, namoro, casamento, filhos. A profissional 

fincada no tripé da clínica: análise/supervisão/grupo de estudo, especializações e 

formação psicanalítica. Formação, cujo aprimoramento técnico é sempre um 

investimento em nós mesmos, cuja acuidade não está no ultrassom de ponta e exige 

uma investigação densa dos nossos pontos cegos. Procura tenaz de ajuda em 

percursos já percorridos; troca frutífera entre profissionais da área e das disciplinas 

que nos cercam. 

 

Fiz uma especialização no estudo do desenvolvimento precoce das relações mãe-bebê. 

Depois de formada, durante cinco anos, trabalhei parte da semana em Araçatuba e 

outra em São Paulo. O trabalho no interior me dava oportunidade de sentir a clínica 

pulsante - e como meu consultório era dentro de um hospital e de uma clínica de 

ginecologia e obstetrícia, a ideia de clínica ampliada ou extensa teve lá seu início. Nos 

intervalos das consultas, ficava no berçário, quando conversava e orientava as 

enfermeiras, além de atender, vez ou outra, alguma intercorrência no hospital.  

 

Em 1995, quando tal rotina tornou-se incompatível com minha vida pessoal, fiquei 

definitivamente em São Paulo e comecei minha primeira formação psicanalítica no 

Instituto Sedes Sapientiae. Nos quatro anos do Sedes, tive meus dois filhos: um no 
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primeiro ano e o segundo no último. Investimentos libidinais divididos – ao lado de 

anos de muito estudo e leituras. Embora mais tarde tenha iniciado uma segunda 

formação na Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo - SBP-SP, resolvi 

interrompê-la e retornar à universidade, onde esperava dar vazão às questões ligadas 

ao potencial da psicanálise, para além da clínica de consultório, que há muito me 

acompanhavam, desde a vivência na clínica de obstetrícia e, principalmente, a partir 

de um trabalho realizado, em 1997, no Instituto Therapon Adolescência (ONG 

voltada aos adolescentes), em São Paulo. 

 

Para essa intervenção, a equipe do Therapon Comunidade2 foi convocada para realizar 

um diagnóstico na Casa do Adolescente, programa da Secretaria de Saúde do 

Governo do Estado de São Paulo. Como o nome sugere, recebe essa Secretaria 

adolescentes para diversos tipos de atendimentos – de odontológicos e psicológicos, 

aos preventivos de ginecologia. O que preocupava a equipe era o tempo que os 

adolescentes passavam na Casa, à espera de marcar ou efetivar uma consulta. 

Chegavam muito antes do horário e, em geral, vinham acompanhados por colegas, 

criando um movimento que, além de dificultar o trabalho de recepção, congestionava 

corredores com perguntas e angústias. 

 

Passamos dois meses entre os adolescentes e o balcão de informações. Na busca de 

entender a dinâmica do lugar, e pensando em propor algo que contemplasse tanto a 

equipe de médicos, dentistas e psicólogos como os adolescentes, sugerimos um 

atendimento de “espera”: receberíamos os jovens em uma sala para uma conversa, 

enquanto eles aguardavam para preencher as fichas ou serem chamados para as 

consultas. Havia a possibilidade de entradas ou saídas no meio da atividade. Nascia 

ali a Oficina dos Sentimentos. 

 

O formato inicial era o seguinte: passávamos pelos corredores e o  pátio da Casa 

convidando os adolescentes a esperarem conosco. Muitos aderiam à proposta, 

enquanto outros puxavam os colegas, um tanto desconfiados. Trabalhávamos em 

dupla de psicanalistas e sentávamo-nos em roda. Cada um dos participantes enunciava 

o sentimento que lhe ocorresse naquele instante -  e, nós os registrávamos. Ao final da 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Cinthia Buschinelli, Maria Cecília P. da Silva, Marion Minerbo, Silvia Bracco, Sonia Terepins e eu. 
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rodada, o sentimento mais votado era escolhido e aquele que o enunciara contava uma 

história relacionada ao mesmo.  

 

Essa configuração nos dava oportunidade de ouvi-los em suas angústias e trabalhar 

com elas. Surgiam histórias de medo, raiva, paixão, ansiedade; algumas relacionadas 

às consultas aguardadas, outras simplesmente procurando ocasião para serem ouvidas. 

Ficávamos ali por uma hora e meia, uma vez por semana, e o público era rotativo. 

Alguns adolescentes acabaram por se utilizar do espaço como terapia de grupo e 

vinham semanalmente; mas a maioria pôde aproveitar aqueles momentos para se 

perceberem identificados com outros jovens de sua idade, com problemas muitas 

vezes semelhantes - o que nos permitia encaminhá-los, com melhor condição de 

aproveitamento, para os diversos atendimentos oferecidos pela Casa do Adolescente. 

Olhando retrospectivamente meu percurso, entendo que essas diferentes intervenções 

me fizeram ver, no início do Acaia: lugar potente de acolhida e transformação (e a 

Oficina dos Sentimentos, adaptada a cada nova situação, tem seu lugar efetivo dentro 

das atividades propostas no Ateliê). Talvez se encontre aí o que me leva a aproximar 

as experiências: a abertura para a especificidade dos encontros e as suas 

particularidades é que dará o rumo dos atendimentos, independentemente de onde eles 

se deem. 

 

O Acaia 

 

Os encaminhamentos das atividades do Acaia se utilizam da ideia de clínica extensa e 

embasam-se na utilização do método interpretativo psicanalítico, adequando técnica à 

demanda. A técnica, assim, vai sendo criada para favorecer a descoberta dos sentidos 

inconscientes que, organizados em forma de sofrimento psíquico nas diferentes 

esferas, muitas vezes se solidificam e ganham potência nas grandes metrópoles como 

São Paulo, elevando a grau dolorido as condições de exclusão e invisibilidade. 

 

No decorrer dos últimos 17 anos, vimos nos debatendo na busca do entendimento das 

pessoas que recebemos no Acaia. Dessa busca, resulta um número grande de histórias 

divididas, de momentos intensos de tristeza e alegria e, sobretudo, para o que nos 

importa aqui, de construção de procedimentos e estratégias de recepção, acolhimento 
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e desenvolvimento de autonomia. Tudo isso em meio a um ambiente do fazer, às 

voltas com martelos e goivas, pincéis e argila, carregado de energia e emoções 

violentas, que traduziam o impacto do ambiente que circunda as crianças e o trabalho. 

 

As atividades desenvolvidas em formas de ateliês/oficinas, a maneira como 

constituímos os grupos de trabalho e os modos de intervenção da equipe de 

educadores geraram um campo de conhecimento que, já há alguns anos, tem sido 

percebido como um modelo importante de troca e discussão e me estimulam a 

investigá-lo como organismo vivo e propulsor dessas estratégias. 

 

Na quarta parte deste trabalho, procuro mostrar a construção e o desenvolvimento das 

ações no Ateliê Acaia de forma minuciosa -  mas, para que me acompanhem nestas 

primeiras etapas, é preciso mencionar que dividimos o trabalho em pré-acolhimento, 

acolhimento, autonomia e especialização, e que desenvolvemos, na sede, diversas 

oficinas que atendem às fases relacionadas acima, tais como artes, marcenaria, 

culinária, música, capoeira, vídeo, costura e bordado, entre outras, e desde 2005, 

atividades também em dois barracos adquiridos em cada uma das favelas atendidas. 

 

No âmbito da crescente favelização das grandes metrópoles, a ideia de tomar o Acaia 

como tema de tese ancora-se, no meu ponto de vista, no interesse em pensá-lo como 

uma possível matriz de projetos, o que ofereceria um modelo-base para outras 

instituições. Mais: ao refletir sobre a gestão do Acaia com embasamento psicanalítico, 

explicitar como a psicanálise pode dar contribuições importantes a questões 

emergentes da contemporaneidade.  

 

Não há no Acaia outro critério para o acolhimento – seja de uma criança, de um 

adolescente ou de uma família, além da existência de vagas. E receber em 

disponibilidade de abertura à diversidade, com um cuidado que visa à independência,  

de modo que não poderemos nos furtar à discussão da posição ética do Acaia e em 

como preservar esse espaço em meio ao sem-número de demandas em que estamos 

mergulhados. 
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Foi difícil imaginar um recorte dentre as ações que o Acaia oferece, até que entendi 

que recorte não significa, necessariamente, a discriminação das partes de uma 

totalidade em detrimento de outras. Nesse sentido, o trabalho recorta um leque que 

procurará oferecer ao leitor uma configuração geral: uma noção de conjunto da 

instituição. Tomemos a imagem de um leque, unido em sua parte central pelos 

princípios básicos que o regem e que se desdobram num espectro de ações em suas 

várias frentes.   

 

Voltar à universidade – à USP, especificamente – tem para mim um duplo sentido:  

um retorno às origens e a possibilidade de um trabalho que expresse uma forma de 

fazer pesquisa na universidade com retorno operacional. Ao pensarmos a questão da 

relação entre psicanálise, universidade e transmissão, Loffredo (2012) nos auxilia 

nesta discussão ao se reportar aos benefícios dos parâmetros que sustentam a pesquisa 

na universidade, que oferece uma ambientação promissora para sistematização do 

patrimônio acumulado de experiências: “essas pesquisas permitem que a universidade 

cumpra seu papel fundamental, que é garantir a produção de conhecimento alinhada 

às demandas concretas da comunidade, em suas vertentes de ensino, pesquisa e 

extensão” (p. 217). Ao referir-se ao volume disponível de produções acadêmicas 

psicanalíticas, igualmente aponta que:  
 
Este quadro também estimula a psicanálise a mais bem delinear seus contornos 
identitários como disciplina e a criar repertórios de comunicação que permitam o 
diálogo com outras áreas, num momento em que a demanda pelos trabalhos 
multidisciplinares se torna imperativa. (Loffredo, 2012, p.217) 
 

Nesse contexto, espero demonstrar como a escuta psicanalítica pode se alojar em uma 

modalidade de trabalho institucional, relacionando-a a uma fundamentação 

metodológica legítima, articulada às divisões presentes nos eixos de funcionamento 

do Acaia: pré-acolhimento, acolhimento, autonomia e especialização – que serão 

descritas posteriormente. 

 

Uma das ideias que proponho é que, como trabalhamos com uma população 

desprovida de cuidados emocionais básicos, acabamos por, muitas vezes, estender o 

período de acolhimento. Ao mesmo tempo, os adolescentes tem que dar conta de 

aspectos da vida produtiva muito cedo, entrando precocemente na autonomia, e é 

importante levar em conta estes aspectos. Neste sentido, o Acaia se apresenta como 
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um lugar que se sustenta entre o acolhimento e o mundo ou poderíamos também 

dizer, por analogia, no espaço transicional conforme tematizado por Winnicott. 

Assim como o leque tem um centro que une suas partes, o Acaia tem uma missão que 

sustenta suas ações. Dando o salto para a área que me cabe, também a psicanálise tem 

um centro, um registro, um selo: seu método – e é aqui que volto a me encontrar com 

os estudos do psicanalista Fabio Herrmann. É, em especial, seu conceito de Clínica 

Extensa que fornece subsídios fundamentais para discutir a proposta do Ateliê Acaia. 

 

Loffredo (2012), no artigo citado, referindo-se ao convite de Herrmann (2003) para 

que se tome “a própria história da psicanálise como resistência à Psicanálise” traduz 

minha intenção, ao considerar que 

 
a questão de que se trata é de como viabilizar a extensão do saber psicanalítico para 
onde uma demanda de escuta se apresente, de modo a que seu método seja 
convocado, o que envolve pesquisa, necessariamente, no plano da elasticidade da 
técnica e da plasticidade do setting. (p.220) 

 

Dando continuidade a tal ideia, o trabalho que realizo no Ateliê Acaia é a motivação 

da investigação que proponho a essa área de concentração, desde que me coloca 

diante de situações que exigem a construção de estratégias de atendimento que 

passam pela compreensão das situações individuais em seu imbricamento radical com 

as esferas urbanas e sociais do país em que vivemos, o que faz com que esse projeto 

deva buscar subsídios em produções desenvolvidas em outras áreas. 

 

Dentre os autores psicanalíticos, cumpre destacar minha aproximação com a Teoria 

dos Campos, conforme desenvolvida por Fabio Herrmann. Winnicott é também um 

autor importante no meu caminhar e o alcance de sua influência se evidencia no que 

nos fala o primeiro na conferência de abertura, em 2005, do “III Encontro 

Psicanalítico da Teoria dos Campos”, ao apontar que uma simples entrevista pode ser 

método psicanalítico em ação, considerando que “Winnicott, ao lado de Ferenczi, 

poderia ser um dos padrinhos da clínica extensa” (p. 23). As leituras de Figueiredo 

(2009) encontram-se, igualmente, neste patrimônio conceitual e instrumentalizam 

meu olhar para uma “clínica de cuidados”. 
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Primeiramente, precisarei  fazer referência à inserção urbana do Acaia e de seu 

entorno social e geográfico, o que significa descrever a Companhia de Entrepostos e 

Armazéns Gerais de São Paulo – Ceagesp, e suas reverberações nesta região da cidade 

de São Paulo. Nesta primeira parte, proponho ainda, a discussão dos imbricamentos 

entre autor e obra, por meio das apresentações de Donald Winnicott e Simone Weil, 

de autoria de Clare Winnicott e Ecléa Bosi, respectivamente. A partir de tais 

apresentações, procuro destacar a atenção e o brincar como elementos fundamentais 

no processo de subjetivação, na segunda parte. Na terceira parte, aproximamos do 

Acaia por meio da fala dos seus frequentadores e da equipe, na qual me incluo, 

propondo uma discussão via a construção de um texto teatral, com atos e entreatos.  

 

Em seguida, lançando mão de três histórias, procuraremos explicitar o trabalho 

realizado na Instituição. Na quinta e última parte,  descreveremos a construção do 

Acaia desde os seus primórdios -  capítulo que, esperamos, possa ser útil no sentido 

de se observar a implantação e o desenvolvimento de um projeto social, preocupado 

com questões de educação e de saúde mental. Por fim, acreditamos tratar-se de uma 

explicitação da operação de modalidades de Clínica Extensa. 
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Primeira parte 

Conjunto Cingapura Madeirite, Favela da Linha, Favela do Nove e Ceagesp 

Como se disse, a sede do Acaia encontra-se na zona oeste de São Paulo e quase a 

totalidade dos nossos alunos moram na Favela do Nove, Favela da Linha e no 

Conjunto Cingapura Madeirite, no entorno da Ceagesp. Procuraremos contextualizar 

as favelas e o Cingapura e entender o impacto da presença do Ceasa no bairro e na 

dinâmica das relações que ali se estabelecem. Abaixo, foto aérea da localização do 

Acaia e seu entorno.  

 

 
 

Na Favela da Linha, 360 famílias ocupam, de forma bastante adensada, o espaço de 

um antigo ramal ferroviário que servia às indústrias Votorantin. A outra, Favela do 

Nove, remanescente da antiga Favela do Sapo (transformada em conjunto 

habitacional de baixa renda, denominado Cingapura Madeirite), reconstituiu-se a 

partir de alguns barracos que restaram após a ocupação dos predinhos e conta com 

aproximadamente 270 famílias. O nome deve-se ao fato de a favela terminar no 

portão nove do Ceasa. No Cingapura, são 20 prédios, cada um com 20 unidades 

habitacionais, totalizando 400 moradias.  
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Se examinarmos com atenção as transformações ocorridas nos bairros dessa região de 

São Paulo, verificaremos que a movimentação dos meninos moradores daquelas 

habitações populares remonta a tais mudanças. Costumavam brincar no “Morrão”, 

transformado em City-Boaçava. Foram, então, para o “Charco”, onde hoje é o Parque 

Villa-Lobos. Atualmente, ficam restritos ao pedaço do Parque próximo às favelas; a 

outra entrada é destinada aos bairros nobres City-Boaçava e Alto de Pinheiros.  

 

Para entendermos ações e impedimentos em um trabalho como o que o Acaia se 

propõe, torna-se imprescindível que o olhar e a escuta do psicanalista e da equipe de 

trabalho estejam informados e fundamentados em questões como enraizamento, 

humilhação, exclusão e privação. Precisamos ir além dos conflitos familiares, afetivos 

e sexuais relacionados à infância e tomar o encargo de pensar onde estes sujeitos se 

constituíram e como foram afetados pelo esfacelamento do tecido social. As  

contribuições de Winnicott, André Green, Gonçalves Filho e Simone Weil nos serão 

importantes nesta discussão. 

 

Para chegarmos próximos de algum entendimento, precisávamos estabelecer uma 

relação de confiança: saber das texturas, das possibilidades. Intuir e, vagarosamente, 

nos aproximarmos das indagações. Quem são estes meninos que recebemos? Como se 

agrupam? Como moram? O que e quem conhecem? De que forma apreendem o 

mundo? Que locais frequentam? Como foram ou não alfabetizados? De onde vieram 

estas famílias e que bagagem cultural trouxeram?  

Perceber os movimentos e aguardar. Era necessário tornar calma a alma para 

encontrar caminhos. 

 

Entreposto, Entre muros,  Entre tanto 

No início do trabalho, fomos aos poucos conhecendo melhor a população que 

recebíamos no Acaia, seu alto índice de desestrutura e de vulnerabilidade social. 

Procurávamos entender o reflexo do movimento gerado pelo Ceasa, o maior 

entreposto de frutas, verduras e flores da América Latina. Com um movimento de 

mais de 10 mil caminhões/dia, emprega e subemprega milhares de pessoas no 

trabalho dos boxes, no carregamento e descarga de caminhões e na confecção de 
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caixas, o que favorece o tráfico e o consumo de drogas, bem como a prostituição e 

violência infantis.  

 

Meninos e meninas diziam de maneira explícita que as regras  de respeito que valiam 

dentro do Acaia, o modo que pedíamos que se relacionassem, não valia fora dali.  

Certa vez, descendo a rua do Ateliê, deparo-me com um garoto batendo na irmã e 

quando fui intervir ele virou-se e disse: “Eu não estou lá dentro”, as regras que vocês 

fazem com a gente, tipo como tratar menina, vale lá no Acaia, não aqui”. Não podem 

pedir “por favor”, senão passam por bobos ou “esquema dos outros” e defendem-se 

como podem.  

 

Depois de muitos anos de trabalho, quando passamos a ter atividades nos barracos das 

favelas, tivemos uma maior dimensão do quão difícil é manter as aquisições, aquilo 

que a criança começa a aprender e que pode fazer sentido em um espaço e não em 

outros. 

 

Um dos educadores que trabalha no Acaia há muitos anos e foi dos primeiros a 

integrar a equipe das favelas nos dizia como era penoso para ele conviver com a 

violência e desestrutura do ambiente e das pessoas. Quando tornou-se pai, ele deixou 

definitivamente o trabalho nos barracos:  

 

Depois que a minha filha nasceu, eu não consegui. Porque é um sofrimento 

escancarado e, ao mesmo tempo, velado, porque as pessoas, obviamente, eu 

acho que elas se adaptam muito rapidamente àquelas condições. As crianças 

não se queixam.  

 

Para Simone Weil, em sua obra “O enraizamento” (1943), um estudo sobre direitos 

humanos, escrito, segundo Ecléa Bosi, em uma linguagem audaciosa e bela:  
 

O enraizamento é talvez a necessidade mais importante e mais desconhecida da 
alma humana. É uma das mais difíceis de definir. O ser humano tem uma raiz por 
sua participação real, ativa e natural na existência de uma coletividade que conserva 
vivos certos tesouros do passado e certos pressentimentos do futuro. Participação 
natural, isto é, que vem automaticamente do lugar, do nascimento, da profissão, do 
ambiente. Cada ser humano precisa ter múltiplas raízes. Precisa receber quase que a 
totalidade de sua vida moral, intelectual, espiritual, por intermédio dos meios de que 
faz parte naturalmente. (p.411) 
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O enraizamento está ligado ao sentimento de se pertencer a um lugar, uma cultura, 

uma gente, uma nação. A Vila Leopoldina, bairro onde se localiza o Acaia e as 

favelas onde mora o público que o frequenta, vive nos últimos anos forte 

desenvolvimento imobiliário, daí  a população pobre conviver diariamente com a 

ideia de que serão removidos ou expulsos. Ainda que uma ação de usucapião coletiva 

lhes garanta permanência enquanto tramita o julgamento, raros são os dias em que um 

morador não nos pergunte se temos novidades, se achamos que vale a pena que 

invistam nos barracos o dinheiro de umas férias ou de um esforço extra. São seres 

eternamente no provisório. Gonçalves Filho, em seu artigo “A memória da casa e a 

memória dos outros” (1998), refere-se ao bairro pobre como “bairro impedido”, a 

ambientes que mal puderam nascer para o tempo e para a história, ambientes precários 

em que fica difícil reconhecer os traços da memória e da herança.  

 

Nas favelas, a construção é cotidiana, continuamente inacabada. Não existem projetos 

que determinam um fim. O objetivo inicial é criar um abrigo, construir um interior 

para se entrar. Ali, as marcas nas moradias são de outro tipo de herança: mostram 

números de vários cadastros realizados por diferentes órgãos públicos. 

 
Porque gado a gente marca, tange, fere, engorda e mata, mas com gente é                 

diferente!3 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3Disparada, canção de Théo de Barros e Geraldo Vandré. 
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Paola Berenstein Jacques (2002), arquiteta e urbanista, ao referir-se ao Complexo da 

Maré (RJ), aponta: 

A grande diferença entre o abrigo da favela e a habitação da cidade 
formal é temporal, pois o abrigo diz respeito ao que é temporário e 
provisório, e a habitação, ao contrário, ao que é durável e permanente. 
O abrigo é temporário, mesmo se durar para sempre; a habitação é 
durável, mesmo se desabar amanhã. (p.53) 
 

Um abrigo tem a possibilidade imanente de se tornar habitação, mas como poderia 

este “vir a ser” se há sempre a sensação de partida? 

 

No depoimento de dois educadores do Acaia, vemos traduzidos o desenraizamento, a 

impossibilidade da vivência de processo. 

 

Tem uma desorganização tão forte por conta dessa noção de gueto e por 

conta do tráfico, basicamente. Uma criminalidade que é alastrada. Tem um 

certo estilo de ir e vir, quer dizer, eu estou aqui, eu faço, ganho e vou 

embora, volto para o Ceará ou vou para Carapicuíba, vou não sei pra onde, 

um lugar de passagem, que talvez seja também um pouco o reflexo do Ceasa, 

esse organismo que está ali, socialmente ali, que economicamente acho que 

faz toda diferença, faz o Cingapura e as favelas serem como são. Acho que 

por causa deste mercadão, um monte de caminhão, cheio de motoristas, a 

exploração sexual de crianças, a situação das drogas que vão e vem com os 

caminhões, o fato de você estar ali, ao lado de um posto de abastecimento 

nacional. Como é que se dá essa relação com a feira que acontece, com a 

alimentação, mesmo com um bico que você pode fazer o trabalho que você 

faz: “Ah, vou carregar hoje um caminhão com caixa de limão, e pronto, fiz a 

minha semana, depois não faço mais nada”. Você tem isso que talvez mine 

uma estruturação, você tem que enxergar em médio prazo.  

 

Eu trabalhei para a Prefeitura de São Paulo na periferia da zona leste. É um 

lugar bem mais estável, ali na cidade Tiradentes. É diferente, porque é o 

maior complexo de prédios, de Conjunto Habitacional, e todos, de uma 

forma ou de outra, têm a mesma condição. É diferente daqui, onde o pessoal 

da favela consegue ser segregado pelo pessoal do Cingapura, e dentro da 

própria favela, dependendo de onde você mora também. Sai de lá para o 
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bairro, que é um bairro de classe média alta. Esse contato é muito mais 

violento. Lá eu acho que tem a questão do ambiente caseiro, é uma região 

pobre, mas todos moravam em uma casa minimamente organizada. Aqui é a 

comunidade mais desorganizada que eu já trabalhei. Nessas outras 

comunidades, vieram os bisavós, que estão ali e ficam ali. Essa daqui eu 

sinto um vai e volta muito grande. O tempo todo chegando pessoas novas, e 

as que estão, vão indo embora.  

 

Devo esclarecer que foi custoso desenvolver este capítulo. Dispunha-me a escrever e 

organizar as ideias, e não conseguia. Distraia-me, e meus pensamentos me levavam a 

outros assuntos, como se evitasse este mergulho em águas tão turvas. São muitos anos 

convivendo diariamente com essa população. Havia pesquisado bastante sobre o 

Ceagesp; assistido filmes relacionados às questões pungentes de exploração sexual 

infantil e tráfico de drogas que ali se dão; relido reportagens; pensado em tantas 

conversas com meninas e meninos, às vezes muito pequenos, que diariamente 

recebemos no Acaia. 

O trabalho com as crianças, adolescentes e famílias dá-se no dia a dia e de muitas 

formas, como se observará nos capítulos seguintes. Juntamente com os alunos e 

coordenação da área de audiovisual do Acaia – grupo “Olhares do Beco” -  

procuramos muitas formas de entender e metabolizar as questões que nos tocavam. 

Foram realizados vários documentários sobre a região tais como “Sabesp”, que 

acompanha o trabalho de canalização de água e esgoto na Favela da Linha; 

“Moradores de Rua”,  sobre aqueles que vivem nesta condição no entorno do 

Ceagesp; “Habitação”, que procura discutir as moradias e o bairro em que vivem, ao 

mesmo tempo em que conhecem outras favelas e conjuntos habitacionais. 

 

Duas apresentações que insistiam: Simone Weil e Donald Winnicott 

 

Enquanto esperava as lembranças se assentarem em mim, tal qual o bater de um 

martelo, vinham-me duas encantadoras apresentações de livros que têm me feito 

companhia ao longo deste trabalho. Lá estão o que escreveu Ecléa Bosi a respeito de 

Simone Weil no livro que organizou: A condição operária e outros estudos sobre a 
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opressão (1996), e o que nos conta Clare Winnicott em Explorações psicanalíticas 

(1994).  

 

Simone Weil e Donald Winnicott nos são apresentados calorosamente. Torna-se 

completamente diferente seguir com as leituras de Simone Weil após acompanharmos 

as páginas cuidadosas e emocionadas que lhes dedica Ecléa Bosi. Quanto ao texto de 

Clare Winnicott, encontramos ali o Donald e não apenas o Winnicott. Naquelas 

páginas, é ele menos um autor e mais um menino, filho e marido. É por intermédio 

delas que vamos conhecer um pouco das fontes onde ambos beberam. 

 

Os comentários que se seguem são alguns recortes da apresentação de Simone Weil, 

feitas por Ecléa Bosi (1996). 

 

Simone Weil nasceu em Paris, em 3 de fevereiro de 1909. Filha de pai médico, judeu 

de origem alsaciana, e mãe de origem russa. Cresceu numa atmosfera alegre, em um 

ambiente apaixonado pela cultura: 

 
Seu tio avô contava como na Itália os nobres eram simples. Imagine-se que um 
marquês, durante uma recepção a que ele presenciou, conversava intimamente com 
sua velha ama tratando-a por tu. Ouvindo de seu canto, a edificante história, Simone 
pergunta: - E a velha ama, ela também tratava por tu o marquês? (Bosi, 1996,p. 21) 

 

Comentando a aparência de Simone em uma fotografia aos sete anos, menciona que 

eram evidentes naquele rosto dois traços que iriam permanecer: atenção ao mundo e 

vontade inquebrantável. 

 

Embora suas escolhas, sua devoção como professora, sua obstinação em conhecer de 

dentro o trabalho na fábrica e a relação do homem com a humilhação e indignidade do 

trabalho repetitivo, o que muito me impressionou nessa apresentação foram as 

inúmeras citações sobre o entorno de Simone Weil, sua família, as relações com as 

pessoas e, em especial, com seus pais. 

 

Com o advento do nazismo, ela resolve partir para Berlim. Nas observações de “A 

Alemanha à espera”, Simone Weil descreve a situação humilhante dos 

desempregados, mendigando nas portas do metrô, e reflete sobre as relações 
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familiares amarguradas e comenta que nunca sentira tão fortemente que o destino do 

indivíduo é um destino político: 

 
Os pais de Simone, preocupados com as notícias que chegam a Paris, de lutas de rua 
entre nazistas e comunistas, partem para Alemanha detendo-se em Hamburgo. É a 
delicadeza dos Weil que desejam estar perto da filha que corre perigo, mas não tão 
perto que possam tirar sua liberdade de agir. (Bosi, 1996, p. 36) 
 

 

Depois de Roanne, Simone vai mergulhar na condição oprimida. Despede-se da 

atmosfera de ensino que ela tanto amou, dos amigos de Saint-Etienne, e começa sua 

vida de fábrica. Ritmo rápido, calor de forno, trabalho pesado, fadiga, fome. 

 

“É na linha de montagem onde os movimentos são repetidos, em ritmo controlado, 
onde impera a monotonia e a rapidez, que os acidentes acontecem... O choque dessa 
pressão cotidiana arranca do operário todos os signos exteriores de sua dignidade 
social”. (Weil,  citada por Bosi,  1996, p. 43 e p.45) 

 

Simone sofre um acidente: uma haste de metal penetra sua mão, que incha num 

abscesso. As dores constantes reportam-lhe que a infelicidade dos outros entrara em 

sua carne e alma.  

 

o que eu lá suportei me marcou de uma maneira tão duradoura, que ainda hoje, 
quando um ser humano, quem quer que ele seja, não importa em que circunstâncias, 
me fala sem brutalidade, não posso deixar de ter a impressão que deve haver algum 
engano, e que o engano vai sem dúvida, infelizmente, se dissipar. Eu recebi de uma 
vez por todas a marca da escravidão. (Weil,  p.47, citada por Bosi, 1996) 

 

Passava a ser natural a expectativa de brutalidade, ao passo que seu oposto, a 

delicadeza, soava como um favor, uma ação contrária a que estaria naturalmente 

destinada.  

 

Em Marselha, conhece um padre dominicano ao qual fala de seu desejo de trabalhar 

no campo. Assim, Simone vai para a fazenda de Gustave Thibon, em Ardèche. Na 

parte da manhã, trabalhava no campo; à tarde, ensinava Platão ao dono da casa ou 

regra de três a um moleque atrasado da aldeia. 

 

Dedica-se a escrever O enraizamento, um estudo sobre direitos humanos, que Simone  

reconhece como a necessidade mais importante e a menos conhecida da alma humana. 
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Não poder entrar na França ocupada, não participar da vida de seu povo, era um 

sentimento cada dia mais amargo e dilacerante. Em 15 de abril de 1943, foi 

encontrada em seu quarto, inconsciente. Foi internada e os médicos quiseram 

fortalecê-la, mas ela recusava comida, especialmente o leite, dizendo que, numa 

economia de guerra, este deveria ser reservado às crianças. Escreve a seus pais ternas 

mentiras sobre seu estado. Eles também a enganavam, dizendo que eram muito felizes 

na América, quando só almejavam conseguir o visto para entrar na Inglaterra. Simone 

morreu em 24 de agosto daquele mesmo ano. 

 

Em outro ângulo de inspiração, compartilho trechos do que Clare Winnicott (1994) 

escreveu a respeito de Winnicott, para introduzir o livro “D.W.W: uma reflexão”. 

Trata-se de um livro sobre objetos e fenômenos transicionais e ela relata que o que 

escreveu sobre ele lhe parece central para entender a totalidade daquilo que ele 

alcançou, e que as respostas deviam ser buscadas não apenas num estudo do 

desenvolvimento das suas ideias mas  no tipo de personalidade que funcionava por 

detrás delas.  

 

Winnicott cresceu em um cenário provinciano, essencialmente inglês, em Plymouth, 

Devon. Tinha duas irmãs mais velhas; uma delas, comentou que a pergunta: “Que 

posso fazer?” nunca foi formulada na casa deles. Havia sempre alguma coisa para 

fazer e espaço para fazê-la, se necessário. Contou também que quando Winnicott e ela 

viajavam, ele sempre vibrava ao chegar no local em que a cor do aterro ao lado da 

estrada mudava para a terra de cor vermelha de Devon. A riqueza do solo trazia-lhe de 

volta a riqueza de seu início de vida, com o qual jamais perdera contato: 

 
É indiscutível que, desde seus primeiros anos, Donald Winnicott não teve dúvidas 
de que era amado e experienciou, no lar dos Winnicott, uma segurança que podia 
tomar como evidente. Num lar deste tamanho, havia uma abundância de 
oportunidades para muitos tipos de relacionamentos e campo de ação para que as 
inevitáveis tensões fossem isoladas e solucionadas dentro do arcabouço total. 
Partindo desta posição básica, Donald era então livre para explorar todos os espaços 
disponíveis da casa e do jardim que o rodeavam, encher esses espaços com seus 
próprios fragmentos e, dessa maneira, gradualmente tornar próprio o seu 
mundo.(Winnicott, C.,1994, p.5) 
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Quando ele era muito pequeno (cerca de três anos), amassou com seu taco de críquete 

o nariz de Rosie, uma boneca de cera das irmãs. Disse saber que a boneca tinha que 

ser destruída, por isso ele cometera aquele ato, e não meramente por ter desejado ou 

planejado. Ficou, entretanto, bastante feliz quando o pai, com o uso de fósforos, 

aqueceu o nariz da boneca e o remodelou.  

No final de sua vida, Winnicott começou a escrever sua autobiografia: dela existem 

apenas algumas páginas, só encontradas após seu falecimento. O título seria “Nada 

menos que tudo”. Nas notas autobiográficas, referindo-se ao episódio do nariz da 

boneca, ele menciona que: 

Esta demonstração inicial do ato restitutivo e reparador certamente causou 
impressão em mim e talvez tenha me tornado capaz de aceitar o fato de que eu 
próprio, uma criança querida e inocente, havia na realidade me tornado violento, 
diretamente com uma boneca, mas indiretamente com meu bem-humorado pai, que 
se achava então apenas ingressando em minha vida consciente (Winnicott D. citado 
por Winnicott, C.,1994,p. 6). 

 

Winnicott aproveita seus anos escolares. Suas tardes eram livres, e ele corria; andava 

de bicicleta; nadava; jogava rugby; entrou para os escoteiros da escola, fez amigos; lia 

em voz alta para os meninos em seu dormitório.  

A I Guerra Mundial estava em curso e ele passou seu primeiro ano como estudante de 

medicina ajudando nos colégios de Cambridge, que haviam sido transformados em 

hospitais militares. Muitos amigos íntimos foram mortos no começo da guerra e toda 

a sua vida foi afetada por isso porque sempre sentiu que tinha responsabilidade de 

viver por aqueles que haviam morrido, assim como por si próprio. 

 
Sentindo o que sentia, Donald não pôde estabelecer-se em Cambridge e 
candidatou-se como cirurgião estagiário na marinha, sendo convocado para 
servir em um destróier.(Winnicott, C.1994, p.8) 

 

Winnicott pretendia tornar-se clínico geral – até o dia em que um amigo  lhe 

emprestou um livro de Freud. Ele descobriu a psicanálise e decidiu permanecer em 

Londres, a fim de fazer análise. Durante a formação médica, tornou-se profundamente 

interessado pelo trabalho com crianças e se estabeleceu como consultor em medicina 

infantil. Selecionava casos em que se achava particularmente interessado e aos quais 
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desejava conceder mais tempo, de modo a poder começar a explorar os aspectos 

psicológicos da enfermidade. 

 

Há um detalhe descrito por Clare que ela observou em sua clínica do Paddington 

Green e em seu trabalho com crianças evacuadas em Oxfordshire, durante a Guerra. 

Ele tentava tornar importante a visita de uma criança, dando a esta algo para que ela 

levasse. Algo que podia, depois, ser utilizado, destruído ou jogado fora e nunca viu 

esse gesto ser recusado. 

 

Clare dedica as linhas finais dessa apresentação à sua vida em comum com Winnicott, 

comentando que, dali em diante, ele se torna nós, e que não conseguia mais 

desemaranhá-los. Refere-se a um visitante da casa deles que, pensativamente, disse: 

“Você e Donald brincam”. (Winnicott, C.1994,p. 10)  

 

Sobre a vida e a obra 

 

Por que falar da vida de Simone Weil e Donald Winnicott? Por que insistiam?  

Fundamentalmente, as palavras de Ecléia Bosi e Clare Winnicott nos remetem ao 

entorno dos autores que apresentam, e a importância do caldo familiar, cultural e o 

contexto onde estiveram imersos. 

São numerosas as passagens em que acompanhamos as preocupações e os cuidados 

dedicados a Simone Weil por seus pais. Não sem razão, a atenção, para Simone, é a 

forma mais rara e mais pura de generosidade. Winnicott brincou, teve espaço físico e 

psíquico para muitas vivências, foi também um menino amado, olhado, cercado de 

cuidados. Podemos observar sua personalidade na maneira como se relacionava e de 

como fazia os demais se relacionarem com ele.  

 
Os caminhos que escolhemos ou o que recortamos de um texto, dizem muito de nós 

mesmos. No meu caso, de uma certa timidez cabocla, de fazenda. Romera4 (2013) 

indaga: Em que me identificava ao escolher Simone Weil? Estaria o Ceagesp num 

lugar correlato ao de Simone Weil na fábrica? O que isso diz de mim?  Na 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4Agradeço à generosa contribuição de Maria Lucia Castilho Romera no exame de qualificação 
realizado em setembro de 2013. 
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continuidade, ao referir-se à apresentação de João Frayze-Pereira ao livro de Marta 

Dantas (2009), “Arthur Bispo do Rosário: A poética do delírio”, comenta que o autor 

escolhe um  texto de Merleau Ponty sobre a obra de Cézanne: 

 

É certo que a vida não explica a obra, porém certo é, também, que se comunicam. A 

verdade é que essa obra a fazer exigia esta vida. Desde o início a vida de Cézanne só 

encontrava equilíbrio apoiando-se na obra, ainda futura, era seu projeto e a obra se 

anunciava por signos premonitórios, que erraríamos se considerássemos causas, mas 

que fazem da obra e da vida uma única aventura. (Frayze-Pereira, 2009, p. 11) 

  

Ao ressaltar a importância da minha relação com o texto, com as minhas escolhas, 

Romera recorda-se de um concerto instrumental que assistiu em Uberlândia. O 

músico, Wilson Dias, é do Vale do Jequitinhonha, uma das regiões mais pobres do 

Norte de Minas Gerais, e o concerto, intitulado “Mucuta” (embornal, bolsa de pano 

para se carregar a tiracolo), trazia sons tirados da memória do artista, lembranças de 

suas vivências pelas trilhas do sertão jequitinhonhense: pessoas, lugares, cores, 

nuances, aromas, folguedos e movimentos, atualizados pela sua vasta experiência 

humana. 
 

Acompanhando o concerto havia um CD, também chamado Mucuta em cujo encarte 

encontramos o texto “Olhar por dentro”, do seu parceiro e professor, André Siqueira. 

Vale a pena reproduzí-lo, apesar de extenso: 

 

O Brasil já foi descoberto e inventado muitas vezes e ainda hoje não conhecemos e 

nem sabemos ao certo qual pedaço de chão no qual pisamos. Vez por outra nos 

sentimos surpreendidos por linguagens e sons que nos deslocam o corpo, os ouvidos e 

a compreensão.  Esse nosso ninho não precisa ser mais descoberto e inventado, ele 

precisa ser ouvido, porém ouvido pelo lado de dentro. Estamos há muito tempo 

tentando encaixar e adestrar nossa cultura popular nos moldes eruditos europeus que 

pouco tem relação com nosso modo de ser, principalmente se tratando da nossa 

música rural. Há uma ideia, muitas vezes disfarçada, de que essa música brotada da 

terra, quase como uma flor do cerrado, não passa por um labor. Engano. Ela é 

trabalhada na viola, nos tambores, no canto, como a terra é trabalhada na enxada e 

nas mãos. Percebe-se que não há um processo de racionalização exacerbado, mas há a 

deliciosa decantação da escuta, tão necessária para sentir o som. E, pensando assim, a 
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escuta harmônica das cordas e vozes que compõem nosso relicário sonoro é 

extremamente contemporâneo. A cultura mais tradicional pode ser também a mais 

atual, depende do coração de quem a ouve. As delicadezas presentes neste disco não 

as são por acaso. São buscadas, testadas e encantam como o cheiro da terra molhada. 

É urgente que se guardem essas delicadezas. Mucuta é o depositário em que Wilson 

Dias está guardando e ao mesmo tempo compartilhando conosco suas memórias do 

cerrado. É claro que a terra em que viveu está presente em sua música, não poderia 

ser diferente, já que a música que faz é fruto do seu contato com a terra, essas flores, 

esses pequis. Talvez a coisa mais impressionante nesse novo trabalho de Dias seja a 

humildade que ele consegue em suas músicas, e a corda como a violinha canta suas 

lembranças. Músicas que aprendeu com seus velhos mestres e ecoaram em sua 

memória durante anos, até serem paridas na forma em que se encontram. Esse 

nascimento não pode ser apenas fruto de uma invenção descompromissada. Ele 

pertence a outro nível de elaboração, deveras sofisticada e simplesmente genuína. 

Essa é a grande contribuição que esses homens rurais podem dar a nossa música, 

deixar que ela fale por si mesma. E que assim falando, nos ensine qual a melhor 

forma de cuidá-la, de cultivá-la, e por fim, de guardá-la no único lugar possível, no 

nosso coração. 

 

Somos partes de uma história, de nossa própria história, de uma rede.  Cada um tecerá 

sua teia, entrelaçando a herança aos acontecimentos. Raízes e copas de árvores são 

proporcionais em alguma medida? Estou certa que não foi o acaso que fez minha vida 

cruzar com a dos meninos do Acaia.  “Paga-se para entrar no Centro?”- foi a pergunta 

que um deles fez na organização de um passeio que faríamos ao centro da cidade de 

São Paulo. Quanto custa sair da margem? 

 

 De volta ao entorno do Ceasa 

 

Talvez agora faça sentido minha dificuldade em chegar ao entorno do Ceasa, dos 

100% Ceasa ou dos Lokos do Ceasa, como parte dos meninos se intitulam. Recordo-

me de um dia em que passamos uma manhã inteira ajudando uma família a limpar seu 

barraco. Com um serrote, abrimos uma janela e, dali, jogamos roupas e roupas 

amontoadas, úmidas de urina, assim como as espumas que faziam as vezes de 

colchões. Em outra ocasião, era tamanho o desalento com o trabalho que, quando nos 
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encostamos em um barraco, a perna da diretora serviu de poste para um cachorro que 

por ali passava. 

 

No início do Acaia, raro era o jovem que sabia o que era necessário para seguir com 

os estudos ou cursar uma faculdade. A noção de futuro esbarrava nos muros invisíveis 

que os cercavam, delimitados que estavam pelo Ceasa e sua relação aos bairros que 

lhe são fronteiriços: Lapa, City Boaçava, Alto de Pinheiros. Muitos deles, só saiam de 

onde moravam para a escola, compras em uma rua tradicional do bairro da Lapa, ou 

na condição de pedintes e marginais. Os empregos e subempregos para eles e suas 

famílias estavam quase sempre relacionados ao entreposto: carregar ou descarregar 

caminhões, construir e refazer paletes, caixas de frutas, flores e verduras, servir café 

ou vender doces.  

 

Também a prostituição e a exploração sexual infantil, o uso e tráfico de drogas 

encontram-se largamente presentes nas dependências do Ceasa e nas ruas que o 

cercam, facilitados pelo movimento dos caminhões e pela circulação diária de 

milhares de pessoas nas feiras de frutas, verduras e flores.  

 

Quando falamos de exploração sexual infantil, estamos falando de crianças de nove, 

dez, onze anos. Outro dia, a psicanalista que recebe os pequenos no período da manhã 

para oficinas terapêuticas (Oficina dos Sentimentos), ao relatar o caso de uma menina 

(que, sabemos, é explorada sexualmente), disse, desavisadamente: “Ela estava na sala 

de atendimento com outras crianças simulando relações sexuais completamente sem 

noção, deitava-se no chão e, entre gemidos, fazia um movimento de vai e vem com o 

corpo” – ao que interpelei: completamente com noção. 

 

No Acaia, essa criança fala sozinha, ao andar, requebra-se e, muitas vezes, passa a 

manhã toda dormindo nalgum canto. Numa conversa com as meninas, conta que 

dorme em uma poltrona perto da porta para que as amigas consigam acordá-la para 

frequentar o Acaia. Pede ajuda como pode. Desorganiza-se, tem dificuldades de 

concentração, não consegue se alfabetizar. Ao cumprimentar os educadores, enrosca-

se sensualmente: está certa de que é essa a maneira de existir nas relações, uma vez 

que desde os nove anos faz programas com os caminhoneiros que circundam o Ceasa. 
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Na maioria das vezes, ela chega muito suja, o que faz com que outras crianças a 

evitem, saiam de perto. Do cheiro não se escapa. Consegue juntar-se a outras três 

meninas, também muito desorganizadas. Combinei com as quatro de irmos a uma 

casinha que pertence ao Acaia, mas que fica distante o suficiente para que não nos 

notassem. Lavaríamos as roupas que trariam em uma mochila e as deixaríamos 

secando. Lavando as calcinhas e camisetas, conversamos sobre a vida,  sobre cheiros, 

sobre menstruação, sexo. No Acaia, essas meninas comentam que sou uma “sem-

vergonha”, que converso de cada coisa com elas... 

Frequentam principalmente os ateliês de artes e de costura. Fantasiam e sonham. 

Abaixo, a menina “sem noção”  recolhida sob a mesa no ateliê de costura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danilo,5 um adolescente franzino, pobre e negro, nos conta que raro é o dia em que 

não é enquadrado perto de casa e, que de tanta raiva, algum dia desiste de não ter o 

que mostrar para os policiais, que recorrentemente o revistam e humilham. É ele 

também que, quando o grupo de adolescentes, do qual fazia parte, fez um combinado 

com a psicanalista de se encontrarem dali a cinco anos, perguntou: “E se eu ainda for 

pobre?”. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Comentários mais extensos sobre Danilo são encontrados nas páginas 89-90, da segunda parte deste 
trabalho, e nas páginas 216 e 221, da última parte. 
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Maria Paula, senhora negra que faz pinturas lindíssimas, diz que seu maior desejo é 

falar direito e entrar em um supermercado sem que a olhem e percebam que ela não 

sabe falar desse jeito que nós falamos. 

 

Lembro-me de um pedido dos meninos: irmos com eles a um supermercado próximo 

ficar de longe para ver como eles eram ostensivamente abordados pelos seguranças na 

entrada.   

 

Olga Maria Aralhe é uma das diretoras do Ateliê Acaia e tem escrito muitos textos 

sobre o dia a dia do nosso trabalho. Em um deles, ao apresentar Luzinete, uma mulher 

que dizia “ter sido internada, sofrer dos nervos e não conseguir aprender nada”, o faz 

assim: 

Aprendeu, fez bonitos trabalhos, as cores das suas linhas nos remetem à 

África. Certamente o que ela imprime nos seus trabalhos não nasceu da 

cultura preservada que deveria estar presente nessa mulher, tudo se perdeu 

ela nem sabe onde fica a África, a televisão enche seus olhos com móveis 

brilhantes das Casas Bahia, então ela passa a ter vergonha das miçangas, 

do vermelho, azul e amarelo que moram na sua mais remota memória. Mas 

no Acaia, como era mesmo só para distrair, e como todos os coordenadores 

admiravam seus bordados, ela revisita seus ancestrais adormecidos no meio 

da miséria cultural que degrada os pobres em São Paulo.   

 

Independentemente do exemplo que escolhamos, nosso corpo e história presentifica-

se e, nesse sentido, somos acompanhados por Pereira (2013), 

  
Poderíamos dizer que o corpo humano traz em si uma lembrança viva e atuante da 
psique coletiva...É preciso, portanto, não impedi-lo de manifestar suas raízes, usar sua 
memória coletiva e ter a liberdade e a vontade de recombinar essas matrizes para 
construção de si próprio. (p.58) 
 
 

Ser favelado carrega uma mensagem enigmática que determina quem são os pobres. 

Gonçalves Filho (2004) nos alerta: 

 
Quem se viu aproximado de gente humilhada nunca terá impressões gerais: 
terá uma impressão concreta...E não existem, rigorosamente falando, os 
humilhados: existem experiências de humilhação, curtidas em carne e 
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espírito. (p.15)... A humilhação é flecha que acerta cedo e fundo a 
personalidade... É dor que embota. (p.17) 

 

Célia, hoje uma das coordenadoras do grupo das bordadeiras “Artesãs da Linha 

Nove”, diz ter aprendido que era gente no convívio com as pessoas no Acaia. Célia 

vive em mim há anos, e sei que vivemos nela também. Me chama de Cris. É das 

primeiras frequentadoras do Acaia. Ela e eu nascemos no mesmo ano. Seus seis filhos 

passaram pelo Ateliê. Esteve presente nas páginas da minha dissertação de mestrado. 

Teve cinco filhos homens antes da única filha. Participando do documentário sobre 

habitação, realizado pelos alunos de vídeo do Acaia, diz do sonho que, em especial a 

filha, consiga estudar e levar uma vida diferente da dela. Borda lindamente: orgulha-

se em mostrar a frente e o verso do tecido, quase sem diferença, de tão bem-feito o 

trabalho. Ministra aulas em Oficinas quando o grupo das Artesãs é chamado para 

ensinar. Célia muitas vezes dá-se conta do caminho que percorreu, em outras, 

percebe-se ainda muito distante do que ousou desejar. Bacana, seu companheiro da 

vida toda, fica perto, frequenta o Acaia, participa da marcenaria. Decide voltar a 

estudar, e Bacana, quando não bebe, senta-se na cadeira ao lado da dela, mas teme 

que os sonhares da mulher a afastem definitivamente dele. Em junho de 2014, tive um 

sonho com ela. Faziam uma festa pequena para mim, só de amigas e ela era uma das 

presentes. Quando contei do sonho para ela, Célia exclamou: “Eu, amiga da Cintra?”. 

Na exclamação, deixei de ser Cris. Sabemos as duas das nossas proximidades e das 

distâncias que nos separam. Queria prestar minha homenagem sincera à luta de Célia, 

ao que aprendi e aprendo com ela. Célia, que fala de tantas outras lutas. 

 

Voltemos ao texto de Gonçalves Filho (2004), que consegue precisar o que venho 

tentando exprimir: 
 
Está além da nossa imaginação o que as frases do humilhado dão a sentir e a 
pensar. E se o ouvimos não em conversa rápida, se lhe passamos a palavra 
em situação que sua voz possa discorrer, possa dizer muitas coisas e não 
apenas o que presumimos ou suportamos ouvir, vem sempre uma lição, uma 
lição sobre a humilhação e a indicação de algum remédio. Quem deseje atinar 
com a dor de cidadãos rebaixados, precisa demorar-se entre eles, precisa 
repetir e prolongar as visitas, prolongar a prosa. Pode chegar à amizade que é 
como uma cura para a nossa ignorância e para nossa arrogância. (p.15) 
 
 

Há uma necessidade ética que precisa ser atendida. Se desejamos entender a 

humilhação social devemos estar dispostos a viver transferências, transmissões de 
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angústias demolidoras e curadoras. A cura da humilhação acontece na possibilidade 

da igualdade, que não implica em supressão das diferenças, mas na convicção de que 

ninguém é mais que ninguém. O que conta é a relação de dom mútuo, de troca. O 

encontro de amor que transforma os contrários. 

 

Por que não podemos sonhar? Devemos. 
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Irmãos da Lua (Renato Teixeira) 

“Somos todos irmãos da lua/ Moramos na mesma rua/ Bebemos do mesmo copo/ A 

mesma bebida crua/ O caminho já não é novo/ Com ele é que passa o povo/Farinha do 

mesmo saco/ Galinha do mesmo ovo/ Mas nada é melhor, que a água/ E a terra é mãe 

de todos/ O ar é que toca o homem/ E o homem maneja o fogo/ E o homem possui a 

fala/ E a fala edifica o canto/ E o canto repousa a alma/ Da alma depende a calma/ E a 

calma é irmã do simples/ E o simples resolve tudo/ Mas tudo na vida às vezes/ 

Consiste em não se ter nada”. 

Nesta linha de homenagens, não poderia deixar de compartilhar um relato de 

Gonçalves Filho (2013) 6 , autor que tanto tem nos ensinado sobre as curas 

possibilitadas pelas trocas: 

 

A Ecléa Bosi tem uma imagem que é linda, nunca vou esquecer. Em uma orientação 
que ela estava cismada com o estudo que eu estava fazendo de autores, ela disse “o 
que você vai fazer com esses autores? - porque pesquisa não é resenha de autor”. 
Pesquisa é pesquisa. Trabalho de investigação autoral. Você pode recorrer aos 
autores, mas se esse recurso corresponder a um meio de você apresentar sua 
interpretação. Os depoentes tem a mesma dignidade interpretativa dos autores. Eles 
estão falando de campos de competência diferentes, mas são todos intérpretes. E se 
você vai ligar um depoente a um autor, ou um depoimento a um texto, você precisa 
fazer igual você faz enxerto de flores. Você quer obter flores mistas de flores 
brancas e vermelhas, não basta planta-las lado a lado, justapor, muito menos plantar 
uma em cima da outra, você tem que encostar a raiz, da flor vermelha, da flor 
branca, ligar seiva com seiva, amarrar bem e então plantar, ai vão surgir as flores 
mistas. Onde a gente não sabe até aonde vai o autor e começa o depoente, até aonde 
vai o depoente e começa o autor, porque o que você pensou é sintético, porque o que 
você pensou não poderia ter pensado sem um e outro. Enquanto você tiver pensando 
uma coisa do depoente, uma coisa do autor, ainda tem trabalho pra ser feito. Tem 
uma hora que você está pensando alguma coisa, que a gente vê você pensando, você 
não poderia ter pensado sem o depoente e sem o autor, mas agora é você quem a 
gente vê porque você virou a flor sintética. Em você eles conversaram e deram... 

 
  
 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6Agradeço os inúmeros comentários e sugestões de José Moura Gonçalves Filho por ocasião do meu 
exame de qualificação, em setembro de 2013. 
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Muitas tentativas 

 

Ao longo destes anos, já tentamos um sem-número de vezes contato com os órgãos 

públicos responsáveis por saúde, habitação, educação e assistência social. Algumas 

das nossas ações foram tidas como inadvertidas, pois, como Organização Não 

Governamental - ONG, o Acaia não tem autonomia para determinados 

encaminhamentos, como, por exemplo, solicitar o abrigamento de uma criança, que 

precisa ser feito via Conselho Tutelar. Mesmo quando a notícia toma a dimensão da 

grande mídia, em poucos meses a situação volta ao seu cotidiano e deixa de invadir a 

casa das pessoas. Assim acontece com os incêndios, que volta e meia vemos na TV, 

no resultado das enchentes, ou nos casos de violência doméstica e exploração sexual.   

 

Abaixo, foto do último incêndio na favela do Nove, em março de 2014 

 

 
 

Em relação à exploração sexual e ao tráfico e consumo de drogas, além de 

convivermos diretamente com meninas e meninos vítimas dessas situações, podemos 

também observar em muitas reportagens veiculadas por importantes órgãos de 
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comunicação. Em setembro de 2007, o site do “Jornal da Globo/ G1”, em São Paulo, 

mostrou um esquema de prostituição de menores no local.  

 

 
 

“Muitas das meninas que se prostituem no local começaram vendendo doces para os 

comerciantes, caminhoneiros e carregadores da Ceagesp. Para aumentar a renda, elas 

cederam ao assédio e fazem programas lá mesmo”. 

 

 “A gente vinha com nossa mãe vender doces e pegar comida, e aí os caras falavam 

que davam R$ 30 para fazer sexo. É bem mais fácil assim, não é?”, diz P., catorze 

anos, e dois abortos este ano. Ela se prostitui na Ceagesp com três irmãs, a menor com 

nove anos, e tem outros sete irmãos. 

 

Segundo as garotas, os clientes não são apenas os caminhoneiros, mas também 

permissionários, funcionários e ajudantes. “Meu primeiro programa foi com um dono 

de boxe, que me ofereceu R$ 30. Na época, tinha doze anos e vendia balas. É o pai da 

minha filha e engravidou ao mesmo tempo a minha melhor amiga. Nunca assumiu”, 

diz P. 
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Assistimos também a inúmeros acordos e convênios sendo feitos entre a Prefeitura de 

São Paulo e o Entreposto, embora nunca tenha sido observada a continuidade das 

ações. 

 

Desde 2007, o Ministério Público do Trabalho investiga exploração sexual de crianças 

e adolescentes na Ceagesp. No inquérito, a área é comparada às degradadas zonas 

portuárias e apontam que uma diferença para a cracolândia do centro são os novos 

condomínios de classe média, que proliferam na área. Construtoras e moradores 

pressionam o poder público para ‘limpar’ a região. 

 

O jornal “Folha de S.Paulo”, em setembro de 2010, noticiou: “Ceagesp planeja 

“BBB”7 contra crack e prostituição na zona oeste de SP”. “Assim como na região 

central, existem ali fatores que explicam a recente proliferação do crack. Entre os 

ingredientes estão uma crescente população de rua, um mercado para prostituição 

alimentado por caminhoneiros, favelização e falta de policiamento. O “BBB” da 

Ceagesp pode se tornar um aliado no combate aos supostos abusos cometidos nos 

estacionamentos espalhados pelas 44 ‘ruas’ do entreposto”. 

 

A exploração sexual de uma criança a deixa em uma situação muito fragilizada e  

atrela-se a vários fatores, entre eles, a pobreza, falta de assistência social e 

psicológica, abandono ou desestrutura familiar. Muitas vezes, a questão do gênero 

está também associada, mas na população que atendemos a exploração acontece com 

meninos e meninas retirando-lhes o direito de serem crianças, de serem protegidos, 

roubando-lhes, enfim, o direito à infância. 

 

Na região do Ceasa, a situação econômica das famílias não é, do nosso ponto de vista, 

a preponderante. Há alimentos, ainda que muitas vezes restritos às sobras das feiras 

ou a cestas básicas provindas de inúmeros programas assistenciais. Não há falta de 

emprego, embora pesado e desqualificado. Para além da pobreza, da exploração 

sexual, há a questão das drogas, da violência, do vício, do atrativo poder do tráfico e 

dos bailes funk.  

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  alusão ao programa Big Brother Brasil, da Rede Globo de Televisão.	  
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Este trabalho não se propõe a falar da cidade, de uma região específica de São Paulo, 

de violência doméstica e de exploração sexual infantil. Não se propõe a falar sobre 

leis, SUS - Sistema Único de Saúde, drogas, vício, tráfico, menoridade penal nem 

tampouco de estratégias profissionalizantes de inclusão social de jovens ou de geração 

de renda. Mas toca nas bordas de tais questões, em suas fronteiras, na medida em que 

delata o abandono em que vivem estes meninos e meninas que resolvemos conhecer. 

Esbarra na diferença de classes sociais que divide econômica e culturalmente as 

pessoas. Divisão que provoca medo e rechaço de parte a parte, pobreza de contato, 

perda de valores essenciais que põe os homens atrás de cortinas pesadas. 
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Segunda Parte 

O Brincar e a Atenção 

 

Posso me voltar com mais propriedade agora para Simone Weil, Donald Winnicott e, 

por que não, Ana Cristina?  Brincar e atenção não foram os itens que privilegiei nas 

biografias? Crianças com infâncias respeitadas? Durezas de guerras, de marcas de 

escravidão, sendo vividas e tratadas a partir  destes elementos essenciais que 

constroem e permitem o acontecer humano? Brincar e atenção nos remetem à 

dimensão sensível de qualquer abordagem sobre o ser humano. Na infância de 

Winnicott o risco era permitido. Nas crianças que recebemos, a condição de risco é 

dada, partimos da condição adversa.  

 

O trabalho de André Green em “Sobre a Loucura Pessoal” (1988), nos ajuda a pensar 

o Acaia como lugar de produção de linguagem. Diz o autor: “Sem o afeto não existe 

linguagem efetiva. Sem a linguagem não existe afeto efetivo” (p.298). 

 

Onde há linguagem há menos violência? Há uma violência necessária? Violência 

como anteparo para a violência? Como enfrentarmos a violência do desenraizamento? 

Das fronteiras? Dos encontros? A exposição à alteridade é traumática? 

O trabalho com a violência precisa se haver com uma violência que é constitutiva. 

 

Márcio Selligman-Silva (2008), no artigo “Narrar o trauma – A questão dos 

testemunhos de catástrofes históricas”, aponta a narrativa coletiva do trauma como um 

dos principais dispositivos para o manejo da violência e das catástrofes, e eu o sigo 

neste pensamento. Entretanto, gostaria de acrescentar o fazer e a lida com a matéria, 

como dispositivos no manejo da violência, tal como vimos ocorrer no Ateliê Acaia: 

entre as crianças, entre elas e os educadores, no meio das atividades que realizam. No 

âmago da violência estamos submetidos todos, com o pensamento e com o corpo. A 

atividade física, as ferramentas das diversas oficinas, e mesmo o embate corpo a 

corpo, proporcionam a representação de uma violência que também tem a ver com 

cuidado, pois cuidado também é contenção. 
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Falamos de muitas formas de linguagem e podemos observá-la em  ato, em fato, em 

poesia, no jogo da capoeira, na escultura. 

 

As manhãs do Ateliê Acaia me reportam aos quintais das casas antigas do interior, e, 

escrevendo, percebo que o “interior” de que falo é largueza de espaço psíquico: 

referência a um lugar que acolhe, alimenta, discute e fala alto, aquece, briga, 

compartilha e educa.  

 

Tem mesa atoalhada; lasanha com muito queijo; arroz, feijão, bife e batatinha; prato 

com comida cortada em pedaços diminutos para os menores; obrigação de comer 

legumes e salada todo dia. Lugar pra descansar,  jogar bola de gude, queimada,  

futebol, vôlei;  tocar violão e fazer macarrão; biblioteca recheada, horta, português e 

matemática, história e estórias, engenhocas na marcenaria. Tem educador pra todo 

lado, na cozinha, no pátio, nas salas de aula, na Oficina dos Sentimentos, na 

marcenaria e na biblioteca, nas artes. Ajudam na costura e bordados, acolhem, dão 

bronca, mediam conflitos, seguram meninos, os conduzem até a “sala da diretoria”, 

onde tem sempre gente. É um espaço de cuidado, muitas vezes firme, com seus 

alcances e limites. 
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Mas o Acaia é também um espaço violento. É violento no que propõe, como são os 

espaços civilizatórios. Há a violência da ordem e da rotina. Há violência no embate 

entre os jovens e as propostas, tais como as de música e da oficina de estudar.  

 

Como se dá a possibilidade de simbolização no Acaia, dentro das oficinas? Falamos 

de um fazer que não é simplesmente descarga. Falamos da gestão do trabalho com a 

equipe que, só podemos conduzir se ela estiver em consonância com determinados 

procedimentos e fundamentos conceituais. No gesto, no desenho, na madeira, que vira 

caixa de sapateiro, na madeira que cava, que permite uma ação sobre ela. Há um fazer 

pelo fazer que se cumpre em si mesmo, mas há também o falar sobre o fazer em todas 

as oficinas, também na Oficina dos Sentimentos.  

 

“Que um coletivo possa inscrever na sua história as violências sofridas e as sanções 

reconhecidas é uma forma de elaborar o traumático dessas experiências”. (Souza, 

2005, p.58). 

 

O Brincar 

 

Brincar é o chão de toda criança, sua língua universal, uma língua que pertence à 

cultura humana. Pereira (2013), ao descrever a experiência do projeto de educação da 

Casa Redonda, segundo a autora, uma reflexão sobre o sensível na educação (p.24), 

aponta a importância da compreensão dos braços e das mãos como extensões do 

coração. Quanto à palavra educação, ela a entende, em sua essência como um 

movimento, “o deixar acontecer, a manifestação do impulso criativo” (p.24). No 

relato e reflexões dos 20 anos de experiência da Casa Redonda, observamos o brincar 

como elemento princeps e em estreita associação ao sagrado - “play is pray”. Destaca 

a solenidade, a compenetração e o sentido simbólico do brincar, elevando-o ao lugar 

que possibilita a criação de vínculos significativos que irão compor as trajetórias 

individuais e coletivas.  

 
O gesto espontâneo, aquele que vem de lá de dentro da essência do ser que 
brinca, somente ele, poderá abrir o portal permitindo a manifestação do 
impulso de vida... Brincar vem originariamente do vocábulo brincos, que 
vem da raiz latina vincro-vinculare, vínculo que nos remete à essencialidade 
desse verbo para a construção de nossa humanidade. (2013, Pereira, p.33) 
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Grande parte do tempo, podemos observar através do brincar e na multiplicidade dos 

infinitos gestos envolvidos nas brincadeiras no trabalho do Acaia, a forma como as 

crianças vão se apropriando do mundo à sua volta. Há muitas brincadeiras de 

esconde-esconde, de pipas e princesas, de comidinhas gostosas, de padarias com 

fichas para comprar sorvetes e sonhos -  e também do brincar de casinha, mamãe-

filhinha, polícia-ladrão e personagens do tráfico de drogas com veracidade e relações 

distantes do que estamos habituados. Ao brincar, a criança, o espaço e os possíveis 

objetos da brincadeira saem de um contexto exclusivamente utilitário. No 

entrecruzamento dos vários níveis de realidades e fantasias, esperamos que as crianças 

construam um lugar próprio: 

 
A espontaneidade presente nas brincadeiras da infância nos faz debruçar com 
atenção redobrada ao brincar como elemento gerador de sentido individual e 
coletivo, narrativas da alma humana em que se expressa na sua verdade a 
índole mais profundo do ser de cada povo...Nada é aleatório no repertório das 
brincadeiras das crianças, pois elas carregam dentro de si uma memória do 
passado e do futuro. (2003, Pereira, p.53) 

 

 
 

André Green, em “Brincar e reflexão na obra de Winnicott” (2013), tece 

considerações sobre o último trabalho de Winnicott, “O brincar e a realidade” (1971), 

realçando a importância do brincar, ao mesmo tempo em que amplia suas 

possibilidades. Concorda com o autor que o brincar seja uma atividade universal e que 

esteja presente em toda parte: “É um atributo inato da mente que toma diferentes 
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formas, não somente em grupos distintos, mas também em diferentes indivíduos”. 

(p.p.29-30) Entretanto, não concebe o brincar como ligado unicamente à saúde: 

 
Eu acho que a atividade do brincar pode, às vezes, se tornar distorcida, 
corrompida e pervertida na sociedade bem como nos indivíduos, como ilustra 
a expressão pão e circo (Panem et circenses) ... Durante esses últimos anos, 
testemunhamos muitos exemplos do brincar pervertido, ou jogo sujo. Um 
jogo assim não é baseado num intercâmbio, mas na vontade de dominar; é 
uma forma de impor a vontade da pessoa e a vontade de submeter o outro.  É 
um tipo de brincar que está impregnado de destrutividade. Eu acho que 
Winnicott não aceitava que a destrutividade pudesse ser transformada numa 
espécie de brincar que proporciona não somente um tipo de satisfação, e que 
também é uma forma de alimentar a onipotência da pessoa. (Green, 2013, 
p.30, grifos do autor). 
 
 

A incapacidade de parceiros de brincarem ou a propensão de ficarem presos em 

compulsões repetitivas são todas variedades do brincar para este autor, que alça o 

brincar ao grupo de fenômenos psíquicos – tais como o sonhar, fantasiar, criar ficções 

e mitos. Para Green, a especificidade do brincar é mudar a realidade em outra coisa: 

algo que transforma a parte da realidade que é insuportável, quer seja interna ou 

externa. Concorda com Winnicott sobre a localização do brincar no limite entre a 

realidade interna e a externa, mas acha que ele deixou de abordar as ligações que 

existem entre a realidade e o horror. 

 
O mínimo que podemos dizer sobre a realidade externa é que existe horror 
demais nela: há guerra, delinquência, catástrofes naturais, epidemias, 
desemprego e terrorismo. Isso é o nosso mundo diário o nosso cotidiano, 
Pergunto-me como aguentaríamos todos os traumas causados pela realidade 
sem o brincar, E todos esses temas tornam-se temas favoritos do brincar das 
crianças. (Green, 2013, pp.33-34) 
 

 
 Freud em  sua obra “Inibição, sintoma e angústia” (1926/2014), alinha-se a esses 

pensamentos: 

 

O Eu, que viveu passivamente o trauma, repete ativamente uma reprodução 
atenuada do mesmo, na esperança de poder ele próprio dirigir seu curso. 
Sabemos que a criança se comporta dessa maneira com todas as impressões 
que lhe são penosas, reproduzindo-as na brincadeira; ao assim mudar da 
passividade para a atividade, ela busca dominar psiquicamente as impressões 
de sua vida. (pp.116-117) 
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Brincando, cria-se um mundo novo, rearranjando percepções e combinando diferentes 

elementos em novas ordens. 

 

Ao comentar o texto de Freud “A perda da realidade na neurose e na psicose” (1924), 

Green (2002) chama a atenção para o que lhe parece importante no par: perda da 

realidade e substituto para a realidade.  

 
No brincar, o elemento perda é mínimo e o elemento substituição é máximo. 
Na doença, quer seja neurose ou psicose, o elemento de perda predomina e o 
elemento de substituição é subordinado a este. (p.39) 
 
 

Pensando na forma do brincar de muitas crianças no Acaia, notamos que muitas vezes 

há uma perda significativa da realidade. Podemos nos lembrar aqui da história citada 

anteriormente: da garota pequena que simulava relações sexuais no atendimento 

psicoterápico e o fazia “com noção ou sem noção”8 . Essa mistura mostra que 

realidade e fantasia estão fundidas na menina presa à repetição da cena traumática. 

Mistura-se, usa o espaço do Acaia como extensão de suas vivências; busca que a 

entendam e a recebam como ela é, em sua ordem/desordem.  

 

Recentemente, meninos construíram na marcenaria armas que imitam fuzis, 

metralhadoras e pistolas. Procuramos organizar um espaço de brincadeiras para que 

pudessem dar vazão às experiências que repetidas vezes eles assistem: na frente dos 

barracos, nas vielas e no entorno de onde vivem. Foram 15 dias quase ininterruptos de 

crianças/bandidos/polícias, revistados e perseguidos em ações policias, assaltos a mão 

armada, encenações acaloradas e com propriedade alarmantes. Víamos os educadores 

perdidos na condução das brincadeiras, observávamos meninos entregues aos 

personagens e, na grande maioria dos dias, essas atividades acabavam por ser 

interrompidas pela violência que disparavam e pelo volume sem controle que 

tomavam.  

 

Com todos os percalços, seguimos acreditando que somente brincando a criança se 

descobre e pode vir a ser uma pessoa criativa, entendendo a criatividade não como um  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8Referimo-nos, aqui, a discussão realizada anteriormente sobre o atendimento de uma garota na Oficina 
dos Sentimentos, que pode ser vista nas páginas 37-38 deste trabalho. 



	  

	   53	  

produto, mas como uma experiência advinda do brincar.  

 

Brincando, as crianças transitam da terra ao céu  (e ao inferno) em poucos minutos: 

 
...conversam com seres imaginários, inventam personagens, projetam 
mundos, inauguram espaços novos, solucionam possíveis conflitos do 
cotidiano através dos recursos de sua capacidade de imaginação. Brincando, 
são capazes até de suspender o tempo. (2003, Pereira, p. 58) 
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Os ateliês livres, como os de arte e marcenaria, nos quais as crianças não partem de 

uma atividade proposta e podem lá permanecer pelo tempo que lhes convier, 

propiciam um estado sem forma, um ser-sem-propósito. Procuramos oferecer espaços 

para o brincar elementar, fomentado a possibilidade do brincar só – acompanhado.  

 
Não há brincar sem reflexão. Mesmo quando a criança brinca sozinha alguém 
na sua mente está observando sua brincadeira, alguém que talvez entenda o 
brincar que ela própria não entende. (Green, 2012, p. 5) 
 

 

 
 
 

Em comunicação oral, Elisa Bracher justapõe seu trabalho de artista plástica com o 

trabalho das crianças no Ateliê: 

 
O tempo e o espaço que é oferecido a estas crianças é muito semelhante ao 
tempo e espaço que os artistas usam em suas indagações. Como os artistas 
que, através de fazeres desapegados de um resultado preciso ou um ponto 
determinado de chegada, buscam formas para indagações vagas, para 
percepções sobre o mundo, as crianças  experimentam diferentes relações 
entre a alma e o fazer concreto. (Bracher, 2014.) 
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A Atenção 

 

Os textos “A Atenção e a vontade”, de Simone Weil, na obra A condição operária e 

outros estudos sobre a opressão; “Olhar e memória”(1999), de Gonçalves Filho; 

“Fenomenologia do olhar” (1999), de Alfredo Bosi; e “A atenção em Simone Weil” 

(2003), de Ecléa Bosi, me ajudam a entender a razão pela qual a apresentação dessa 

autora teve em mim tamanho impacto na construção deste trabalho. Para Ecléa Bosi, a 

“doutrina da atenção” deriva não só do pensamento, mas da própria vida da autora. O 

que significa atenção para Simone Weil? 

 

O método para entender os fenômenos seria: não tentar interpretá-los mas 
olhá-los até que jorre a luz. Em geral, método de exercer a inteligência que 
consiste em olhar ... A condição é que a atenção seja um olhar e não um 
apego.(1996,  Weil , S.,  p.456. org. Ecléa Bosi) 

 

Ecléa Bosi seleciona particularidades da atenção, tal como proposta por Simone Weil 

que, do meu ponto de vista, assemelham-se à forma como opera a atenção flutuante 

em Freud, conforme nos orienta em seu clássico artigo de 1912, “Recomendações aos 

médicos que exercem a psicanálise”. Espero também, apontar como o brincar e a 

atenção tomam para mim lugar nos dois tempos da interpretação psicanalítica, 

segundo o pensamento de Fabio Herrmann (1979, 1991, 1999) - “deixar que surja” e 

“tomar em consideração” - e que estão a serviço do que o autor denomina “função 

terapêutica”. O brincar e o fazer, em suas variadas expressões, estariam no campo da 

associação livre e a atenção descentrada, proposta por Herrmann, também se 

aproximaria da atenção em Simone Weil. 

 

Em seu texto “A atenção e a vontade” (1996), Weil se refere à atenção como trazendo 

consigo uma liberdade para o objeto. Recomenda ela que agucemos nossas faculdades 

para entregar-nos através do olhar e da escuta ao que é secreto, silencioso, quase 

invisível. Aconselha-nos a recuarmos diante do objeto que perseguimos: “Se 

quisermos arrancar a uva pelo cacho, os bagos vão cair no chão” (p.454). Se 

lembrarmos do já citado exemplo, em que Simone Weil interpela, ainda menina, a 

conversa dos adultos9: “E a velha ama, ela também tratava por tu o marquês?”, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	  Simone Weil ao escutar a história do tio-avô sobre um nobre marquês que tratara sua velha ama por tu  
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verificaremos que sua atenção estava desprendida do exercício automático e não foi 

comandada pela ordem social vigente, que domina a consciência. 

 

Utilizando outra metáfora, “timing da minhoca”, Fabio Herrmann apontava esse recuo 

diante do objeto como quando, diante do torrão de terra, notamos a minhoca10. Se a 

puxarmos, ela se parte. É necessária uma sutileza, um “dedilhar de alma”. Ecléa Bosi 

(2003), mencionando a observação de Weil sobre a atenção, diz que “a atenção tem os 

dedos leves, escapa da lei da gravidade, é o contrário da certeza e da posse” (p. 13). 

No mesmo artigo, reportando-se ao citado texto de Alfredo Bosi, retira dele o que o 

autor extraiu como sendo as quatro dimensões estruturais do discurso de Simone Weil 

sobre a atenção: perseverança; despojamento; trabalho e contradição e que, para ela, 

olhar, no ato de exercer-se, toma o nome justo de atenção. Não poderia fazê-lo melhor 

que Ecléa Bosi. Reproduzo suas palavras: 

I - A perseverança – A atenção deve enfrentar e vencer a angústia da pressa, 
ser lenta e pausada como o respirar da yoga. Se o olho se detêm na 
contemplação desinteressada do objeto, ele descobre seus múltiplos perfis e, 
no final do processo, recupera sua unidade em um nível mais complexo de 
percepção. 

II - O despojamento – A atenção, sendo uma escolha, é também uma ascese, 
ao contrário do “não quero nem saber”, tudo sacrifica para ver e saber. Ela se 
opõe ao desejo classificador: o olhar desapegado não quer se apropriar, 
rotular, seccionar. Ao invés de classificar, admira as transformações do Uno 
Todo. 

III - O trabalho – A atenção é um olhar capaz de agir sobre a realidade. O 
olhar atento vive o trabalho da percepção, alcança compreender tanto as 
regularidades quanto os acidentes da matéria. 

IV - A contradição – O olhar atento se exerce no tempo, colhe as mudanças 
que se exercem nos homens e coisas, o processo que formou a aparência. 
Quem trabalha com as mãos, refletindo sobre sua obra, aprende que está 
lutando com forças em tensão, desafiando resistências da matéria. A 
percepção da contradição vem da práxis conjugada do corpo com a 
consciência. 

A atenção solicita um espírito disponível. (Bosi, 2003, pp. 13-14) 

Vejamos em que tais proposições se assemelham às de Freud (1912/1986) em 

“Recomendações ao médicos que exercem a Psicanálise”. Nesse texto, ele indica 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	  Registros de aulas na PUC-SP (2000-2004) 
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alguns dos funcionamentos esperados para o exercício da função de analista. Este é 

remetido a uma escuta diferenciada, na qual a atenção e a memória devem operar de 

modo distinto da que observamos no nosso cotidiano, em que a atenção funciona de 

forma seletiva e hierarquizada. “Consiste simplesmente em não dirigir o reparo para 

algo específico e em manter a mesma atenção uniformemente suspensa em face de 

tudo o que se escuta” (pp. 140-150). 

 

Também a neutralidade é para Freud (1912/1986) conceito-chave e, diferentemente de 

um conjunto de normas de conduta, baseia-se em uma posição dinâmica. Essa posição 

de neutralidade deve estar fundada no fato de que o importante nas intervenções do 

analista consistiria em serem elas, na medida do possível, suficientes para o 

desencadeamento da associação livre. “O médico deve ser opaco aos seus pacientes e, 

como um espelho, não mostrar-lhes nada, exceto o que lhe é mostrado”(p. 157). Para 

situar-se numa atitude receptiva com seu paciente, há que se manter neutro em relação 

aos próprios desejos, fantasias e necessidades narcísicas. Desse modo, o exercício de 

neutralidade analítica é justamente o contrário de uma experiência neutra para a 

pessoa do analista. 

 

Já em “O que é Psicanálise: para iniciantes ou não”, Herrmann (1999) nos fala de 

atenção flutuante, uniformemente suspensa, escuta descentrada, diagonal ou, “uma 

falta de educação sistemática – vale dizer, um ouvir fora da rotina procurando juntar 

os pedaços da conversa, sem se deter no que, de hábito, significaria mudança de 

assunto, ao contrário, prestará máxima atenção às mudanças de assuntos” (p. 29). No 

diferenciamento dos campos de apreensão proporcionado pela escuta descentrada é 

que se provoca um choque de um plano com o outro e tem lugar a interpretação 

psicanalítica. Caberia, então, ao psicanalista, atender a essa disposição da escuta: 

escutar algo a partir de outro campo, o que cria certa inquietação, um incômodo, uma 

ideia, uma surpresa. 

 

Quanto à neutralidade, diz Herrmann (1997): “A verdadeira neutralidade é inaparente, 

não possui sequer a aparência de neutralidade” (p. 42). 

 



	  

	   58	  

Foram tais disposições que levaram Herrmann (1979) a empreender em sua obra 

inaugural, “Andaimes do real: uma revisão crítica do método da Psicanálise”,  o que 

veio a ser o esforço de uma vida inteira: recuperar o método da psicanálise e tentar 

compreender em que consiste o ato de interpretar. Identifica ele o método como o 

responsável pelos efeitos que a psicanálise produz e explica seu interesse por meio do 

sentido etimológico da palavra método, oriunda do grego metá: para além de; hodós: 

caminho. Método, pois, é uma maneira de se caminhar para atingir determinado fim, 

superar um obstáculo. 

 

O método psicanalítico é postulado na Teoria dos Campos como “ruptura de campo” 

e definido como “uma descrição essencial do efeito das interpretações psicanalíticas... 

e, por causa disso, é também a forma mesma de todo conhecimento psicanalítico 

legítimo” (Herrmann 2001, p. 59). Para o autor, a interpretação é o processo que leva 

à ruptura de campo e à produção da função terapêutica, conceito que é o sustentáculo 

da extensão da clínica. 

 

Função terapêutica é a atividade de cuidar, examinar cuidadosamente um mecanismo 

de comunicação entre percepção e emoção viva que possibilita um melhor trânsito 

com os sentidos que se formam nas relações humanas. Cuida, cura, amadurece e 

flexibiliza as relações. Cuidar e curar são, aqui, expressões equivalentes: 

 

Não implicam em eliminar algo, mas estar numa disposição de cuidado, de tomar 
em consideração. Curado, o homem atinge um estado semelhante ao da fruta 
madura ou de um queijo bem curado, no ponto certo. Como para os queijos, os 
pontos variam de uma pessoa para outra, mas ainda assim é possível saber o que é 
estar curado: uma harmonia das potencialidades características nas pessoas, como 
nos queijos (Herrmann, 1999, p. 133). 
 
 

No livro que compila os trabalhos apresentados no III Encontro da Teoria dos 

Campos, “A Psicanálise e a Clínica Extensa” (2005), encontramos uma boa definição 

de função terapêutica: “é a propriedade de nosso método que assegura a inseparável 

convivência entre saber e cura e, num mecanismo intrincado, examina para cuidar – e, 

em psicanálise, cuida-se interpretando” (p.25).  

 

Para Herrmann, a interpretação contempla dois momentos fundamentais: “deixar que 

surja” e “tomar em consideração”. “Deixar que surja” exige uma atitude de 
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disponibilidade receptiva, uma espera daquilo que pode vir a ser significativo e 

propiciar o aparecimento dos movimentos emocionais. Mesmo que ainda não se saiba 

de que movimento se trata, há que se ir seguindo o evolver das fantasias, das emoções 

que se foram acumulando com o tempo, das linhas interpretativas que estavam a ser 

seguidas, dos campos rompidos; então o analista estará apto a “tomar em 

consideração”, utilizando o que surge como ponto de partida para um movimento – o 

que implica dizer ou fazer alguma coisa que chame a atenção para o que está se 

passando. Uma fala, um gesto, um silêncio maior pode cumprir essa função. 

 

Primeiras considerações 

Entendo que Atenção e Brincar, nas formas descritas, foram o que me fizeram 

escolher Simone Weil e Donald Winnicott como acompanhantes das reflexões sobre o 

Acaia.  Freud e Herrmann ajudaram a dar forma e a pensar a psicanálise estendida aos 

contextos expostos. Pensar, ouvir, fazer, olhar, brincar. 

Entretanto, cabe às instituições tais como o Acaia, que se deparam com questões de 

cidadania, educação, violência e de uma clínica de cuidados, tecer reflexões não 

apenas sobre o indivíduo, mas considerar o papel do Estado e suas omissões, ou da 

própria sociedade e seus valores,  sobre a capacidade de percepção da natureza da 

lógica da violência contra a criança, contra a pessoa. 

 

Muito embora não tenha o propósito de uma discussão ampla sobre ética, considero 

que,  ao encerrar esta primeira parte do trabalho, acompanhada por Marilena Chauí, 

acabo por convidar a mim mesma e ao leitor,  a seguir com este interesse. Em seu 

livro “Convite à filosofia”(2000), Marilena nos informa que devemos a Sócrates o 

início da filosofia moral: ao percorrer as praças e ruas de Atenas,  perguntava aos 

atenienses, fossem jovens ou velhos, o que eram os valores nos quais acreditavam e 

que respeitavam ao agir: 

 
Sócrates embaraçava os atenienses porque os forçava a indagar qual a origem e a 
essência das virtudes (valores e obrigações) que julgavam praticar ao seguir os 
costumes de Atenas. Como e por que sabiam que uma conduta era boa ou má, 
virtuosa ou viciosa? Por que, por exemplo, a coragem era considerada virtude e a 
covardia, vício? Por que valorizavam positivamente a justiça e desvalorizavam a 
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injustiça, combatendo-a? Numa palavra: o que eram e o que valiam realmente os 
costumes que lhes haviam sido ensinados? (p. 436). 
 
 

Chauí segue discutindo a origem da palavra ética, derivada de ethos, que diz respeito 

ao costume, aos hábitos dos homens:  

 

a palavra costume se diz, em grego, ethos – donde, ética – e, em latim, mores – 
donde, moral. Em outras palavras, ética e moral referem-se ao conjunto de costumes 
tradicionais de uma sociedade e que, como tais, são considerados valores e 
obrigações para a conduta de seus membros (p. 437). 
 
 

A ética seria uma reflexão acerca da influência que o código moral estabelecido 

exerce sobre a nossa subjetividade, e acerca de como lidamos com essas prescrições 

de conduta: se aceitamos de forma integral ou não esses valores normativos e, dessa 

forma, até que ponto nós lhes damos o efetivo valor. As avaliações de conduta nos 

levam a tomar decisões por nós mesmos, a agir em conformidade com elas e a 

responder por elas perante os outros. Isso significa sermos responsáveis pelas 

consequências de nossos atos. 

 
Em meu artigo “Do humano” (Camargo, 2008), parodiando Tarkovski (1998), 

“Começava a compreender qual era o objetivo do meu trabalho e a ter consciência da 

minha vocação: deveres e responsabilidades para com as pessoas”. Responsabilidade 

minha, responsabilidade nossa, com nossos interlocutores, internos e externos e na 

articulação que torna possível o encontro de muitas linguagens. 

 

Procuramos incessantemente um lugar no mundo, um lugar de identificação e de 

construção de marcas que possam nos referendar como sujeitos. Os caminhos que nos 

levam à humanização e relações de sujeito ou os que nos objetalizam e desumanizam. 

Estar em um ou outro lado do caminho são possibilidades das quais nos fala 

Tarkovski(1998): 

 

Existe um outro tipo de linguagem, uma outra forma de comunicação: a comunicação 
através dos sentimentos e imagens. Trata-se do contato que impede as pessoas de se 
tornarem incomunicáveis e que põe por terra barreiras. Vontade, sentimento, emoção 
– eis o que elimina os obstáculos entre pessoas que, de outra forma, encontrar-se-iam 
nos lados opostos de um espelho, nos lados opostos de uma porta. (p. 8) 
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Elisa Bracher, ao encerrar sua comunicação no Seminário Worlds together, evidencia 

quão árduos são os caminhos, de parte a parte:11 

 
Do mesmo modo como minhas esculturas lutam para conquistar o espaço público, o 
Acaia é um campo onde as pessoas podem, sendo como são, construir um modo 
equilibrado de fazer parte deste mundo e deste tempo. O modo como nos 
organizamos e as atividades que oferecemos no Acaia estão ligados à maneira de 
estar no mundo e as raízes das pessoas que lá frequentam. O que importa é o 
princípio de unir culturas. O caminho a ser percorrido tem dois pontos de partida e o 
resultado será o ponto em que conseguirmos nos encontrar.  
 
Não tenho claro se a distância será igual para os dois grupos, mas estou certa que no 
lado a que pertenço, a transformação interna, a perda de apoios, de certezas e o 
desconforto do caminho são enormes. (Bracher, 2012) 
 
 

No sensível e contundente trabalho, “Passagem para Vila Joanisa – Uma introdução 

ao problema da humilhação social”, Gonçalves Filho (1995) nos adverte: “O 

impedimento da humanidade, não a humanidade, é o que mete medo”. (p. 123) 

 

 

 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11	  Seminário Internacional Worlds Together, Galeria Tate Modern, Londres, UK – setembro de 2012. 
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Terceira parte  

Clínica Extensa 

 

Nesta etapa, espero apontar não apenas onde e como o instrumental psicanalítico é útil 

em trabalhos como o do Acaia, mas também como a psicanálise se transforma neste 

tipo de experiência12. É preciso verificar o que se passa com a psicanálise quando ela 

é levada a lugares coletivos, em que se tem a necessidade de reflexão sobre o que está 

acontecendo e, ao mesmo tempo, como a psicanálise vai se refazendo a partir de 

experiências desse tipo.  

O conceito de “Clínica Extensa” é fundamental para as intervenções propostas neste 

trabalho. Na entrevista realizada com Fabio Herrmann em meu mestrado, 

encontramos uma definição que me ajudou a dar título à dissertação: “Clínica 

Extensa, a Psicanálise onde ela se faz necessária”. Vejamos a transcrição de suas 

palavras nesse momento: 

“Clínica Extensa é um movimento, é um nome que eu uso para 
designar, ao mesmo tempo, um movimento que sempre aconteceu, um 
conjunto de infrações do setting padrão, se poderia dizer, ou a 
generosidade prática daqueles que fazem a psicanálise onde ela se faz 
necessária”. (Camargo, 2004, p.51) 

 

A psicanálise precisa romper um padrão e sofrer abalos para que possa ser revigorada 
e mostrar a potência que tem. Em “História da Psicanálise como resistência à 
psicanálise”, Herrmann (2002) complementa: 

Os conceitos psicanalíticos, os de Freud, assim como os de todos os 
demais autores, só adquirem pleno sentido quando em movimento, 
como os fotogramas que compõem um filme. Fazem sentido no curso 
de uma psicanálise, seja esta clínica, padrão ou extensa, literária, 
cultural, etc. – por simplicidade, prefiro unir todas essas variáveis sob 
título de clínica extensa, já que a aplicação do método interpretativo 
sempre tem uma dimensão de cura, mesmo quando não diz respeito a 
doença alguma. Digamos que o método psicanalítico é tanto a câmera 
que filmou, quanto o projetor que exibe o filme. No meio há um 
trabalho teórico, equivalente ao do diretor que seleciona as cenas, que 
corta o copião e o monta. (p.3) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12	  Esta discussão foi feita no exame de qualificação e devo a riqueza de comentários  à Maria Lúcia 
Castilho Romera , José Moura Gonçalves Filho e à minha orientadora Ana Maria Loffredo. 
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Nesse rastro, encontro-me novamente com Tarkovski (1998), diretor russo de cinema, 

para o qual a criação artística está ligada ao objetivo mais geral do conhecimento do 

mundo e que, mesmo que seja “interminável o caminho que leva ao conhecimento, 

nenhum dos passos que aproximam o homem de uma compreensão plena do 

significado da sua existência pode ser desprezado como pequeno demais” (p. 3). 

Alguns de seus apontamentos sobre a montagem das cenas de seus filmes se 

aproximam do meu ponto de vista sobre a forma  como Herrmann pensa a “arte da 

interpretação”, já que se refere ao material cinematográfico como tendo por 

característica principal permitir que se exponha a lógica do pensamento de alguém: 
 

Este é o fundamento lógico que irá determinar a sequência dos acontecimentos e a 
montagem, que os transforma em um todo. A origem e o desenvolvimento do 
pensamento estão sujeitos a leis próprias e às vezes exigem formas de expressão 
muito diferentes dos padrões de especulação lógica. Na minha opinião, o raciocínio 
poético está mais próximo das leis através das quais se desenvolve o pensamento e, 
portanto, mais próximo da própria vida, do que a lógica da dramaturgia tradicional 
(Tarkovski, 1998, p.9) 
 
 

Na sequência, o autor alude à forma da construção das cenas por ligações associativas 

e  ligações poéticas. Assemelham-se às associações livres e à forma de construção das 

interpretações, construídas em conjunto? Entendo que sim: 

 
Através das associações poéticas, intensifica-se a emoção e torna-se o espectador 
mais ativo, ele passa a participar do processo de descoberta da vida, sem apoiar-se 
em conclusões já prontas, fornecidas pelo enredo, ou nas inevitáveis indicações 
oferecidas pelo autor. Ele só tem à sua disposição aquilo que lhe permite penetrar no 
significado mais profundo dos complexos fenômenos representados diante dele. Ela 
possui uma força interior que se concentra na imagem e chega ao público na forma 
de sentimentos, gerando tensão numa resposta direta à lógica narrativa do autor. 
Quando não se diz tudo sobre um determinado tema, fica-se com a possibilidade de 
imaginar o que não foi dito. A alternativa é apresentar ao público uma conclusão 
final que não exija dele nenhum esforço; não é disso, porém que ele necessita. Que 
significado ela poderá ter para o espectador que não compartilhou com o autor a 
angústia e a alegria de fazer nascer uma imagem? Nossa abordagem tem ainda outra 
vantagem. O método pelo qual o artista obriga o público a reconstruir o todo através 
das suas partes e a refletir, indo além daquilo que foi dito explicitamente, é o único 
capaz de colocar o público em igualdade de condições com o artista no processo de 
percepção do filme. E, na verdade, do ponto de vista do respeito mútuo, só esse tipo 
de reciprocidade é digno dos procedimentos artísticos. (pp. 17-18) 
 
 

Foi do belo livro “A arte da interpretação”, de Fabio Herrmann (1991), que retirei o 

fragmento que articula o diálogo com Tarkovski: 
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Se confinamos o paciente em interpretações fechadas, insistindo em que cada 
momento emocional tem uma tradução completa e causas típicas conhecidas – 
inveja, ódio ao conhecimento, castração –, estaremos remetendo a lógica das 
emoções a uma origem hipotética e inalcançável, para lá da história pessoal, para lá 
da especificidade desse sentido de vida humana que nos defronta, desprezado em 
prol do que é supostamente comum a todos os homens. Então, a história cala-se, não 
encontra porta de entrada. Se nosso manejo interpretativo é aberto, todavia, se 
nossas sentenças são gramaticalmente incompletas e logicamente fragmentárias, o 
sentido histórico tem por onde entrar, dando sentido preciso aos fragmentos e 
coerência ao transcorrer da análise. A interpretação um tanto desorganizada permite 
que uma ordem se instaure a partir do analisando. (p. 150) 
 
 

Aqui, divido com o leitor uma surpresa. Encontrei estas linhas na apresentação do 

livro “Figuras da sublimação na metapsicologia freudiana”, fruto da tese de livre-

docência, de minha orientadora Ana Maria Loffredo (2014): “A surpresa, que tem a 

idade do instante, não tem tempo para se enganar” (p. 15). Ao apresentar seu 

percurso, afirma ela que um dos eixos de suas atividades de pesquisa tem sido a 

questão das vizinhanças da criação poética com as peculiaridades do que se produz na 

situação analítica: 

 
Em sintonia com essa vertente de interesses, a questão da escrita do psicanalista se 
impôs como derivação imediata, a ela se articulando o modo de operação que 
confere singularidade a essa disciplina chamada psicanálise – seu método de 
trabalho. Este não só delimita sua identidade epistemológica como é condição e 
instrumento do processo criativo cuja potencialidade de emergência se espera 
favorecer na situação amparada pela escuta analítica. Sua missão criativa é dupla: 
criar condições para as ocorrências específicas pertinentes a esse contexto e, ao 
fazê-lo, colocar sob vigilância as teorias que as sustentam, num processo contínuo 
de criação e recriação que alimente e expresse sua própria vitalidade. (pp. 15-16) 
 

Pouco adiante, ela me explica essa boa surpresa como “testemunha de como a escrita 

vai traçando seu próprio rumo”(p. 16), o que pude constatar, inúmeras vezes,  ao 

longo deste trabalho. 

 

Atos e entreatos 

 

Este é um capítulo curioso.  

 

A única objeção que ouvi durante as entrevistas de seleção para admissão no 

doutorado dizia respeito ao fato de estar “tão dentro” do meu objeto de pesquisa. 

Preocupada com o que me fora dito e procurando estar um pouco mais “asséptica” em 

relação às histórias com as quais estava tão envolvida, havia primeiramente optado 
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por recortar, apenas de entrevistas feitas por Beatriz Bracher, alguns dos relatos 

colhidos junto a alunos e equipe do Ateliê no ano de 201113.  

 

No final, acabei por misturar histórias que vivemos e relatos das entrevistas.  

Inspirada nas cenas de Tarkovski, na vizinhança da criação poética com a psicanálise 

e no convite de Herrmann para construirmos as clínicas extensas, arrisquei-me no 

texto que se segue. 
       “Que procuras? Tudo. Que desejas? – NadQue procuras? Tudo!     

Utilizarei como método de trabalho a construção de uma peça de ficção, Por um 

vínculo de ar, como se fosse um texto teatral dividido em dois atos – violência e 

equipe. Os atos dizem do impacto gerado na equipe do Ateliê diante das experiências 

com a população atendida.  

 

Os entreatos viriam como interrupções a nos darem um pouco de fôlego. Entreato, 

segundo Michaelis, é um intervalo entre os atos de uma composição teatral ou 

musical, uma representação para preencher esse intervalo. A ideia é que as 

interrupções ponham luz nas reflexões geradas diante do impacto das histórias. 

 

Devo admitir, entretanto, que ali, onde o trabalho acontece, o sistema é bruto e o 

fôlego curto. A forma e a rapidez com que as cenas aparecem refletem a vivência das 

histórias e a síntese tem a ver com a urgência . Desta maneira, a forma do texto busca  

transparecer a dinâmica do dia a dia no Acaia. 

 

Para enfatizar o que digo, valho-me do artigo de Loffredo (2002), “Sobre a escrita dos 

relatos clínicos freudianos”, em que um dos objetivos é destacar a articulação do 

estilo de Freud, em especial o tom de romance de suas histórias clínicas, ao próprio 

objeto de investigação da psicanálise. Loffredo acentua não haver dúvida “de que a 

atenção aos aspectos comunicacionais da transmissão da psicanálise atravessa todo o 

percurso freudiano” (p.176), e nos lembra que nas Conferências de introdução à 

psicanálise (Freud, 1916-1917), em várias passagens, é sugerido aos ouvintes que 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 Beatriz Bracher, escritora, é autora, ente outros, dos livros Azul e Dura (2002) e Antônio (2007) e 
dos contos Meu Amor (2009). Tem textos publicados em várias antologias e revistas culturais. 
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deixassem o julgamento de lado “para que o tema pudesse agir sobre eles” 

estimulando-os a experimentar, de certa forma, uma característica essencial do 

procedimento analítico. 

 

Volto à nossa peça, “Por um vínculo de ar”. Imaginei algo que se assemelhasse a uma 

encenação: quando da saída dos atores, uma explicação do(s) autor(es) sobre a 

constituição da(s) cena(s). Se fosse uma situação de supervisão, teríamos o material 

clínico, seguido de discussão. O intuito é que essas cenas sejam representativas para 

muitos que se deparam com um tipo de trabalho parecido com o que fazemos, e que a 

discussão seja útil e fomente reflexões em tantas instituições congêneres. 

 

Como entreatos, nos bastidores das falas, juntamente com as minhas reflexões, 

encontraremos trechos de textos de Freud, Green, Winnicott, Herrmann, Figueiredo, 

Loffredo: autores que têm se dedicado a pensar a utilização do referencial 

psicanalítico fora da clínica padrão de consultório e de outros autores que me habitam. 

De alguma forma, é como se eu precisasse reconhecer o que de bagagem se traz 

diante de cada cena, de cada escuta, de cada postura, diante da constatação que não 

existe um ser e o mundo, mas um ser no mundo. Na assertiva que o acontecer humano 

pede a presença e o reconhecimento de outro ser humano, eu existo através e pelo 

olhar do outro, de múltiplos outros, me identificando com partes deles, com outros 

desconhecidos, excessivos, perturbadores, constitutivos. 

 

Ao longo de todo este trabalho e, portanto, também no texto que segue, verão que não 

é meu objetivo realizar uma discussão de cunho metapsicológico, embora o horizonte 

metapsicológico inspire e acompanhe a reflexão. Há especificidade de estilo e de 

interesse. Não farei um histórico conceitual do trauma, nem tampouco me adentrarei 

nas entranhas da sublimação, mas espero que consiga demonstrar como a psicanálise 

está a serviço e se servindo de trabalhos como este por meio de seu referencial 

teórico-metodológico. Os temas do brincar, da violência, a sublimação e outros 

conceitos pilares da psicanálise como é o caso da transferência, aparecem aqui e nos 

demais capítulos como instrumentos conceituais a serviço da discussão dos recortes 

de experiências e acontecimentos que são descritos.  
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No Acaia, as atividades de cuidar fazem parte das obrigações e tarefas de todos os 

profissionais, independentemente da função primeira para a qual tenham sido 

designados. Os saberes e práticas da psicanálise podem nos oferecer preciosos 

elementos para uma compreensão do que está envolvido nesses cuidados: 
 

é preciso rediscutir as conexões da psicanálise com outras atividades de 
cuidado, posto que, frequentemente, o psicanalista é convocado a atuar em 
colaboração multiprofissional. Mais do que isso, boa parte do que um analista 
pode hoje oferecer traduz-se na sua capacidade de lançar mão da psicanálise 
para a interpretação de fenômenos e processos psíquicos intra e 
intersubjetivos de interesse de todos e, em especial, de interesse para outros 
agentes de cuidado nos campos da saúde, da educação e da ação social. Isso 
nos conduz no rumo de uma teoria geral do cuidar de base psicanalítica. 
(Figueiredo, 2009, p.21) 

 
 
 

Que procuras? Tudo!  

Que desejas? Nada!                                                                                                                                                                                   

Viajo sozinha com o meu coração 

Não ando perdida, mas desconcentrada. 

Levo o meu rumo na minha mão. 

(Cecília Meireles) 

 
Por um vínculo de ar 

 

O que dá prá fazer?  

Sobre quem mais a gente pode falar? 

Sobre o Mateus. 

Sobre o fato de o Acaia ser um lugar de suporte saudável. Meninos que 

passam lá para fazer um curativo de um ferimento à bala, “que aconteceu 

sem querer”. O Mateus passa para “fazer currículo”: “Escreve aí que eu 

descarreguei o caminhão do seu Joaquim. Cada vez que eles têm uma 

aspiração de  “eu quero sair disso”, “eu posso não dar conta”, toda vez que 

tiver um ar de “eu quero!”, eles vêm para cá. As mães vêm para saber como 

é que elas falam na escola, como é que elas vão defender o filho das coisas 

que vão dizer. O Mateus veio aqui porque ele arrumou um bico de pintor e 

precisava de um “tauba” maior para poder alcançar onde tem que pintar. É 

muito metafórico, na hora que ele quer uma “tauba” para alcançar mais, 

“Ana, vê se pode me ajudar”, até você entender a história... Que ele pegou 
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um serviço de pintor que é ali perto do correio, mas que ele não alcança o 

final da pintura e tem que ter uma tauba. A Olga e eu já fizemos n currículos 

para ele, e ele volta para contar. É claro que a gente conseguiu fazer muito 

pouco pelo Mateus. Ele chegou aqui já mais velho, com 16 anos, depois saiu, 

já ficou na “boca”, já foi pego, já saiu, mas ele tem um vínculo de ar. 

 (Ana Cristina) 

 

As histórias que se nos apresentam são nossas ferramentas essenciais de trabalho e, 

como as manifestações do ar, também podem ser tênues, cálidas, intensas e terríveis. 

No final de 2013, ao fim de uma tarde extenuante, a portaria liga na sala da direção e 

informa que Mateus pede para falar conosco. “Ah, não! Currículo esta hora não!” 

Sem cerimônia, não espera o porteiro autorizar e com alguns passos está à nossa 

frente, uniformizado e com um sorriso largo no rosto como se nos informasse: “Vocês 

não disseram que era prá eu mostrar que fim levavam os currículos?” 

Poucos meses mais tarde ele retorna, outro ciclo se instaura. Permanece o vínculo. 

 

Ato 1 – Violência 

 

Outra coisa que eu queria te falar, que eu acho importante, é a questão da 

violência, da violência doméstica. A maioria dos pais bate nas mães, isso é 

óbvio, meu pai batia na minha mãe. O pai do Dimas, esses dias, pegou a 

mãe dele e deu a maior confusão. E isso atrapalha demais, desregula tudo. 

Uma vez meu padrasto deu um soco na minha mãe, e logo que ela faleceu, 

ela foi enterrada com a marca. E é uma coisa que entra mesmo dentro da 

pessoa, revolta. (Aluno) 

 

Tem uma menina que apanha todos os dias do pai e da mãe, mas apanha de 

chegar mancando do ateliê. Ela foi expulsa da escola porque bateu num 

professor, então foi para o Conselho Tutelar. Então a gente fez uma queixa 

no Conselho, com a família tentando inverter, porque ela era ré no 

Conselho, e fizemos para ela passar a ser vítima. Ela é muito agressiva. 

Muitas vezes você tem que ficar perto, segurar, abraçar, para ela não 

explodir mesmo. Isso eu acho que é a maior diferença, essas crianças tem 
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uma explosão de violência que normalmente as outras crianças não têm. 

(Coordenadora) 

 

Arregaçando as mangas 

 

Um garoto de pouco mais de 10 anos chega contido firmemente por um educador na 

sala da direção.  Chuta, esperneia, xinga o educador de “filho da puta do caralho”, 

“arrombado”, que vai matá-lo e diz: Você me machucou seu merda! Por quase 30 

minutos ininterruptos ele continua xingando, cospe, tenta morder uma das diretoras 

que havia trocado de posto com o educador. Ela o segura firme mas docemente. Ele 

olha enfurecido. Soca a cabeça para frente e para trás. Pede para que o soltem. 

“Quando você estiver calmo o suficiente para eu te soltar, eu te solto, para que você 

não se machuque nem machuque ninguém”- diz a diretora que o segura. As palavras 

demoram muito para acalmar o menino. “Tô nem aí” – diz ele, enquanto empurra a 

cadeira e contorce o corpo.  

 

O educador, que o havia interceptado, vai falando enquanto o olha seguro pelas mãos 

da diretora: “Eu sei  que você está com raiva, deve ter razão, também de mim que te 

apertei. Tô forte, fazendo musculação, desculpa. Nós trabalhamos tanto juntos no 

ateliê de xilogravura. Eu conheço em você outro menino. Me dá sua mão, olha nos 

meus olhos”. Leva algum tempo balançando a cabeça e o corpo. Ainda seguro por trás 

na cadeira estica o braço em direção ao educador com a manga do moleton 

encobrindo sua mão que é aceita pelo educador que continua falando com ele: “Eu 

pedi para você parar de bater no seu colega, depois eu pedi para que você me 

acompanhasse para conversarmos e só depois eu te segurei. Você é um garoto legal, 

me dá a mão agora, a mão mesmo, de dentro do casaco”. Ele arregaça as mangas e 

estica a mãos, agora nua. “Você me chutou, me xingou, acho que também me deve um 

pedido de desculpas, vem me dar um abraço!” O abraço apertado do homem grande 

agachado na altura do menino encerra o descontrole. Almoçam juntos no final 

daquela manhã. Sabe o educador que o menino está por um fio, que não deve deixa-lo 

sair da sala só. Que não era ainda suficiente. Qualquer desafio poria a perder a calma 

conquistada momentaneamente. 
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A disposição para a violência está em todos nós. Reconhecer o ódio é uma tentativa 

de não chegar até lá. Souza (2005) nos alerta que: 

 
Relegar ao desconhecimento essa realidade é franquear as portas para seu 
retorno...é preciso não confundir na violência o que é da ordem da 
constituição das relações humanas (positividade da violência) com aquilo que 
é da ordem do abuso e da crueldade. (p.29) 
 

Nos estudos que empreende sobre a violência, esta autora aponta que a coerção, a 

exclusão do espaço social, o abuso da força e o impedimento da palavra se constituem 

como referências para identificar a violência. Dentre as muitas colaborações citadas 

por ela, dois autores chamaram minha atenção. Recorre a uma frase de Moustapha 

Safouan (1994)  que coloca a violência no lugar do fracasso da palavra: “não posso 

falar e matar ao mesmo tempo, pois a palavra supõe uma escuta”. (p.101) E, citando 

Piera Aulagnier (1979), fala de duas faces da violência: como força inevitável 

presente na constituição subjetiva e na organização da cultura e como força destrutiva 

e aniquiladora dessas possibilidades; potência criadora ou pulsão destrutiva, ambas 

destinos possíveis da pulsão de morte.  

 

Seguindo o raciocínio dessa dualidade, Souza (2005) complementa, na mesma linha 

da inevitável mestiçagem pulsional tão bem destacada por Freud em “Além do 

Princípio do Prazer” (1920/2010): 

 
O psiquismo humano é o lugar da coexistência de opostos – da virtualidade 
do bem e do mal e não a morada absolutista de uma força única; seu destino é 
uma mescla imprevisível desses opostos. (Souza, 2005, p. 49) 

 

Nos relatos das situações descritas no Acaia, podemos observar o trabalho com os 

meninos através da direção e dos educadores. É possível notar que todos sabem quem 

são as crianças, suas histórias pregressas e as histórias que construíram em conjunto. 

Aceitam a desorganização e a violência, não as banalizam e procuram transformá-las. 

O conhecimento do educadores está baseado em suas práticas com os meninos e o 

desafio é construir, com respeito ao tempo de cada um, uma emancipação, baseada no  

reconhecimento de um e outro como sujeitos, nestas condições de extrema 

vulnerabilidade. É necessária a articulação da compreensão humana com a realidade 

social. 
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Podemos observar também que há respaldo de um para com o “outro” da equipe, seja 

no suporte físico ou nos encaminhamentos, como a intermediação com o Conselho 

Tutelar, órgão da Prefeitura Municipal acionado pelas organizações em casos de 

violência, abandono ou excesso de faltas na escola, entre outros.  

 

Recentemente, em uma reunião geral de equipe, discutimos um trabalho que tem 

muitos pontos em comum com o nosso: a proporção alta do número de educadores em 

relação ao número de crianças; o estímulo à aprendizagem e à autonomia; a maneira 

como a equipe trata as crises violentas e  conflitos;  o trabalho com as famílias e 

demais instituições responsáveis14.  

 

Segurar uma criança transtornada, de forma que ela e o adulto fiquem o máximo 

possível protegidos, entender que os ataques agressivos não se dirigem 

necessariamente ao educador e, sim, ao que ele naquele momento representa, ou 

mesmo aceitar o prazer que pode advir do excesso, da violência exercida sobre o 

outro, é parte do trabalho que sabemos necessário. Assim, Bracco (2006), apoiada nas 

ideias de Winnicott (1950/1993), afirma que 

 
 é no manejo da agressão que se deriva, em certa medida, a capacidade criativa e 
construtiva do sujeito. Como conceber uma expressão criativa que reside na 
agressividade? Não apenas nomeando estas manifestações como sintomas da 
privação a que são submetidos e associando a aspectos destrutivos da personalidade, 
mas contrapor a esta ideia uma busca de sentido. A agressividade como uma 
expressão possível de comunicação humana, encontrando desta forma uma 
possibilidade de estar no mundo (p.68). 

 

Lá na favela, provavelmente por não ter pai, e nenhum homem adulto em 

casa, pela mãe viver de uma maneira desorganizada, o Marcos era bem 

desprotegido, e as crianças mais velhas o maltratavam bastante. Ele devia 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14	  Assistimos ao Documentário  da HBO Hold me Tigh and Let me Go, a respeito da Mulberry Bush 

School, uma escola inglesa em Oxford que recebe crianças traumatizadas. Em visita à Inglaterra, a 

diretora do Acaia, Elisa Bracher,  pôde conhecer diretamente esse trabalho. Embora com diferenças 

imensas, pois trata-se de um internato que é bancado pelo governo inglês e  recebe crianças com idade 

máxima de 13 anos para um trabalho sequencial de três anos. Algumas atitudes dos professores e do 

trabalho geral da Mulberry são muito interessantes e propiciaram uma discussão profícua. 
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ter uns três, quatro anos, estava de um lado do barraco-escola. Uma criança 

chorando do outro lado,  diz ao pai: “Foi ele”. O  pai atravessa o barraco, 

dá um tapa no Marcos e começa a arrastá-lo para fora: os professores 

precisam interferir. Uma vez eu vi uma agente comunitária, que é uma 

pessoa da favela, que faz a ligação com o posto de saúde. Ela simplesmente 

passou na rua, o Marcos estava lá brincando, e ela deu um tapa no Marcos. 

Ele cambaleou, saiu caindo e ela continuou andando. Um tapa vindo de 

lugar nenhum. Pá. (Educador do barraco-escola) 

 

Winnicott (1950/1993) foi incisivo sobre o papel estruturante do ambiente na 

formação do psiquismo. Ao nascer, o bebê inicia seu processo de desenvolvimento, 

alicerçado em um potencial herdado, que pode ou não se desenvolver, dependendo de 

uma série de aspectos que precisam estar em sincronia - incluindo-se como fator 

preponderante o ambiente que o cerca, e nessa fase marcada pela extrema 

dependência do outro, ele precisa contar com a presença de alguém que possa ser 

provedor de todas as suas necessidades, de forma a ajudá-lo a encontrar um mínimo 

de organização.  

 

Sabemos que esse autor dispensou largo tempo à tarefa fundamental de encontrar uma 

linguagem simples e direta para falar com equipes de saúde, educadores e pais, nas 

inúmeras palestras e conferências que proferiu. Em “Tudo começa em casa”, 

Winnicott (2005) compila muitas destas conversas abertas ao diálogo com o público. 

Em “O aprendizado infantil”, uma dessas conferências, ele diz: 

  
As coisas para mim são sempre uma questão de crescimento e 
desenvolvimento. Nunca penso no estado de uma pessoa aqui e agora a não 
ser em relação ao meio ambiente e ao crescimento dela desde sua concepção 
até a época do  nascimento. O bebê nasce com tendências herdadas que o 
impulsionam impetuosamente para um processo de crescimento. Isso inclui a 
tendência em direção à totalidade da personalidade em corpo e mente, e em 
direção ao relacionamento objetal, que gradualmente se torna uma questão de 
relação interpessoal, à medida que a criança começa a crescer e a notar a 
existência de outras pessoas. Tudo isso vem de dentro do menino ou da 
menina. (p.139) 

 

O autor nos alerta, entretanto, que esses processos de crescimento não podem ocorrer 

sem um ambiente facilitador -  especialmente no início, quando há uma condição de 
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dependência quase absoluta. Utiliza ele a expressão “mãe satisfatória” ou “mãe 

suficientemente boa” para designar “aquela que parece atender às necessidades que a 

criança precisa” (p.139), efetuando uma adaptação ativa às necessidades do bebê, 

cumprindo a função materna de forma adequada. Todavia, aponta que a mãe precisa 

de um ambiente que a acolha e ampare, referindo-se a um ambiente sustentador. Um 

ambiente hostil à mãe, que desde cedo imponha privações, acarretará mudanças na 

forma como este encontro mãe e filho acontecerá. 

 

Numa aula de pintura, um bebezinho sujou outra criança. Um bebezinho que 

não tinha nem três anos, estava pintando uns papéis, e aí a criança se suja. 

Aí, o que foi sujado, foi chorar no colo do pai ou padrasto, que estava por 

ali, aí o homem pegou a tinta e derramou tudo na cabeça da criança. Eles 

crescem com isso, outras crianças que estavam ali, viram isso, e de certa 

forma é um incentivo para elas fazerem isso: você tem que agir assim, você 

não tem que tolerar nada. Eles não tem nenhuma tolerância. Qualquer 

esbarrão, já sai briga, eles já se ofendem. (Educador do barraco/escola) 

 

Dura convivência com as regras da favela, com o poder do tráfico, pacientemente 

entender os ritmos e as possibilidades. Menos protegido que o trabalho na sede e mais 

exposto a experiências restritas e brutalizadas, o trabalho in loco exige dos educadores 

uma calma difícil de ser construída. Apenas no gesto contínuo, na atividade 

exaustivamente repetida é que muito vagarosamente conseguimos que uma ação possa 

acontecer. Aprender a nos desarmar, a não sermos pretensiosos e valorativos no olhar 

e no gesto, a viver na ordem em que a situação é posta. Ficamos todos, crianças e 

educadores, imersos em situações muito violentas, que atravessam nosso “escudo 

protetor”, conforme Freud (1920/2010), em “Além do Princípio do Prazer”: 
 

Descrevemos como “traumáticas” quaisquer excitações provindas de fora que sejam 
suficientemente poderosas para atravessar o escudo protetor. Parece-me que o 
conceito de trauma implica necessariamente uma conexão desse tipo com uma 
ruptura numa barreira sob outros aspectos eficaz contra os estímulos. Um 
acontecimento como um trauma externo está destinado a provocar um distúrbio em 
grande escala no funcionamento da energia do organismo e a colocar em movimento 
todas as medidas defensivas possíveis. (p. 43) 
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Experimentar o ódio e o sofrimento pode se tornar uma condição de sobrevivência 

para quem está submetido a situações como as que descrevemos. Torna-se uma forma 

de não cair na insensibilidade afetiva e no imobilismo. Diante de  um ato violento, ou 

reafirmamos a violência na sua repetição ou buscamos estratégias para desviar a 

destrutividade e dar-lhe outro destino. 

 

Recorro aqui ao potente trabalho realizado por Loffredo (2014), no qual ela chama, 

precisa e poeticamente, de “trilhas da sublimação”: as vias para se ter acesso ao 

trabalho multifacetado, obscuro e imprescindível da sublimação.  

 

E talvez justamente o termo “trilha” se preste muito bem ao estudo da 
sublimação, pois ele nos remete facilmente a caminhos que podem ser 
abertos enquanto a caminhada se faz, ou, no máximo, a veredas estreitas que 
não se apresentam como algo definitivo e solidamente implantado, estando à 
mercê de uma manutenção que é tão rudimentar quanto o próprio caminho, 
que de fato só é mantido como tal pelo seu próprio uso. (p.199) 

 

Assim se parecem todos os caminhos abertos nestas tão difíceis tarefas dos 

acontecimentos humanos.  Lembro-me de uma sessão em que uma pequena paciente 

me contava de uma situação difícil que atravessava e que eu, acompanhando seu 

caminhar naquele momento de impasse, exclamei: “Pôxa, mas isso é o fim da 

picada!”, ao que ela respondeu : “ Mas, Ana Cristina, não seria o começo da picada?” 

Tentei entender o que  dizia e  ela continuou: “O começo da picada dói, coça, fica 

vermelho”.  

Minha “picada”, que era a trilha de Loffredo, não deixava de ser a picada da 

menininha. Caminhos doloridos a percorrer. 

Eu achava que ela era muito violenta. Porque batia direto. Todas batem 

muito. Batem por falta de controle, por falta de palavra pra falar. Demorou  

pra eu entender que era do tipo assim, ela tinha porrada, mas tinha uma 

coisa muito amorosa. Aí talvez seja um aprendizado desse mundo, que você 

aprende a entender esse amor deles, porque aparentemente é muito outra 

coisa. (Educador do barraco/escola). 
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A “mãe suficientemente boa” também não existe sem os outros, ela não existe sem 
um campo sociocultural, que lhe dê possibilidades de exercer suas funções. A boa 
maternagem, assim como suas falhas, tem origem na mãe, no pai, nos ancestrais, na 
situação social em que a mãe se encontra, nas características da sua cultura e de sua 
época. Trata-se de um fenômeno de grande complexidade. (Safra, 1999, p. 139) 
 
 

Os limites do trabalho 

 

Lá na favela é muita violência, é uma violência gratuita. A cena que eu mais 

me lembro foi com o Pedro, ele tinha uns 3 anos, ele chegou por trás, já nem 

me lembro direito, me deu um tapa, um soco, eu inclusive cai. E aí que eu 

tive a noção do que é essa violência. Porque como que uma criança de tão 

pouca idade, a troco de nada... e não dava nem para conversar. E aí foi jogo 

duro com esse menino, porque ele não conseguia nem entender o que eu 

estava dizendo. (Educadora da biblioteca e do barraco/escola) 

 

Pedro, o garoto que, com um soco surpreendeu e derrubou a educadora cresceu: tem 

dez anos agora. Continua violento e cercado de violência. É o quarto dos cinco filhos 

homens de uma mãe alcóolatra. Sua gordura empurra a bochecha, que aperta os olhos 

e empresta ao menino a aparência de um lutador de sumô. Pedro é forte, dono de uma 

estrutura compacta. Acabara de viver uma situação horrível. Seu pai, ao sair de um 

hipermercado, viu-se cercado de quatro homens. Uma surra o deixou com os dois 

braços quebrados e uma facada na nuca o derrubou inconsciente. Ficamos sabendo no 

dia seguinte que Pedro foi chamado e saiu gritando por socorro. Os bombeiros 

levaram seu pai para um hospital. (Contam as notícias que cabia uma mão dentro da 

cabeça ensanguentada.)  

 

Pedro no Ateliê reage mal a qualquer menção ao pai. Decidimos deixá-lo na sala 

conosco, reservado, quieto. Ele pede para fazer “continhas” de matemática, mas só de 

menos e mais. Lê com dificuldade. Ele e os irmãos não mantêm frequência na escola. 

Fazem pequenos roubos na redondeza. A mãe é recorrentemente chamada no 

Conselho Tutelar. 

 

Sabemos que Pedro necessita de acolhimento, de acompanhamento psiquiátrico e 

medicação; de alimentação adequada, de um outro ambiente, de uma mãe que não 



	  

	   76	  

beba e o leve para escola. Precisa treinar tabuada e fazer continhas; aprender a ler e 

escrever, dormir à noite e descansar. Precisaria, enfim, ter resguardado seus direitos 

de criança. 

 

Pedro é um garoto que vem com frequência ao Acaia. O contorno promovido pelo 

Ateliê não lhe basta. Qualquer descuido da equipe, ele continua a jogar no chão uns e 

outros. Ao ser contido, promete que vai matar, que vai chamar quantos forem precisos 

para fazer o serviço com as vagabundas e os arrombados que o seguram. Uma 

situação de contenção pode se arrastar por uma manhã toda. Urra como um urso. 

Quando se acalma, abraça com força de fazer doer os ossos. 

 

Além de Pedro, também frequenta o Acaia o irmão de um dos homens que atacaram 

seu pai. Ele chega desorientado, com o irmão foragido e prometido de morte. A mãe 

fica em casa, separando roupas e documentos para entregar em algum lugar para o 

filho. No dia seguinte, o garoto já não vai mais para o Ateliê. Teve que sumir 

juntamente com o irmão e a família. As retaliações de parte a parte assim se dão. Olho 

por olho, dente por dente.  

 

Precisaria, deveria... verbos no futuro do pretérito, de passado grávido de futuro. 

Precisamos trabalhar, insistindo no resgate  da dimensão sensível do encontro 

humano, persistir na possibilidade de processos de ligação. Certamente, gostaríamos 

que o amadurecimento dos meninos se desse por exuberância, pela brincadeira e não 

pelo trauma, mas entendemos que, ao nos adaptarmos aos ritmos possíveis, ao 

estabelecê-los como interlocutores e nos reconhecermos todos como sujeitos, 

caminhamos na perspectiva de uma ética relacional. 

 

Fui criado em Minas, no interior, e eu apanhei muito dos meus pais, fazia 

parte da criação. O diferente aqui é o seguinte, ele não apanha só dos pais, 

está passando na viela, apanha de qualquer um. Aqui, de repente, você está 

dentro de casa, apanhou da mãe; você sai e está apanhando de outro na rua. 

E tem muitas mães que ainda falam: se você apanhar na rua, você apanha 

em casa de novo. (Educador de marcenaria da sede). 
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O Marcos tem dois irmãos grandes. A vez que entrou polícia (e a gente 

estava lá na favela); foi pra pegar o irmão do Marcos - e ele também estava 

lá. Em todas essas situações, ele estava lá, vendo o tempo todo. É meio 

chocante, porque entra polícia correndo, de arma na mão, e as crianças 

todas lá, e ninguém fala para elas saírem do meio da rua. As crianças estão 

na rua brincando, e continuam lá, dá muito aflição, porque os caras estão 

correndo de arma na mão, um tropeção, as crianças estão passando por 

eles, e esse cara dá um tiro. (Educador do barraco/escola) 

 

“Entre os muros da favela: considerações sobre a escuta de um psicólogo clínico”, é 

um trabalho no qual Bracco (2001) nos revela sua experiência com crianças de favela: 

 

Um ambiente que desde cedo é repleto de adversidades vai marcar a forma como 
este bebê/criança apreende o mundo e, consequentemente, se relaciona com ele. 
Quando e em que circunstâncias o bebê da favela cria seu mundo ilusório? Como 
ocorre esse processo? Separar a realidade psíquica, em que se constituíram da 
realidade externa a que são submetidos, é algo que envolve complexidade. Se for 
essencial para o bebê experimentar a ilusão de encontrar na realidade aquilo que ele 
criou onipotentemente, esse tipo de questionamento tem que estar no nosso 
repertório quando buscamos sentido para a experiência com as crianças da favela. 
(p. 37) 
 

Muitas vezes nos perguntamos: o que resta para alguns meninos e meninas das 

vivências que tiveram no Acaia? Serão bandidos menos brutos? Ousarão não aceitar 

toda violência de seus pares, traficantes de motos vistosas? 

 

Encontramos com jovens que frequentaram muitos anos o Ateliê e que sabemos  

estarem hoje envolvidos no tráfico de drogas e armas e que, ao nos verem, atravessam 

a rua, aproximam-se e perguntam de alguns educadores: ainda estão lá? 

 

Dudu, sete anos, ao visitar o irmão na cadeia, preso por sequestro, diz que ele 

perguntou do professor de capoeira. Contou para Eduardo que havia viajado com ele 

para Bahia. Ao lado de Dudu, outros meninos novos escutam a história. Também tem 

irmãos na Fundação Casa: que acabaram no tráfico ou envolvidos com roubos. 

Passamos a conversar sobre o que gostariam de ser. 
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Camila ao vir para matricular a filha de sete anos no Acaia, vira-se para ela e diz: "Aí 

está a culpada de eu ter tido que sair da Marcê!”. A adolescente grávida não se viu 

em condições de seguir com a frequência no Acaia ou na escola. Retirou-se. A menina 

e outros dois irmãos menores fazem a vida de Camila e de tantas outras meninas. 

Quer que a filha frequente o Acaia e que não siga seus passos. Seria possível? 

 

Volto ao Pedro.  

 

Ele continua no Acaia. Quase diariamente vem à sala da direção. Por duas razões: 

trazido pelos estouros ou para se prevenir antes que eles cheguem. Quando  o segundo 

motivo prevalece, entendemos que a angústia cumpriu seu papel defensivo.  

 

No fundamental texto de Freud,  Inibição, sintoma e angústia (1926/2014), que 

encontramos ajuda para entender um pouco Pedro e tantas outras crianças. Freud se 

pergunta:  

De onde vem a energia que é utilizada na produção do sinal de desprazer? O 
caminho nos é indicado pela ideia de que a defesa contra um processo interior 
indesejado poderia ocorrer seguindo o modelo da defesa contra um estímulo 
exterior, de que o Eu toma a mesma linha de defesa tanto contra o perigo 
interno como contra o externo. (p.21) 
 

A pergunta seguinte de Freud, toma o processo do nascimento como o protótipo da 

angústia no ser humano:  

 

Se tal é a estrutura e a procedência da angústia, qual a sua função,  e em que 
ocasiões é reproduzida? A resposta parece plausível e inevitável. A angústia 
surgiu como reação a um estado de perigo e agora é reproduzida sempre que 
um estado desses se apresenta. (p.74) 
 

Alerta ao “sinal de angústia” – liberação mínima desse afeto por parte do Eu perante 

situações de perigo, Pedro retira-se do grupo para se proteger e proteger o outro.  

Entendemos que, nesses momentos, houve uma adequação: a situação de perigo, 

reconhecida como iminente, foi sinalizada pela irrupção da angústia. 

 
O que a psicanálise nos permite dizer...é que quando o Eu consegue defender-
se de um impulso instintual perigoso, mediante o processo da repressão, por 
exemplo, é certo que inibe e danifica essa parte do Id, mas também lhe dá 
simultaneamente um quê de independência e renuncia a um quê de sua 
soberania. (Freud, 1926/2014, p.99) 

 



	  

	   79	  

Pedro, ao ouvir inúmeras vezes dos profissionais, que ele pode se ajudar assim, vai se 

fortalecendo. No processo de crescimento, há uma imunização progressiva contra 

golpes psíquicos e adaptação à capacidade de viver. Outros meninos percebem o 

movimento que pode vir a ser útil para eles também. Assim, a cada retorno, avaliam a 

inteireza de quem os recebe. Passada a fúria, ou no dia que se segue, o educador lá 

está.  

 

É com o outro, na exposição ao outro, que podemos buscar construir sentido para as 

experiências e, ainda assim, sabemos que essas buscas são, de certo modo,  

insatisfatórias. Muitas das questões com as quais nos deparamos, são  de difícil 

interpretação, pois a angústia é o mais indeterminado dos afetos, dos sentimentos. Ela 

é desencadeada por exposição a enigmas: experiências não simbolizadas, pouco ou 

não elaboradas, que não conseguiram completar o caminho da significação. A 

angústia nos invade: angústia de morte, de desintegração, de colapso. São fulminantes 

e carregam memória traumática e, geram, muitas vezes, somatizações, mal-estar físico 

e moral.  

 

A angústia é um fenômeno intersubjetivo: a criança angustiada pede ajuda de um 

modo estranho. Pede atenção e hospitalidade. Ela reclama que a percebamos como 

pessoa, em sua singularidade, ela nos pede rosto, escuta e voz. Há uma necessidade 

ética que precisa ser atendida. Assim, reforçamos: “é na exposição ao outro que 

tentaremos encontrar um mínimo de sentido para estas experiências demolidoras”15.  

 

Nesse momento, é muito útil, recorrermos ao estudo de Winnicott sobre o “Uso de um 

objeto e relacionamento através de identificações”, que se encontra em  “O brincar e a 

realidade” (1971). Nesse capítulo, Winnicott discute a capacidade do paciente de usar 

o analista. É preciso poder usar o outro antes de se preocupar com ele. Para isso, o 

analista precisa se permitir ser destruído com a mesma frequência do desejo do 

sujeito, de modo que este último possa se assegurar que o objeto tem a capacidade de 

sobreviver à sua destruição. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15	  Considerações feitas a partir do curso de José Moura Gonçalves Filho: “Humilhação Social” como 
parte dos créditos do doutorado no Instituto de Psicologia da USP no primeiro semestre de 2012. 
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Retomemos, então, à conferência de Winnicott “O aprendizado infantil”, na qual o 

autor enfatiza a importância da estabilidade ambiental como facilitadora da 

experiência de continuidade pessoal, de segurança, de confiabilidade no outro. Chama 

ele carentes aquelas crianças que não experimentaram o cuidado pré-verbal, a 

maternagem, o manuseio ou holding (sensação que o indivíduo vive de ser contido, 

seguro). Essas crianças testarão o “outro” em sua condição de aguentar sua 

destrutividade: 

 
Quando tudo vai bem, a destrutividade fica sublimada em coisas como 
comer, chutar, brincar, competir e assim por diante. No entanto, a criança que 
se encontra neste estado muito primitivo – eis alguém para amar – o que se 
segue é a destruição. Se você sobrevive, então surge a ideia de destruição. 
Mas antes de tudo existe a destruição, e se você começa a amar uma criança 
que não foi amada, no sentido pré-verbal, pode ser que você se veja em 
apuros. De repente, você é roubado, as janelas são quebradas, o gato é 
torturado, entre outras coisas terríveis. E você sobrevive a tudo isso. Você vai 
ser amado por ter sobrevivido. (p.143) 
 

 

Quando conseguimos que os educadores entendam o alcance e a profundidade do 

trabalho que fazem, o dia seguinte pode acontecer.  

 

Tinha um cara que eu conhecia. Eu passava todo dia e falava ‘oi’: ele era o 

olheiro, ficava ali no canto, fumando maconha, uma criancinha, ficava por 

ali. Um dia eu cheguei e tinham matado ele, porque ele deu um tabefe num 

garoto que estava provocando, uma coisa assim. Então o garoto e a família 

foram lá, e um segurou e outro o esfaqueou ali na viela, na frente de todo 

mundo. Ficou o cara lá esfaqueado. Mataram ele quase na frente da casa da 

Natália. A Natália teve que fazer uma contenção, que é tanto quanto um 

incêndio, porque matam o cara, espirra sangue para todo lado, mancha 

parede, mancha o diabo, tem que pegar e isolar criança. E o que foi muito 

impressionante é que as crianças estavam perto quando ele foi esfaqueado. 

A criança que assistiu, que estava do lado, foi o Pedro, e me contaram que 

ele entrou em choque, não conseguia falar coisa com coisa, ficou muito 

assustado. Foi no fim da tarde, acho que eles estavam voltando da escola. 

Esfaquearam ele, ele ficou cambaleando e caiu por ali, demorou para 

chegar a polícia, ninguém mexeu nele. (Educador do barraco/escola) 
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Atendemos crianças que vivenciam em seu cotidiano uma realidade de violência 

extrema, traumática. Trauma - enfatizando aqui novamente - como aquilo que excede,  

que é vivenciado sem que se tenha recursos psíquicos para dar conta da situação. A 

experiência vivida precisa ser significada, o que pede educadores atentos, disponíveis 

e instrumentalizados para ajudar as crianças a nomearem o que muitas vezes não tem 

nome. Mas desde quando conseguimos dar nomes a tudo o que nos acontece? 

Experiências radicais são da ordem da perplexidade e, muitas vezes, do 

irrepresentável. Literalmente, ficamos mudos diante do inusitado - e só depois 

recorremos às palavras para restabelecer uma precária ordem no mundo. 

 

O que fazer com o excesso? Com aquilo que vai além da capacidade de simbolização? 

Com o que sai do eixo e precisa deciframento?  

 

“A angústia é, em primeiro lugar, algo que se sente” (p.72), diz Freud em “Inibição, 

sintoma e angústia” e a reconhece como “reação geral à situação de perigo” (p.110). 

Ao Eu, como sede da angústia, cumpriria a função de produzir o afeto da angústia 

conforme suas necessidades. Não foi o que vimos acontecer com Pedro quando 

reconheceu a irrupção da angústia? 

 

Assim, na vida posterior foram atribuídas à angústia duas modalidades de 
origem: uma não desejada, automática, sempre justificada economicamente 
quando se produzira uma situação de perigo análoga à do nascimento; e 
outra, gerada pelo Eu quando havia apenas a ameaça de tal situação, a fim de 
requerer que fosse evitada. Neste segundo caso, o Eu se submetia à angústia 
como uma doença para escapar a seu ataque pleno. É como se ele imaginasse 
vivamente a situação de perigo, com o inconfundível propósito de limitar a 
vivencia penosa a uma indicação, um sinal. (Freud, 1926/2014, p.110) 

   

Como já apontamos, Freud nos diz da angústia do desamparo diante da prematuração 

do ser humano:  comparado à maioria dos animais, nascemos menos “prontos” do que 

eles, e vivemos uma longa fase de desamparo e dependência:  

 
No começo da infância, o indivíduo realmente não se acha equipado para 
lidar psiquicamente com grandes quantidades de excitação, que lhe chegam 
de fora ou de dentro. Em determinado período da vida, o que realmente mais 
importa é que as pessoas de que dependemos não nos retirem seu terno 
cuidado...O fator biológico dá origem às primeiras situações de perigo e cria 
a necessidade de ser amado, que jamais abandona o ser humano. (pp. 91 e 
101) 
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Em muitos dos meninos que recebemos, à experiência traumática primeva, somam-se 

inequívocas experiências que os remetem sistematicamente à vivência do desamparo 

inicial, sendo que, na sequência de suas infâncias, raramente eles vivenciam situações 

do “terno cuidado” frisada no texto Freud. 

 

Nos complementos desta obra, em suas observações suplementares sobre a angústia, 

Freud se indaga sobre a essência e o significado de uma situação de perigo: 

 
Perigo real é um perigo que conhecemos, e angústia realista é a angústia ante tal 
perigo conhecido...No perigo real desenvolvemos duas reações, a afetiva, a irrupção 
de angústia, e a ação protetora...Qual é o núcleo, o significado da situação de 
perigo? É claramente a avaliação de nossa força em comparação com sua grandeza, 
a admissão de nosso desamparo em relação a ela: do desamparo material, no caso do 
perigo real; do desamparo psíquico, no caso do perigo instintual. (pp.114-115). 

 

Entretanto, alerta Freud, que todo indivíduo tem, com toda probabilidade, “um limite 

além do qual seu aparelho psíquico fracassa em lidar com as quantidades de excitação 

que requerem aviamento”. (p.93)16Essa é uma preocupação constante com os meninos 

– e também, e fundamentalmente, com a equipe.  

 

E tem um cada um por si ali que... No dia do incêndio, foi uma coisa de 

louco. Foi uma situação assim muito complicada. Então, o fogo chegando, 

cada vez mais próximo, os homens na porta do barraco, e o fogo chegando, 

e os caras na porta do barraco. A gente falando, gente, vamos pra lá, não, 

enquanto o fogo não chegar e o fogo pegar... Se ele sai da porta do barraco, 

os outros entram e roubam. Então a gente encontra uma aluna nossa, de dez, 

onze anos, sentada na saída da favela, em cima de um botijão de gás. Que 

lugar para se colocar uma criança sentada: no meio de um incêndio e em 

cima de um botijão de gás. Mas se ela sai de cima do botijão, alguém passa 

a mão no botijão. E há o outro lado que, a gente sabe, e se noticia “que 

gente mais bárbara!”, cheio de gente dentro do barraco, trancado com 

corrente, o barraco pegando fogo. 

 Então, outro garoto, aluno nosso, estava desesperado, arrombando esses 

barracos pra tirar os meninos. Então, por um lado, você fala: que absurdo. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16	  Aviar, resolver, despachar – termo escolhido por Paulo César Souza no lugar de “eliminar”.	  
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Mas, por outro, que opção ela tem? Se ela deixa aberto, ou entra alguém e 

faz alguma coisa com as crianças, ou a criança sai e fica sujeita a... Então é 

uma vida supercomplicada. A mãe sai pra trabalhar, tem que trancar o filho 

em casa, com o cadeado, pra que não aconteça nada com ele. E aí explode 

um botijão, que foi o que aconteceu, e o fogo pegando, e ele lá trancado. 

(Educador) 

 

Em Transferência e contratransferência, Minerbo (2012) destaca: “A compulsão à 

repetição remete ao trauma – experiência emocional dolorosa que excede a 

capacidade de ligação, isto é, a possibilidade de fazer sentido da experiência e integrá-

la na vida psíquica” (p. 64). Em sua obra As diversas faces do cuidar, Figueiredo 

(2009) assevera:  

 
Fazer sentido implica estabelecer ligações, dar forma, sequência e inteligibilidade 
aos acontecimentos que ao longo de uma vida evocam e provocam o retorno às 
experiências da loucura e da turbulência emocional. A experiência das 
desproporções – ou desencaixe – é uma ameaça contínua de “sem sentido” em 
nossas vidas (p. 134). 
 
 

É impossível que recebamos crianças que passam por experiências como as que vimos 

nestes relatos sem ouvir a pulsão de morte, sem deixar que ela fale em todos nós. 

Loffredo (2014), citando o trabalho de Green (1990) enfatiza que “o problema da 

pulsão de morte....não é necessariamente o conteúdo agressivo ou destrutivo: é 

recusar-se a levar em consideração o que a pulsão quer dizer e rejeitá-la, para excluí-

la da psique”. ( Green, 1990, p.80 , apud Loffredo, p.269) 

 

Perceber no Ateliê para onde ela se encaminha: para o barro da argila, na escolha da 

madeira, ao bater do martelo, o toque repetido do tambor, o brincar sozinho, a busca 

da oficina dos sentimentos. A saída sublimatória aparece como verdadeiramente 

fundamental e a pulsão de morte precisaria ser ouvida, como nos orienta Loffredo 

(2014) “em meio aos rumores de sua mestiçagem com Eros” (p.269). Essa autora, 

apoiada na linha de encaminhamentos para a sublimação proposta por Mijolla-Mellor 

(2005), aponta que deveríamos 

 
abordar a sublimação como uma saída mais resistente à frustração e aos 
traumatismos... o objetivo da sublimação não é construir uma situação na 
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qual a falta seja excluída, mas sim, assegurar a possibilidade de investí-la 
como condição para a mobilidade dos investimentos e do questionamento. 
(Loffredo, 2014, p. 343) 
 
 

Ato 2 – Equipe 

 

Quando você estabelece relação com um aluno, a primeira coisa é que você 

tem que estar totalmente desarmado da sua autoridade, ter a autoridade, 

mas não achar que a criança deva considerar que porque é o professor e 

está aqui para dar aula não pode ser chamado de filho da puta no meio da 

aula. Não pode mesmo. “Você não vai me chamar de filho da puta”. 

Quantas vezes a gente pega menino e fala: “Você não vai me bater”. Mas eu 

acho que a sua postura psicológica envolve mais o menino numa ação 

positiva quando você sabe o que está fazendo. Você não está com raiva 

daquele menino, você não está achando aquele menino um absurdo, você 

tem que saber que aquilo não é pessoal. (Coordenadora) 

 

Certas situações de embates crus exigem contenções firmes e desprendimento pessoal. 

Garotos cegos em suas desorganizações precisam encontrar nos educadores leituras 

continentes e adequadas. Aqui, somos acompanhados por Winnicott (1947/2000): 

 

Se for inevitável que ao analista sejam atribuídos sentimentos brutais, é 
melhor que ele esteja consciente e prevenido, pois lhe será necessário tolerar 
que o coloquem nesse lugar. Acima de tudo ele não deve negar o ódio que 
realmente existe dentro de si. O ódio que é legítimo nesse contexto deve ser 
percebido claramente, e mantido num lugar à parte para ser utilizado numa 
futura interpretação (p. 279). 

 
Na gestão de trabalhos como os do Acaia, somos obrigados a procurar ajuda e 

referências em autores que tornem possíveis nosso caminhar. Foi no belo trabalho de  

Green “Sobre a Loucura Pessoal” (1988), em que o autor rende tributo à obra de 

Winnicott, “O Brincar e a Realidade”(1971) e discute especialmente pacientes 

fronteiriços e ao que Winnicott chama de o lado negativo dos relacionamentos, que 

encontrei auxílio. Este último procurava entender o que se passava com a angústia 

mediante um rompimento traumático na continuidade da vida e dizia que em casos 

assim,  havia um deslocamento da angústia para uma “ansiedade impensável” e que 

do ponto de vista da criança, a mãe estava morta, indiferentemente a sua ausência ou 
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presença. Winnicott descreve que o que lhe ocorreu na transferência foi a 

comunicação  de um apagamento e, que o branco decorrente deste apagamento, 

poderia ser o único fato e a única coisa real. Green nomeou esta ocorrência de 

“alucinação negativa do sujeito”(p.22) e aponta um espírito vingativo particularmente 

grave com respeito a um objeto que faltou: 

 

Aqui a retaliação é uma resposta negativa a um trauma negativo; em outras 
palavras, o trauma não é somente algo que ocorreu – no sentido clássico de 
uma traumatização (através de sedução sexual ou um ato agressivo) – mas 
que não ocorreu, devido a uma ausência de resposta da parte da mãe/objeto. 
A coisa real é a coisa que não está ali... Nesse contexto o objeto não significa 
a representação do objeto mas a inexistência do objeto. (Green, 1988 , p.294). 

 
 
Marcos pedia muito colo, queria muito carinho, tinha umas vezes que você 

chegava para trabalhar e não sabia o que fazer. Ele vinha, sentava no teu 

colo, ficava abraçado meia hora. Tudo isso mudou no Marcos. Ele agarra a 

gente menos, é mais calmo para falar, virou uma criança bem mais fácil de 

dar aula. Agora ele está gostando de fazer uma coisa ou outra. (Educador do 

barraco/escola). 

 

Tenho 42 anos, oito filhos. De quatro a 28 anos. Só que não moram comigo. 

Um mora com o pai no Ceará, os outros são casados. O Marcos, de oito, e o 

Felipe, de quatro, moram comigo. O de 13 morou comigo até os dois anos, 

depois o pai levou para o Ceará. Eu sou de Pernambuco, cheguei aqui com 

dois anos de idade. Eu me envolvi com um rapaz quando tinha 14 anos. Aí 

ele me deixou. Aí eu me envolvi com outro cara, aí tive filho. Aí dei um 

tempo. Aí...  é isso. O pai do Marcos morreu, o pai do Felipe dá pensão. 

(Mãe do Marcos) 

 

Cabe-nos conhecer e não julgar e com um tempo muito largo e em conjunto construir 

estratégias de trabalho que façam sentido. As atividades nos barracos/escola são muito 

abertas e flexíveis. Possibilitam que as crianças entrem e saiam das atividades durante 

o período em que o barraco fica aberto, que as mães e familiares sentem, conversem, 

bordem ou espiem simplesmente.  
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Acredito que estamos aqui criando condições do estabelecimento de um lugar 

intermediário, um lugar do entreposto (curiosa junção de palavras que se opõe ao 

lugar ocupado pelo entreposto/Ceasa) pela forma como o Acaia disponibiliza o espaço 

físico e psíquico. Observamos crianças e mães necessitando de uma área de 

transicionalidade, da criação de um ambiente sustentador para ambos, onde quase 

juntos experimentam a ilusão e, consequentemente, a abertura de espaço para brincar, 

criar e simbolizar. Em seu livro, “Privação e Delinquência” (1946), Winnicott nos 

alerta dizendo que “a criança cujo lar não lhe ofereceu um sentimento de segurança 

busca fora de casa as quatro paredes”(p. 121), e mais tarde, em “O Brincar e a 

Realidade” (1971), nos diz que: 

 
É com base no brincar que se constrói a totalidade da existência experencial 
do homem. Experimentamos a vida na área dos fenômenos transicionais, no 
excitante entrelaçamento da subjetividade e da observação objetiva, e numa 
área intermediária entre a realidade interna do indivíduo e a realidade 
compartilhada do mundo externo aos indivíduos” (Winnicott, 1971, p.93). 

 
 

Green (1988) comenta que Winnicott era capaz, olhando para as crianças, de observar 

o que se estava escapando à atenção de todo mundo com o olhar renovado: 

 
Pois não podemos dizer que a descoberta do objeto transicional trazia à luz 
alguma realidade recôndita e obscura. Freud certa vez disse que nada fizera 
senão descobrir o óbvio. O mesmo se poderia dizer de Winnicott. A mãe 
menos observadora sempre soube que seu filho gosta de ir dormir com seu 
ursinho, ou enquanto acaricia um pedacinho de pano ou uma ponta do 
cobertor, Mas antes de Winnicott ninguém havia compreendido a importância 
disso, como ninguém antes de Freud jamais havia sido impressionado pela 
significação que poderia existir em um jogo de uma criança de dezoito meses 
de idade, realizado durante a ausência da mãe, de atirar para longe dela e 
depois puxar de volta um carretel de linha. (p.291) 

 
 

No grupo da noite, e o Marcos entre eles, foi muito difícil ensiná-los a falar. 

Tipo: “Como é que foi teu dia?”, “Ah, não sei, não lembro”, “O que você 

fez? Foi legal?”, “Ah, foi”, “Mas você gostou?”, “Gostei.”, “Do quê?”, 

“Ah, não sei”. Por isso que eu fico falando da história. Porque ela ensina 

não só uma coisa da narrativa, como ela dá um feedback, de ter história, de 

construir uma história com eles, desde história da minha mãe. No Acaia teve 

o livro que os grandes fizeram com as histórias das mães, que é superlegal. 

Esse trabalho de trabalhar a narrativa é o que eles precisam desde muito 
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pequenos. Porque não tem ninguém valorizando ouvir a história deles. Se 

um menino vai contar que brigou com outro, a mãe dá uma porrada em cada 

um e acabou. Não quer ouvir, tipo: “Mas o que aconteceu? Por que você 

brigou?” O tempo inteiro isso não é reforçado. (Educador das atividades 

lúdicas do noturno). 

 

Permeiam as atividades do Ateliê um alargamento das possibilidades do uso de 

diversas formas de expressão simbólica. Ajudá-los a usar a palavra para se comunicar 

ou ter o diálogo como ferramenta de solução de conflitos. Utilizamos todos os 

pretextos para transformá-los em conversas a dois, a três, pequenas assembleias. As 

atividades da biblioteca de narração de histórias, saraus ou a leitura de histórias 

infantis nos barracos, as sessões de filmes escolhidos na sala de projeção são 

ferramentas que visam à continência e oferecem condições transformadoras. 

Figueiredo (2009) nos ensina que “as histórias infantis ajudam a criança a nomear, 

entender, aceitar e tolerar muitos elementos de sua vida corporal e mental primitiva. 

Esta é a base para sua transformação e crescimento emocional”. (p.137) 

 

Souza (2005) enfatiza a fala e a escrita como instrumentos potentes de transformação: 

 
Enfrentar a violência resultante de excessiva agressividade, preservando o 
prazer da vida, exige, sobretudo, falar, isto é, resgatar a memória, produzir 
narrativas, contar aos outros, registrar, construir histórias e laços sociais.(p. 
222) 

 
Freud (1908 [1907]/1986) no seu artigo “Escritores criativos e devaneios” aponta que 

poderíamos dizer que “toda criança que brinca se comporta como um poeta, pois cria 

um mundo próprio, ou melhor, reajusta as coisas de seu mundo em uma nova ordem 

que lhe agrada” (p. 79). Comentando este trabalho de Freud, Loffredo (2014) de 

forma muito interessante, compara a brincadeira com o processo químico da 

sublimação: 

 

...brincadeira e fantasia nos remetem, portanto, ao regime ambíguo do “como 
se”, dramatização de desejos que, simultaneamente se remete à fruição por 
meio de objetos substitutivos, mas que guarda em algum grau, uma dimensão 
de consistência “sólida” pelo fio encarnado que os une à realidade atual. 
Parece que estamos adentrando nessa atmosfera que parte do sólido e se 
esfumaça no gasoso a que nos reporta o processo químico de mesmo nome. 
(p.94) 
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Nas reuniões de equipe, nos espaços de conversas com as crianças, ressaltamos a 

função e a importância do brincar, das histórias e das narrativas. 

A gente viu o Danilo lutar muito, muitas vezes. Ir e voltar, ir e voltar. 

Também é um garoto com dificuldade cognitiva, só que com uma maestria 

no desenho como poucos. Esse ano, ele entrou no curso de mecânica do 

Senai, está com 17 anos. Ele interpreta um texto e escreve de uma maneira 

diferente da dos outros. Ele mostrou para a Silvia, que é psicóloga, que 

quando ele não conseguia entender a aula, ele desenhava a aula. Desenhava 

a ferramenta, desenhava o que estava sendo dito. Porque é mais rápido para 

ele o desenho do que a escrita. Eles tiveram uma aula extra de iluminação, 

para produzir um documentário. O cara dizia, esse canhão de luz vai aqui, e 

ele desenhava aquilo que o cara estava falando. E no fim a Verônica usou 

como apostila, como guia na hora de fazer o documentário. 

Agora ele abandonou o curso do Senai, abandonou o Acaia. A                  

pessoa veio aqui desligá-lo na semana passada. Começaram a ter as 

avaliações. Ele fez uma prova desenhada que foi tida como desaforo. Ele 

ficou desenhando, em vez de fazer a prova. Desenha o olho e nos diz do 

olhar. 
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O que a gente pode ler de um jeito, lá foi lido como... ele desenhou um olho. 

Ele estava olhando a prova, desenhou um olho, ele não estava dando conta. 

Daí o professor viu ele desenhando um olho e achou que o cara: “Pô, está 

de palhaçada, está de piada aqui”. Ele não soube se explicar.(Fala das 

coordenadoras) 

	  

Quanta ansiedade e quanto risco estão embutidos nas apostas que fazemos, ou melhor, 

que eles fazem. Herrmann (2001) nos adverte: 

 
Há uma angústia que pede o futuro e o teme, ambivalente: chamamo-la 
ansiedade. Há uma angústia que é constritiva e nos prende a garganta e uma 
que parece querer fazer levitar nosso estômago. Há angústias pretas, 
cinzentas, talvez amarelas. Há as que são noite cerrada e cegueira emocional, 
mas outras são principalmente um lusco-fusco, em que as emoções pedem 
contorno. O importante é saber distinguir as coisas (p.139). 
 

Figueiredo (2009), em sua obra “As diversas faces do cuidar” vem mais uma vez vem 

em nosso auxílio, confirmando a importância do tipo de trabalho oferecido por 

instituições como o Acaia:  

 
Mas também grupos, instituições e indivíduos isolados podem nos ajudar 
nestas transformações, ajudando a sonhar, ajudando a dar forma, colorido, 
palavra e voz aos estratos mais profundos do psiquismo. Estas são formas 
extraordinariamente importantes do cuidar, Quando nos faltam, sofremos 
com a sobrecarga de experiências emocionais obscuras e perturbadoras que 
evocam em nós a ameaça de loucura. (p.137) 

	  

Na medida que a gente conseguiu organizar a mãe, o Marcos pôde também 

vir. Eu nem sei quem organizou quem ali, se foi o menino que organizou a 

mãe, se foi a mãe que organizou o menino. A mãe começa a vir para o 

Barraco não só na hora da sopa, começa a ver como é que as pessoas falam 

com a criança. Esse menino cresce, vem para cá, para o período da manhã, 

o caçula começa a vir com ela no período da noite. Ela começou a bordar 

um pouco. Mas sem sequência, ainda muito brava, muito agressiva com os 

meninos. Batia no Marcos, a gente chamava a atenção, aí o Marcos se 

alfabetizou. No primeiro ano que ele entrou aqui, com seis anos, no final do 

ano ele estava alfabetizado. Estava lendo, bonitinho. Chegou sem nada. E a 
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professora vem, chama a mãe para falar bem do filho, começa a elogiar o 

Marcos. E a gente a pentear o Marcos bonito, e tal. A pessoa responsável 

pelas atividades da noite, cuidando do Felipe, que é o caçula, chamando a 

mãe e dizendo o que muda a criança se você começa a tratar um pouco 

diferente. Fomos indo. Ela passava a beber só de fim de semana. Esse caos 

era só na segunda, não era mais toda semana, e hoje ela é uma das 

bordadeiras do grupo “Artesãs da Linha Nove”. (Coordenador) 

 

Eles o maltratam até hoje, tipo assim, ele é alvo. Se a mochila dele está no 

banheiro, tem várias mochilas, mas é a mochila do Marcos que é para ser 

aberta. Mas com certeza ele mudou muito. Ele sabe pedir ajuda, ele está 

numa posição de não aceitar mais essas coisas, de saber pedir ajuda. 

(Educador da marcenaria) 

 

A forma como os recebemos ou o que escolhemos comunicar proporciona uma ou 

outra direção. Pedir ajuda não é um detalhe, representa uma disposição para a relação, 

a demarcação de um novo estágio no vínculo com a instituição e com as pessoas. 

 

É preciso discutir as questões relativas ao reconhecimento na perspectiva de uma ética 

relacional, ou seja, de como os seres humanos se relacionam uns com os outros, 

especialmente em situações em que o outro é visto como hostil ou incompreensível. 

São muitas as condições individuais e sociais que dificultam o reconhecimento do 

outro. Do reconhecimento de si enquanto igual e de si enquanto diferente. De ser 

visto, ouvido e reconhecido por uma pluralidade de outros. Reconhecer a si mesmo 

em outra totalidade, uma outra consciência e que isso, em alguma medida só se faz no 

conflito. Para Figueiredo (2009) “O ‘outro’ que assim se apresenta é um outro 

englobante, o ambiente (social e físico) ou um objeto que desempenha as funções de 

acolher, hospedar, agasalhar, sustentar”(p.135). 

 

Ele gosta muito de desenhar. Eu lembro disso, ele vinha me procurar para 

desenhar, passava um bom tempo desenhando. Sem interferir, nem ser 

interferido, realmente se concentrava. Tenho a impressão que aqui é mais 
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protegido que lá embaixo, aí ele teve a chance de ficar mais tranquilo. 

(Educador de artes/sede) 

 

Chegar à formulação “sem interferir, nem ser interferido” não é tarefa banal. 

Pressupõe timing e contenção de ansiedade e vale mais enfaticamente na realidade 

adversa em que se encontram estas crianças. “No entanto, uma forma decisiva do 

cuidar não envolve o fazer, colocando-se o agente cuidador como presença em 

reserva” (Figueiredo, 2009, p. 135). 
 

O Anderson é um menino muito legal mesmo, muito legal, mas a família 

dele, você conhece? Acho difícil para um moleque, você faz um carrinho, um 

negócio lindo e chega em casa e não tem ninguém, ninguém que acolhe, a 

mãe virar e falar: “olha, que legal!”, se não tem isso, fica difícil. Tem 

aquela menina que fez o vaso de cerâmica, queimou, pintou, levou para 

casa, tipo uma conquista levar para casa, por que tem uns que não levam. 

Deixam aí e não levam. E aí ela: “Ah, não, meu pai quebrou. Ele jogou no 

chão”. Aí, papo vai, papo vem, você descobre que o pai chegou em casa 

bêbado, brigou com ela, pegou a coisinha dela e quebrou. E aí ela falou que 

não ia mais fazer. E eu falei: “Não, vamos fazer outra, dessa vez você deixa 

escondido”. (Educador de artes/sede) 

 

Qual a delicadeza necessária para que um educador se dê conta que um desânimo 

frente a uma proposta possa ter uma interpretação singular?  “Papo vai, papo vem...” 

tem o caráter de apontar para a importância da história de cada um dos meninos. 

Escutá-los faz parte da rotina do Ateliê e muitos são os momentos privilegiados para 

isso. Figueiredo (2009) novamente nos ajuda a organizar estas idéias: 

 
Aqui há dois sujeitos frente a frente exercendo um para o outro – embora 
uma responsabilidade especial caiba ao agente cuidador – a função de 
reconhecer... Muitas vezes, cuidar é, basicamente, ser capaz de prestar 
atenção e reconhecer o objeto dos cuidados no que ele tem de próprio e 
singular, dando disso testemunho e, se possível, levando de volta ao sujeito 
sua própria imagem. Esta modalidade de cuidados pode passar despercebida 
porque é discreta e aparentemente anódina, pouco se valoriza, a não ser 
quando falta ou falha a disponibilidade deste cuidar silencioso que se resume 
a prestar atenção e responder na medida, quando e se for pertinente. (p.137-
138) 
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O Anderson trabalhou com a gente no Barraco e sempre foi um menino 

muito particular, do ponto de vista de ter uma sensibilidade para fazer as 

coisas, um interesse na atividade, e aqui também. Só que esse ano ele teve 

um ano difícil. Comigo, por exemplo, ele fez muitas atividades inconclusas, 

não chegou mesmo pra valer. E quando iniciava um projeto, por menos 

elaborado que fosse, dava dois passinhos e já se irritava, isso 

sucessivamente nas aulas. Se irritava, largava, criava um motivo para 

discutir comigo, de alguma forma, e ia embora. (Educador que trabalha tanto 

no barraco/escola como na sede) 

 

Ele esteve dizendo coisas sem dizer, porque ele foi até lá, interagiu, brigou, se irritou, 

fez muitas atividades inconclusas, e alguém olhou. Em seu artigo “O olhar”, Alfredo 

Bosi (1988) nos ensina que olhar “não é apenas dirigir os olhos para perceber o ‘real’ 

fora de nós. É tantas vezes o sinônimo de cuidar, zelar, guardar, laços que trazem o 

outro para a esfera dos cuidados do sujeito: olhar por uma criança, olhar por um 

trabalho, olhar por um projeto” (p. 78). 

 

O fazer aqui tem um significado como construção do ser. É por meio do fazer que os 

alunos se constroem e se realizam. Foi esse educador que desde que começou a 

trabalhar no Ateliê nos disse desse embate com a matéria/madeira, no caso da 

xilogravura. Como se a superfície “madeira”, mais dura que o papel, propiciasse aos 

meninos a resistência necessária à força do gesto e por intermédio das goivas eles 

contavam suas histórias. Escreve Focillon (1983): 

 
Entre a mão e a ferramenta estabelece-se uma relação de amizade que não 
terá fim. Uma comunica à outra o seu calor vivo e lhe a forma para sempre. 
Nenhuma matéria se presta melhor a isso do que a madeira, que viveu outrora 
na floresta e que, mutilada, preparada para se prestar às artes do homem, 
conserva sob uma outra forma a sua elasticidade e a sua flexibilidade 
primitivas. (p. 135) 

 
 

“O agente de cuidados em parte exerce sua função como presença implicada, ou seja, 

comprometido e atuante” (Figueiredo, 2009, p. 135). 
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O Leandro, por exemplo, é um menino que tem um desenho maravilhoso, e 

ele aprendeu muito com o Capi (também professor de xilogravura e 

desenho) e ele tem essa facilidade com o gesto, sabe? E ele teve um ano que 

foi super irregular. Porque o pai dele fica na cama, teve que ser internado... 

eu não tenho dados muitos precisos. O pai também desenha, desenha nas 

paredes. Eu sei que é uma família super doce, tanto o Josué, quanto o 

Leandro, a Janaina. Super doce, mas o irmão mais velho é um dos chefes do 

tráfico. E a mãe é uma mulher muito tranquila. Esse ano não sei o que 

aconteceu que eles tinham que mudar. Porque os pais são separados, eles às 

vezes ficam um tempo com o pai, às vezes ficam um tempo com a mãe. 

Moram no Cingapura, depois na favela. Bem complicado, e eles não falam 

direito o que está acontecendo. Esse ano ele desbundou. Porque também 

teve aquela passagem, de estar ali com 12, 13, ainda menino, e daí dá aquele 

pulo, espicha, adolescente inteiro. E ele meio que abandonou o ateliê, veio 

muito pouco. Manteve vínculo com o professor de cerâmica, fez umas 

cabeças grandes de argila. Ele tem uma capacidade para traduzir a forma, 

para lidar com isso que é superinteressante. Por um momento fiquei super 

triste, falei, caramba, a gente entrou num vazio. Mas, justamente, ele foi 

absorvido por uma questão familiar e quando ele retornou, ele retornou. 

Agora está mantendo o ritmo, não o ideal, porque ainda está muito... está 

sofrendo influências dos outros, mas voltou e voltou bem. (Educador de 

xilogravura) 

 

O professor, como ser pensante, tem que saber que essa criança pode ter um 

ataque na aula dele de ódio, de violência e você vai ter que continuar com 

essa criança. Tem que ter na cabeça o seguinte: essa criança não pode ser 

expulsa. Ela pode faltar dois meses de aula e você tem que dar um jeito de 

recuperar esses dois meses. Não há hipótese de você pôr pra fora uma 

criança. Por quê? Porque é tão vulnerável a vida deles... muitas vezes a 

gente foi buscar menino lá embaixo, você vai buscar, insiste, vai de novo. 

(Coordenadora) 
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Ter clareza sobre todos esses dados e informações só é possível se o vínculo dos 

meninos com a equipe – e, em geral, a um membro particularmente – se forma. Deve 

ser levado em conta o mundo intrapsíquico da criança, mas também os elementos 

doentes da cultura. Só com conhecimento de causa pode-se interpelar uma criança, 

exigir dela um vir-a-ser. Figueiredo (2009) pondera “... chamar à vida, chamar às falas 

e chamar a ordem – são tão necessárias aos processos de constituição psíquica e 

narcísica quanto às funções do acolhimento e do reconhecimento”.(p. 139) 

 

Quando ele chegou aqui, ele tinha acho que nove anos, e era totalmente 

analfabeto, mas era muito tímido e muito envergonhado dessa condição dele. 

Aí a gente começou a fazer um trabalho na horta. Antigamente a horta era 

muito engraçada, porque cada um tinha seu pedaço, tinha madeira, era 

quase uma favela. E ele ficava me contando das coisas da terra dele, um 

lugar que chama Acari, no Rio Grande do Norte, contava como o avô tinha 

bode — ontem nós vimos as xilos dele e tinha muita cabra, muito bode — e 

como se plantava mandioca — um dia a Maria Inês trouxe mandioca para 

ele plantar, e ele plantou. Foi se criando um vínculo entre nós dois. E ele me 

pediu para eu ensinar ele a ler, e eu não sabia como. Ele frequentava a 

escola. Tinha chegado em São Paulo há menos de um ano. Eu percebi que 

ele tinha muita vergonha de não saber ler, e que isso teria que se dar de uma 

maneira reservada. Porque naquele tempo a Rosa dava aula pra todo mundo 

lá em cima. Ele não poderia fazer parte desse grupo. Então nós pegamos 

alguns livros de pouco texto e trabalhávamos separados das crianças. 

Quando alguém chegava perto, nós dizíamos: “Não, estamos lendo um 

livro”, não-sei-o-que-lá. O mais importante é como ele se fortaleceu com 

esse respeito que o Acaia teve com ele de não obrigar, não expor em grupo.  

Depois ele saiu da oficina de linguagem e já foi para a marcenaria, começou 

com construções mais elaboradas, consulta de livros e tal. Eu acho que isso 

só foi possível com esse respeito, esse resguardo da imensa vergonha que ele 

tinha. Acho que alguns transformam isso em agressividade e outros 

conseguem pedir ajuda. Mas a gente tem que estar perto quando ele pede, 

para conseguir ouvir. Acredito muito nesse olhar individual. (Coordenadora) 
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O tempo necessário para avaliar uma situação, saber a hora de agir e a hora de 

esperar. Lidar com o sentimento de humilhação, gerador de um impedimento na 

construção da criança. Muitas são as situações necessárias para que se forme a 

confiança de exposição do não saber. É preciso reconhecer avanços, respeitar limites.  

 
É necessário que o agente cuidador possa moderar seus fazeres. Requer-se a 
capacidade de manter-se, simultaneamente, como presença implicada e 
presença reservada. É óbvia a insuficiência da pura reserva...e são inegáveis 
os malefícios da implicação pura – os extravios e excessos das funções 
cuidadoras – mesmo quando, e principalmente quando, são justificadas pelas 
melhores razões humanitárias: salvar, socorrer, curar a todo custo! 
(Figueiredo, 2009, p.141) 

 
 

Poema que Fabiano fez para Flora, filha recém-nascida do educador de 
xilogravura: 
 
Prima Vera 
As flores caem 
O vento leva 
Pelo mundo a Flora. 
 

O poema, ser de palavras, vai além das palavras, e a história não esgota o 
sentido do poema; porém o poema não teria sentido – nem sequer existência 
– sem a história, sem a comunidade que o alimenta e à qual alimenta (Paz, 
2012, p.191). 

 
Então... 
 
 

O trabalho do Acaia é de formiguinha. Quando você entra aqui parece que 

você pode mudar o mundo, sabe? Dá um desespero, dá uma coisa na gente, 

parece assim: nossa, tem que ser diferente! Parece que você pode mudar o 

mundo, e depois você vê que pode até mudar, mas não é do jeito que você 

quer. Eu tenho uma dificuldade muito grande de lembrar um caso de um 

menino que deu certo. Eu foco mais naqueles que eu não consegui ajudar. 

Todo fim de ano eu me sinto meio frustrado, até já comentei com a minha 

mulher, parece que a gente não fez nada. Você fica o ano todo batendo na 

mesma tecla e, de repente, você olha e... tipo assim, tem aluno que ficou com 

você na marcenaria, está super bem, está lá, brinca com a gente, respeita a 

gente, daí chega no fim do ano você descobre que ele foi reprovado na 

escola por falta, por mais que você fale para ele todo dia para não faltar, ou 
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senão descobre que está envolvido em algum roubo de meia, ou seja o que 

for, no Carrefour.(Educador de marcenaria) 

 

É muito complicado, na cabeça dos professores, na minha cabeça é: você 

passar sete anos trabalhando com um cara, como o Dimas, como o Juninho, 

e no final, que tem que ser o lançamento do cara, isso não existe, esse 

momento não existe, é um pavio que se apaga, não explode a bomba, um 

negócio que faz fffffffff. Ele volta para lá, como se a favela puxasse o cara de 

volta. Tanto que eu falei para o Carlos: “Ô, Carlos, fala pros teus amigos, 

velho, que, assim, pra eles vierem dar tchau, dar um tchau, Fabrício, beleza, 

tal e dar um abraço”. Porque não é assim, não é assim, entendeu? Decide 

não vir mais e some. A gente conviveu, a gente viajou junto, a gente 

trabalhou pra cacete, não dá pra chegar agora e falar: “Ah, não, é isso, me 

desapeguei, larguei”. Pô, não dá! Simplesmente não dá! Sabe? Cria um 

buraco, você fala: não fiz nada, então. O trabalho não foi efetivo. (Educador 

de xilogravura) 

 

Sustentar a frustração própria e da equipe diante do que está, ou não, ao alcance, é das 

tarefas mais complicadas. Quantas vezes, inúmeras vezes, precisamos nos dar conta 

de que tanto a violência dirigida a nós como o que tomamos como fracasso são 

contingências de um trabalho duro. Estamos no lugar de. No lugar em que a violência 

e a impotência são postas em grau quase intolerável. Continuando, acompanhados por 

Figueiredo (2009), somos alertados para os perigos do lugar do cuidador: 

 
Reconhecer a finitude e o limite deixará o cuidador muito mais sensível aos 
objetos de seu cuidado e muito menos propenso a exercer tiranicamente seus 
cuidados. No limite, ao cuidador fará sempre bem uma boa dose de modéstia 
e a aceitação do acaso como elemento significativo nos processos humanos: 
se ele dispuser de confiança e fé nos outros e nas potências da vida ficará 
mais livre das modalidades de cuidados em que o excesso de implicação do 
agente despotencializa, desqualifica e aprisiona seus objetos. Cabe ao agente 
de cuidados oferecer ao objeto do seu cuidado um espaço vital desobstruído, 
não saturado por sua presença e seus fazeres. (p. 142) 
 

Na medida em que o “fazer psicanalítico” é concebido, nessa perspectiva do saber, 

“como práxis que não se faz metodicamente, mas reflexivamente através do 

psicanalista na relação com seu outro necessário (o analisável/o analisando)”, a 
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psicanálise é situada, nas palavras de Frayze-Pereira (2002) como uma “espécie de 

contradiscurso”. (p. 114) Diz Daló (2012):  

Sob esse prisma, vemos nitidamente que a ideologia – que se sustenta nos 
discursos vigentes e nega a alteridade – é a contramão psicanalítica. No 
encontro reflexivo com o outro, quando se rompem os campos já conhecidos 
e estabelecidos, a psicanálise acontece: cria, progride, dando evidente sinal de 
vida. 
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Quarta parte 

Pontas do trabalho – os extremos: R., Carioca e Taís. 

 

Seguem-se três historiais, escritos de forma diferente, apontando extremos dos 

desdobramentos que o trabalho que a clínica com essa população nos impõe. Clínica, 

por que não? Clínica extensa, como nos diz Romera (2006), na “[…] habitação do que 

é mais peculiar ao exercício do psicanalista: o trânsito pelo insensato, pelo que está 

por vir, pela destinação de ruptura representacional promovida pela lente 

psicanalítica”. ( p. 199) 

 

R.17 

Demorei a começar a história de R., eram tantos abandonos, tanta falta de ser humano 

em sua vida, que eu não queria escrever. Dizer que era filho de presidiária, que sua 

mãe sempre andou pelas ruas, presa das drogas e do não-ser? Dizer da família que ele 

conseguiu: uma tia avó, um primo preso, um primo paraplégico por conta de um 

assalto frustrado, família que do seu modo o acolhera e para ele era bom. Tinha o 

primo Gol, que da cadeira de rodas mandava ele se lavar, cortar o cabelo, a tia Rita 

que faz festa de Cosme e Damião e que deixava que ele brincasse até tarde na rua, que 

fosse ao Ateliê fazer marcenaria. E que dessa família que para nós pode parecer um 

bando de desajustados, mas que para ele era tudo, ele foi violentamente tomado, 

levado pela avó materna, para Carapicuíba, aos tapas, sem ter mais o Ateliê, sem o 

primo Gol, sem a Rita e seus nem tantos cuidados, só porque alguém cismou de se 

vingar da tia. E assim levaram o R. para longe, de uma forma tão cruel que até mesmo 

o menino que jogava os gatinhos na fogueira para se divertir, viu e ficou com pena 

dele. 

 

Pensar nisso tudo é pensar que a vida acabou para ele, agora só lhe vai restar ser duas 

coisas, um coitado ou um bandido. Acabou. Mentira, R. é forte e sábio, fugiu da avó, 

e refugiou-se no Ateliê. Nos primeiros dias, ainda não confiando em nós, mas sabendo 

que ali havia uma chance, não disse nada, ficava pela manhã e ia dormir na rua. Uma 

noite, o menino que matava gatinhos, encontrou-o perambulando, sujo, com fome, e 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17Transcrevo aqui o relato da coordenadora do Acaia; O. M.Aralhe (2005). O relato de R., Carioca e 
alguns comentários presentes neste capítulo fazem parte meu do artigo (Camargo, 2003)“Velando 
sentidos ausentes” – IDE, nº 55:pp.73-87, publicação da SBPSP. 
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pela mão o levou de volta para a Rita. E é ela quem nos conta que o Gol, quando viu o 

estado do R., encheu os olhos de água. 

 

Rita, que tem filho e sobrinha na cadeia, que tem o filho paralisado, precisando dela 

até para trocar as fraldas, com certeza não beijou, não abraçou o menino que voltava, 

mas abriu espaço para ele naquele apartamento já tão cheio, e esse foi o maior abraço 

que alguém pode dar a R. Ela não foi nos pedir ajuda talvez já acostumada demais a 

ter fracassos, apenas deixou que ele ficasse por lá. Fomos nós que a procuramos, 

querendo saber o que poderíamos fazer, de quem era a guarda do menino. 

 

Esse menino não tem guarda, porque nenhum magistrado, assistente social, ou 

equivalente, preocupou-se em saber se aquela presa parira um dia. Da ajuda legal nos 

encarregamos, fala com uma autoridade, com outra, preenche formulários, assina 

aqui, vai à cadeia perguntar para a mãe se ela concorda com o que ela nem sabia, 

marca data e tudo vai se resolver, Rita e R. ficarão juntos. Ela será sua tutora. Ficam 

disso tudo dois gigantes: R. magrelo, que sabe sozinho andar por toda São Paulo 

apesar dos engodos que a vida lhe prepara, escolhe bem os seus amores, os seus 

cuidados, e tem uma gana de viver a qualquer custo; Rita, que não sabe ler, mas abre 

as portas da sua miséria e acolhe um menino, por nada, não por pena, ela que já sofreu 

tanto nem sabe que R. sofre, deixa que ele entre porque ele é um menino e um menino 

merece crescer, e por ele larga a casa e o filho doente, e vai ao conselho tutelar, à 

Vara da Família, com a história na ponta da língua, ensaiando com o R. o que dizer: 

vamos treinar daqui até lá, a gente não pode dizer que você apanhava muito da sua 

avó, porque senão eles mandam a polícia lá. Entendeu? Então repete. 

 

E ele sorrindo repetia; sorrindo porque já sabia de tudo e não iria se enganar, ele que 

batera na porta do Ateliê e voltara para buscar uma vida merecida.   

Foram três anos de luta desesperada para dar um destino melhor para ele, luta nossa 

sem dúvida, mas ninguém lutou como ele. Era assíduo, aprendia marcenaria, chegou a 

vender algumas peças de madeira e para todos que o acompanharam da sua chegada 

até aqui era claro seu progresso. Dia a dia a agressividade se tornava em calma, certo 

que seu comportamento tinha altos e baixos, mas cada vez menos era preciso a 

atenção redobrada que a ele todos do Acaia dedicavam. Aprendia rápido, mas tinha 
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um medo muito grande do amor que era oferecido, não tinha vocabulário e as 

conversas com ele eram um monólogo irritante. Quando foi viajar para um 

acampamento que organizamos, ficou com saudades da Rita, foi o que disse, mas 

creio que ele sentiu medo desse mundo que era estranho, natureza, companheirismo, 

colaboração, cuidado. 

 

Talvez seus quinze anos de vida já fosse tempo demais para aprender essas coisas, 

estava velho, calejado. Aqueles que o acolheram e formaram sua família eram 

primitivos, violentos e, como ele, sem palavras, um mundo de ações e reações, mas 

um mundo sem mistério onde ele podia ser alguém. R. não sabia ler e seu grande 

terror era mostrar essa fraqueza; bem ou mal a maioria dos meninos sabe ler. 

Disfarçava o medo em valentia: Não quero essa porra de lição eu, não preciso, vou 

pro crime, vou ser traficante. O professor sem saber que profetizava, ria e dizia: – 

Cara! Mesmo no crime, se tu não aprender a ler, vai virar bucha de canhão. 

 

Ninguém duvidava ser esse o mais provável destino desse menino, mas a gente 

apostava que haveria tempo de dar a ele uma alternativa. Ele tentava, mesmo não 

entendendo qual era o outro caminho, ele aceitava a proposta. Ia ao estágio, vinha 

todo arrumado e permanecia animado por um bom tempo, mas depois a possibilidade 

de desviar o arrastava para a descrença. Se meu filho, quando tinha a idade do R., 

quisesse ser “Loko do Ceasa” (grupo de meninos que assim se intitula por fazer parte 

do tráfico, do crime), haveria de trilhar caminhos tão desconhecidos quanto os que R. 

trilhava ao ir à escola, ao Acaia, ao estágio. T., chefe do tráfico, no dia da morte do 

R., muito triste, refletia: “Gente, assim não dá, vou pedir para meu marido fazer uma 

reunião com os caras, não pode empregar criança, tem que ter 18 anos para trabalhar”. 

 

Aos meus olhos ela parecia uma empresária discutindo as regras da sua empresa. E é, 

porque ou se vai ser faxineiro, caixoteiro e ganhar uma merda e correr da polícia do 

mesmo jeito ou vai traficar e andar de Astra como ela. Andar de Astra, batizar os 

filhos da comunidade, decidir quem morre ou fica vivo, comprar remédio para quem 

precisa, enfim ser os três poderes. 

 



	  

	   101	  

Era isso que R. sonhava; tenho certeza que quando ergueu as mãos, se rendendo pra 

polícia que já cercava o carro roubado, pensou em nós: “O Acaia me tira dessa”. No 

vídeo feito por um celular, vemos R. na janela, erguendo as mãos. O policial o 

encobre e o tira pela janela – na calçada, estende-se um corpo sem vida: ele. 

 

Carioca 
 

Quando começamos a receber os adultos e famílias das comunidades com as quais 

trabalhamos, deparei-me com um bebê no carrinho: muito pequeno, sujo, malcuidado. 

Parecia simples julgar a mulher ao lado do carrinho. Na semana seguinte, lá estavam 

as duas novamente. Naquela noite, fiquei sabendo que a bebê (menina) não era filha 

daquela senhora e que ela apenas olhava a criança. A mãe biológica, usuária de 

drogas, tinha deixado a menina nas mãos da mulher dizendo que voltaria para buscá-

la. Não voltou.  

 

Tempos depois, soube que era filha da Carioca, que continuava a andar por ali. Antes 

daquele bebê, tivera outros quatro filhos, e meninos gêmeos, dois anos depois do 

nascimento dessa menina. Todos eles estavam - legal ou informalmente - sendo 

criados por outras famílias. O bebê do carrinho cresceu frequentando o Ateliê. Hoje 

em dia frequenta o período da tarde no Acaia. Ela sabe quem é Carioca, que volta e 

meia vai até a casa onde ela mora saber dela. No Acaia, quando querem provocá-la, 

dizem: “Sua filha da Carioca!” 

 

Carioca mora na Favela do Nove. Até o ano passado tinha um quartinho, minúsculo, 

mas que de alguma maneira a protegia. Um fogo destruiu os barracos da ponta da 

favela. Desde então, um sofá velho, pedaços de telhas Eternit e alguns panos fazem as 

vezes de sua moradia. As muitas gestações, a vida desregrada, o uso de drogas e 

crack, violências de toda as ordem foram se inscrevendo no corpo e na alma de 

Carioca. Convive com um prolapso uterino nível III há meses. “O que é isso? A 

Carioca está com tudo pra fora” – e apontavam a genitália. “Preciso fazer cirurgia de 

períneo!”. Chorando de dor e desconforto, ela explica que a bexiga desce pela vagina. 

 

Como proceder? Alguém precisa levá-la ao médico. No posto de saúde da região o 

caso é conhecido. Uma agente de saúde que estava na favela recita o número do 
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prontuário: “7103 112 – arquivo morto”. Não dá sequência a tratamento nenhum, não 

espera a hora de ser atendida. Rouba. “Causa”! A Carioca causa! O que ela causa? 

Causa ou consequência? 

 

Outra tarde a vimos chegar à favela de táxi. Deve ter sido uma mulher bonita. Rosto 

anguloso, olhos amendoados, corpo magro. Hoje, disforme, barriga protuberante, 

andar desajeitado - mas desceu do táxi com pose e pompa. Lenço cuidadosamente 

amarrado na cabeça. Batom, sombra nos olhos. Avisa o taxista que vai buscar o 

dinheiro. Ele espera: 5, 10, 15 minutos. Exaspera-se. Dá várias olhadelas pela viela. 

Anda em círculos. Desiste. Vai embora. Dentro da favela ouço: “Mais um caiu no 

conto da Carioca. Qualquer dia um cria coragem e entra favela adentro!” – exclamam 

num misto de riso e indignação. 

 

Decidimos encampar a situação. Marcamos de levá-la ao hospital no dia seguinte, mas 

não a encontramos. Ninguém a viu. Um dia depois do combinado, a encontramos 

gemendo, enrolada num cobertor e deitada próxima do barraco/escola. Em geral os 

pacientes precisam de um acompanhante. Quem vai acompanhar uma paciente que é 

usuária de crack, diabética e, que no estado em que se encontra, enfrentará uma 

cirurgia de risco? 

 

De dentro do nosso barraco sai uma mulher com os cabelos ainda molhados. Ex-

dependente de crack, ex-presidiária, dormindo de empréstimo em barracos enquanto 

termina de construir seu cômodo, aproxima-se de nós e disponibiliza-se: “Eu não sei o 

dia de amanhã, eu vou junto!”. No hospital, nos dividimos, demos nossos nomes, 

documentos e telefones como responsáveis. Uma acompanharia o atendimento com 

ela e outra se dirigiria ao Serviço Social para ver o que poderia ser feito. A assistente 

social foi muito cuidadosa e criteriosa – só que não podia interceder nos 

encaminhamentos da equipe médica. Queríamos que a internação fosse imediata – 

entretanto, seria necessário seguir o caminho protocolar: exames, ultrassonografia, 

para então aguardar vaga para cirurgia. De qualquer modo, a assistente social 

acompanharia o caso e ela poderia ficar terminando os exames de sangue sem a nossa 

presença. Enquanto aguardava o exame de sangue, Carioca havia roubado a carteira 

de uma mulher que esperava atendimento. Em seguida, devolve e desculpa-se. 
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No dia seguinte, quando a encontramos, preparava-se para voltar ao hospital para 

fazer o ultrassom. Havia tomado banho, estava de roupas limpas. Ao nos ver promete: 

“Nunca mais vou roubar num hospital!”.  

 

Ficamos sabendo, posteriormente, que depois que a deixamos na favela, houve uma 

batida policial (conhecida por “rapa”) e que ela foi revistada, seus exames rasgados e 

o pedido de ultrassom se perdera. Não voltou ao hospital. O trâmite todo que faz 

sentido em lugares e pessoas com um mínimo de organização não se sustentava ali. 

 

Recebemos no Acaia a visita da nova assistente social do posto de saúde da nossa 

região responsável pelos moradores de rua. Apresentamos o caso da Carioca e ela se 

dispôs a procurar o prontuário, a fazer novo cartão do SUS (Sistema Único de Saúde), 

e fomos até a favela para que ela a conhecesse. Antes da entrada da favela, lá vinha 

ela com sua indefectível calça preta de elástico. Havia comido e se banhado no 

barraco/escola e disse que estava indo ao pronto-socorro. Dá um abraço forte e põe-se 

a chorar baixinho. Em seguida estica o elástico da calça para mostrar a situação em 

que está. “Olha!” 

 

A assistente social concordou em ir com Carioca até o pronto-socorro e quem sabe 

conseguir alguma documentação já feita ali. Daria notícias assim que as tivesse. A 

mensagem no celular mencionava uma fuga do pronto-socorro: como o médico 

plantonista estava em horário de almoço, Carioca decidira não esperar e, blasfemando, 

deixou a assistente social falando sozinha. Na favela, dividimos com suas colegas as 

confusões dos dias anteriores. “A Carioca é fogo! Não adianta, ela só fica se uma de 

nós estiver junto, senão foge mesmo!”. Nessa hora ela aparece. No barraco/escola a 

atividade é: dia da beleza. A proposta é cortar unhas, tirar sobrancelhas, banhos, 

xampu para tratar de piolhos, cotonetes nas orelhas, pés de molho... é desta maneira 

que vamos podendo falar de cuidados básicos, de nos aproximarmos de temas 

fundamentais. Carioca aparece e quando nos vê balança a cabeça como quem não 

quer falar de nada e vendo a cena sai pulando e dizendo: hoje é dia de beleza!  
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Reconhecemos o quanto o serviço público se modificou ao longo dos últimos anos, 

procurando cada vez mais entender a população que recebe ou muitas vezes não 

recebe, precisando ir atrás dela. Constituíram o PSF, Programa de Saúde da Família, 

contrataram agentes de saúde dentro das comunidades para marcarem e lembrarem-se 

das consultas, fazem plantão semanal dentro de centros comunitários, têm equipe de 

atendimento aos moradores de rua. Ainda assim, é insuficiente, ainda estamos 

distantes de conexões com sentido. Falas esvaziadas, atendimentos que não alcançam 

seu destino. 

 

A superfície que se nos apresentava era aquela em que deveríamos escrever. As 

histórias dos “noias”, dos usuários de crack, de mulheres maltratadas que queriam 

continuar a viver faziam então parte do nosso horizonte de trabalho. 

 

A vida continua no fim da viela. Amontoados de gente e de lixo. O cercado de 

Carioca se revela diariamente. Dorme de dia, de noite tenta cuidar de não ser 

amolada, quando não é vencida pelo uso do crack. Novembro não tarda a chegar, se 

alguém se der conta do dia do mês, se os exames forem colhidos durante... 

 

Novembro chegou, pois o tempo sempre insiste em passar, porém, antes da realização 

dos exames, Carioca foi presa em flagrante pelo furto de óculos. Da cadeia escreve 

para uma amiga da favela, que mora próxima ao barraco escola e cuida da lavanderia 

do Acaia. A carta fala da vida dura da cadeia, que embora longa não é eterna, e que 

ela precisa muito que lhe enviem sabonete. Diz que sente muitas saudades, que 

quando sair paga tudo o que lhe enviarem. Pede que deem um beijo na filha. 

 

Como contraponto à vida imersa em adversidades, há “algo” de profundamente 

humano, tanto da parte de Carioca quanto da parte dos correios, que faz com que a 

carta chegue ao seu destino. No envelope, no pedido ao “amigo carteiro”, falta o 

endereço preciso, mas dispõe de todas as referências que ela pode oferecer: que mora 

perto da lavanderia, na favela do portão 9 do Ceasa, e nomes de outros moradores 

para que ele tenha como pesquisar. Sem CEP, nome de rua, mas já com os 

agradecimentos à pessoa que porventura puder fazer chegar a carta ao seu destino. 

Assim, consegue se fazer ouvida. 



	  

	   106	  

 
 

 
 

Incríveis histórias, como a referência feita em É isto um homem? ao ir e vir de uma 

carta de Primo Levi (1988), endereçada a uma amiga na Itália que sabia o local em 

que sua família se escondia. Por intermédio de Lorenzo, trabalhador civil, não 

prisioneiro, um pedreiro que, colocando em risco a própria vida, presta-lhe auxílio em 

Auschwitz, fazendo sua carta não apenas chegar a seu destino como tem sua resposta 

retornada para as mãos do autor. “Graças a Lorenzo, ocorreu-me não esquecer que eu 

mesmo era um homem.”   

 

Eis que o tempo continua a passar e durante o período em que Carioca fica na prisão, 

momentos únicos de rotina, pode ser finalmente operada.  

 

Taís – a caminho da fala própria 

 

Quando no começo de uma tarde, do início de 2013 vi as duas conversando, pensei 

que seria uma boa história para contar. Andresa foi a primeira pessoa a trabalhar no 

Ateliê. Taís tinha uma longa jornada conosco. Uma terminara a faculdade pouco 

tempo atrás, a outra acabara de entrar. Andresa dividia impressões, cedia materiais e 

personificava possibilidades. Taís traduzia nas expressões seus receios e expectativas. 
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Andresa fora criada no Acre, na batuta de uma avó firme e em meio a um ambiente 

que embora embrutecido, era muito claro de parâmetros: chuva forte de floresta 

tropical, sem floreios de linguagem. Veio adolescente para SP, difícil encontro com 

uma cidade enorme, mas de espaço humano reduzido. Tinha dezesseis anos quando 

veio passar algumas tardes para ajudar com a primeira turma do Acaia. Durante anos 

ficou responsável pelo ateliê de artes. Naquele momento, quinze anos depois, Andresa 

era a coordenadora das atividades dos barracos/escola. Mas é de Taís Lúcia de Melo 

que quero falar, assim, nome completo mesmo. Autorizado. 

 

Taís chegou menina ao Acaia. Muito calada, tímida. Gostava de desenhar. Procurava 

algo para ler. Logo se aproximou do ateliê de xilogravura. Podia passar muito tempo 

observando uma figura, desenhando ou sentando-se quieta em algum canto com um 

livro que pegava na biblioteca. Nunca foi fácil para ela estudar ou relacionar-se. 

Pessoas tímidas muitas vezes são lidas como de difícil trato, arrogantes. Mas tinha 

algo naquela menina que insistia. Seus desenhos e gravuras traziam a um só tempo 

força e delicadeza. Estava sempre disponível para uma atividade que necessitasse 

empenho maior ou mais tempo que o da oficina. Com perseverança, Taís permanece 

ao longo de quase 10 anos no Acaia. Sua presença não é ostensiva nem suas dores são 

expostas abertamente, mas podemos dizer que diversas formas de aproximação e 

atendimento foram necessárias no seu caminho. 

 

No ateliê de xilogravura e nas atividades da tipografia artesanal, respeitamos o tempo 

interno de Taís. Sozinha ou no máximo na companhia de outra garota também mais 

calada incumbia-se de grande parte dos materiais a serem impressos. Às vezes, 

quando nos cruzávamos, sempre perguntava como ela estava, puxava uma conversa 

de canto, pedia que me mostrasse o que vinha fazendo. Ora falava de uma dificuldade 

na escola, ora apresentava uma série de desenhos ou gravuras. Ao receber um elogio 

seu retorno vinha em forma de um estranhamento: você acha mesmo? 

 

Taís ou andava pelas artes ou dedicada às aulas que a ajudavam com as lições 

escolares. Os professores de português ou da área digital também liam a promessa 

incrustada na dificuldade, a labuta do próprio destino. Conversávamos com os 

professores envolvidos. Procurávamos qual a estratégia de sustentação para os 
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movimentos dela. Da mesma maneira que encontrara na tipografia uma forma de se 

concentrar e de certo sossego, também no que chamamos no Acaia de Letramento 

Digital (noções do uso do computador, e-mail, internet e suas ferramentas, blogues) 

foi buscar sua inserção. Como gostava de ler, selecionava poesias e ficou responsável 

por um tempo pela manutenção do blog criado nesta oficina “Achei aquelas letras”. 

Postando ou imprimindo ia fazendo, se fazendo e fazendo rastro.  

 

Alguns haicais arriscados na oficina realizada com a poeta Angélica Freitas. 

 
na cozinha cheirosa 
cozinho sonhos 
e como feijões 
(Débora Araújo) 
 
o chão gelado 
um lugar confortável 
nesse bom lugar 
(Taís Melo) 
 
sala de música 
meu sonho mais perto   
tudo muda                                                                                    
(Mayara Mello) 
 
frio da cadeia 
solitário sonho 
o calor da liberdade 
(Paula de Souza) 
 

Ajudá-los a sonhar, construir o próprio desejo, passos para fazer acontecer! 

 

Data deste tempo também um pequeno vídeo que trouxe e apresentou: “Vou-me 

embora pro Acaia”, parodiando “Vou-me embora pra Pasárgada” de Manoel 

Bandeira. 

 
E quando eu estiver mais triste.        E quando eu estiver triste.  
Mas triste de não ter jeito.     Mais triste ficarei.  
Quando de noite me der                 Quando a noite chegar. 
Vontade de me matar     A vontade não impedirá 
 Lá sou amigo do rei      Lá sou amiga da arte  
Terei a mulher que eu quero                Terei a gravura que quero 
Na cama que escolherei     Na moldura que escolherei    
Vou-me embora pra Pasárgada               Vou-me embora para o Ateliê         
(Manuel Bandeira)                 (Taís Lucia de Melo) 
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Sua presença passou a incomodar as outras meninas. Retraia-se. Novamente era 

preciso cuidado e nossa atenção não poderia soar como privilégio, o que mais a 

distanciaria do grupo. A atenção ao individual e ao coletivo está na balança delicada 

do trabalho. Buscar qual é o interlocutor para cada criança ou para o grupo em 

situações específicas ou em demandas que necessitam de ações de amplo espectro. 

Conversa com um professor? Com o grupo maior? Com a psicanalista que coordena 

os atendimentos no Acaia? Em 2007/8 formou-se um grupo com uma tarefa específica 

– produzir um curta de animação. Roteiro e produção deveriam ser feitos em conjunto 

pelo grupo e com prazo de tempo determinado. 

 

Uma das maiores dificuldades nos projetos que vimos acontecer no Ateliê é o tempo 

estimado x tempo de fato. Roteiro – com que gramática? Fatalmente somos 

atravessados em nossas ações por uma questão: de onde se parte? Sem esta 

interrogação o trabalho dos educadores seria insustentável. Mas quem disse que nos 

lembramos dela quando estamos imersos em nossa impotência? Quem falou que 

conseguimos ler que os ataques não são pessoais? Nesse grupo havia meninos com 

mais ligação com a área de vídeo/edição, outros com desenho, outros estavam ali, pois 

era um trabalho metódico e imaginamos que seria necessária uma experiência com 

esse formato para os meninos mais velhos, que se encontravam nos últimos anos de 

frequência no Acaia.  

 

A professora de roteiro percebeu as dificuldades de Taís com o grupo e em dois 

episódios fez intervenções precisas. Uma das incumbências do grupo era fazer um 

pequeno resumo das ideias de cada aula e invariavelmente era ela quem atendia essa 

tarefa. Certo dia, já com muitas anotações, o caderno de Taís sumiu e ela reportou isso 

para a professora. Era um grupo pequeno, oito alunos, entre 15 e 17 anos. Taís 

afirmava que o caderno tinha sumido ali. Os alunos rebatiam: quer dizer que você está 

nos acusando de roubo? E Taís repetia: o caderno sumiu. A professora sustentou o 

que Taís dizia dizendo que acreditava que o caderno estava ali e depois não estava 

mais e que precisava aparecer. Dias depois o caderno aparece na viela da Favela do 

Nove, próxima de onde Taís mora. Dali em diante a tarefa passa a ser do grupo. 
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Recentemente, conversando com a professora, ela se refere a ter sido um momento 

difícil para ela e que encontrara na coordenação do Acaia sua sustentação enquanto 

professora do grupo. Em instituições, o respaldo se dá necessariamente em cascata. 

Espaços de escuta são essenciais para a solidão do gesto diário. Ali, no quente da 

situação, cada um se vê confrontado com os próprios limites e o passo seguinte é 

resultado do anterior. 

 

Na animação pronta, observamos a presença de Taís de fundo. Pequenos insetos, 

borboletas cruzam a tela atrás do personagem principal. Foi o jeito de inseri-la. Tal 

como acontecera na tipografia ou no gerenciamento do blogue, a construção de um 

lugar possível para o devir de cada um, é duramente buscado. Em uma conversa num 

fim de tarde no Acaia, Taís me conta que sua irmã, que trabalhava em um 

hipermercado, tinha uma amiga que expunha em uma feira de artesanato na praça em 

frente a uma das lojas da Fnac (loja de departamentos). Taís, comentou baixinho 

comigo: “Não sei como é fazer algo para vender, é de dentro sabe...” Parecia procurar 

entender o que se passava com ela, de onde vinham aqueles bichinhos desenhados na 

tela do computador, cavados nas madeiras da xilo ou na onça impressa no Suplemento 

Literário de Minas Gerais. 
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Taís precisava de mundo, de se lançar desprotegida do conhecido do Acaia, e havia 

um programa chamado Extensão de Aprendizagem, cuja ideia era a de que meninos e 

meninas experenciassem vivências em locais profissionais de suas áreas de interesse. 

O estágio de um ano na Livraria da Vila, duas vezes por semana, ia lhe dando 

paulatinamente o contato com outras pessoas, outros caminhos na cidade, fazendo o 

olhar pousar em paisagens diferentes. Dinheiro do estágio guardado, um laptop 

branco foi motivo de muito orgulho para a menina já não tão menina. 

 

Participou também de dois programas educativos em bienais de arte de São Paulo. Na 

29ª edição fez parte do encarte “Como se escreve uma imagem?” e na seguinte, 

integrou o grupo de um dos terreiros, finalizado com o trabalho “Epifania”. Os 

animais, já não tão tímidos, foram parar na capa do livro Animais, de Arnaldo 

Antunes e Zaba Moreau. Um livro que era uma brincadeira. Misturava bichos e 

nomes e surgiam ilustrações de camalo (cavalo com camelo), escorpinheiro (que unia 

escorpião com pinheiro). O livro, de tanto sucesso na tiragem artesanal, ganhou 

formato comercial pela Editora 34 e foi premiado como um dos melhores livros 

infantis de 2010 pela Editora Globo. No dia do lançamento, lá estava Taís, com os 

dois exemplares para serem assinados. À mesa de autógrafo, ao estender o livro 

original, Arnaldo Antunes se dá conta de que está diante de uma autora, e pede que 

ela autografe para ele também. 
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Uma pergunta que nos fazemos: como é isso que a Taís e alguns outros meninos 

fazem que é manter a raiz e dar o passo para frente. Precisamos entender que 

elementos são esses que fazem com que se consiga permanecer estruturado. É um 

enraizamento e um desenraizamento. Um permite o outro. Manter as raízes te permite 

alçar voo. 

 

O trabalho realizado com o grupo da Animação lhe dá fôlego para integrar o grupo de 

vídeo avançado e tomar a frente na edição de um documentário sobre moradores de 

rua do entorno do Acaia. Era chegada a hora de se haver com o último ano de 

frequência no Acaia. Suas dificuldades escolares persistiam. Matemática parece parte 

de um planeta distante. O último ano do ensino médio na escola regular e o desejo de 

prosseguir os estudos dão a dimensão: embora o caminho percorrido tenha sido longo, 

há muito a fazer. Tinha no horizonte prestar o Sagarana, centro de estudos e um dos 

núcleos do Instituto Acaia que prepara os alunos para prestar o vestibular em boas 

universidades. 

 

No exame de seleção não vai bem. Os professores que já conheciam a persistência de 

Taís apostam na sua entrada no grupo do Sagarana e assim, meio trôpega vai fazendo 

as transições necessárias. Os poemas, as letras de protesto, trechos de canções tristes 

que escolhia nos davam notícia da difícil tarefa de dar conta do mundo que se abria.  

 

Taís, durante o ano que cursa a noite o núcleo Centro de Estudar Acaia Sagarana para 

prestar o vestibular de Artes Plásticas, começa a trabalhar durante o dia em uma 

empresa de arqueologia. Certa altura, nos damos conta do número de pessoas 

envolvidas no suporte a Taís. A psicóloga do Acaia, atendendo uma vez por semana; 

duas professoras discutindo textos de arte; o professor de matemática ajudando nas 

lições, e a diretora dispondo-se a dar aulas de desenho. Às vezes, no dia marcado para 

essas aulas, está por lá, a vimos chegar, e simplesmente desaparece. Depois, fala do 

desencontro. “Eu estava lá, na sala, no canto. Eu estava lá”. Não foi encontrada, 

estava escondida, não era para ser achada.  

 

Na já mencionada entrevista com Fabio Herrmann, realizada por ocasião do meu 

mestrado (Camargo, 2004), disse ele: “... o melhor jeito de se induzir alguém a se 
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mostrar na intimidade, é fazer com que ela tente se esconder. O lugar onde ela melhor 

se esconde é o lugar mais íntimo. Ao querer se esconder ela revela toda a intimidade” 

(p. 49).  

 

Assistíamos uma moça tendo a dimensão do fosso entre o que sabe e o que necessita 

saber. Já muito distante da família de origem no tamanho dos passos que deu e ainda 

aquém do necessário para uma prova vestibular. Por que é que não tem tempo para 

ajudar nas tarefas domésticas? Que tempo é esse de estudo? A família que veio de 

Alagoas tentar a vida é das mais estruturadas dentro do grupo que frequenta o Acaia, 

mas consideremos que é difícil sustentar o caminho sinuoso do acesso a outra lógica, 

outro patamar de conhecimento. 

 

Tempo de limbo – quanto tempo? Tempo do entre. Já não se pertence ao lugar de 

onde se vem. Encontra-se distante de um possível lugar do futuro. Não pertencer a 

lugar nenhum. No vazio do intermediário, sem companhia. Aqui não mais. Ali não 

ainda.  

 

Uma das gravuras de Taís diz, para mim, deste caminho duro, entre mundos. 
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Chegado o segundo semestre de 2012, contam-se os meses e depois os dias para a 

prova prática de desenho, eliminatória. Não passa. É assim mesmo – difícil passar no 

vestibular da Fuvest, dizem todos em uníssono. Mas fiz tanto! Imagino que é o que 

pensa Taís. Privei minha família de minha ajuda, usei o dinheiro e o tempo para mim. 

Ninguém mais estudou.  

 

Havia ainda uma possibilidade. O Instituto Acaia tem uma parceria com o Centro 

Universitário Belas Artes: passando no vestibular e preenchendo os requisitos é 

possível tentar uma bolsa integral nos cursos oferecidos. Taís presta o vestibular e 

entra no curso de Artes Visuais. O tempo para preparar a documentação necessária 

para comprovar a necessidade de Bolsa de Estudos é curto e o número de formulários 

e documentos a serem apresentados, enorme. Pai precisa reconhecer firma. Precisa de 

comprovante de endereço. Comprovante de renda. 

 

Junta daqui, dali. Falta o comprovante de endereço. A moradia é ilegal, na favela não 

tem endereço, nem conta de água ou luz. O pai não entende como é que vai abrir uma 

firma de um dia pro outro e além do mais tem que esperar a mercadoria que vai 

chegar ao bar que dá o sustento para família. Por que é que tem que ser hoje essa tal 

de firma?  

 

No guichê de entrega de documentação para matrícula e bolsa de estudos, Taís vê a 

fila crescer atrás dela. Como é que não tem comprovante de endereço? É que eu moro 

em uma comunidade, diz ela. A atendente não entende e ela repete. Sente-se 

atrapalhando, incomodada com o número de pessoas que esperam terminar sua vez de 

ser atendida. Difícil dizer em alto e bom som: não tem comprovante de endereço, 

comunidade é eufemismo de favela, de moradia irregular. “A luz é gato, a água é na 

gambiarra.” 

 

Mas tudo vale a pena se a alma não é pequena.  

 

Estamos em 2013 e ela parece feliz. Se não pedirem comprovante de endereço é capaz 

de estar na mistura do mundo. O barraco de Taís é fácil de ser identificado. Colou um 

coelho gravado em xilogravura na porta da casa. Localização, defesa, mandinga. 
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Acreditar que a imagem produzida tem algum poder. Diz o professor de gravura que 

na renascença era assim, as pessoas costuravam as xilos nas roupas como forma de 

proteção. 
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Como me reencontrar com R., Carioca e Taís? 

 

R., cuja guarda não foi concluída, que nunca chegou a ser de ninguém, que morreu de 

morte matada e não de morte morrida. Carioca, à espera de sabe-se lá o quê. Taís, que 

através de um caminho persistente, está prestes a se fazer ouvir. Carioca e R. 

denunciam os excessos de faltas. Taís, por razões intrínsecas, aliadas a muitos olhares 

e cuidados, caminha. 

 

Histórias que nos fazem refletir sobre como o sujeito se inscreve no mundo.  

 

Se a exceção é onde o excesso se expressa, excesso também para o psiquismo, a curta 

existência de R. e mesmo a vida de Carioca revelam a queda do estatuto de cidadão, 

de pessoa. Banidos pelo abandono, a espera e o descaso são marcas de destinos não 

humanos. 

 

Que condições de possibilidades tornam possíveis suas existências de tal maneira?   

 

Sem trânsito pela cidade, impossibilitados de habitá-la, sem o conhecimento das 

palavras, estão interditados de um discurso próprio. O menino que foge de 

Carapicuíba e chega aos arredores do Ceasa não se permite utilizar dos equipamentos 

públicos. Sem domínio das letras, não se sente entre iguais, não caminha pelo 

universal. Seu companheiro é o matador de gatinhos sem aspas, no campo do literal, 

sem possibilidades de metáforas. Ali onde R. foi constituído, jogar na fogueira é jogar 

na fogueira, ficar preso no trânsito é ir parar na Delegacia de Polícia. Ali, algo de 

fundamental na linguagem foi destruído, ou não foi construído. Carioca está à deriva 

de movimentos que lhe possibilite aceder a outras representações. Quando encontra 

um mínimo de possibilidade, ela organiza o espaço onde dorme. Ironicamente, de 

dentro da prisão, surge a “Carioca-mãe”, “a amiga”, um pedido ao carteiro de um 

lugar humanizado. 

 

Retomemos aqui a questão do enraizamento discutida na primeira parte deste 

trabalho. Em concordância com o postulado de Simone Weil de ser o enraizamento 
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difícil de definir e ao mesmo tempo a necessidade mais importante e mais 

desconhecida da alma humana, pensemos nas lutas de R. e Carioca. 

 

Que participação natural num mundo de múltiplas raízes teve R.? Apesar dos esforços 

de sua tia, do ambiente do Acaia, acaso houve tempo de ligações consistentes 

possíveis? Saídas sublimatórias? 

 

Sabíamos que era importante que ele tivesse uma guarda reconhecida, saber-se sob a 

tutela de alguém. R. e sua mãe estavam soltos, sem referências identificatórias. A 

cena de R e a tia treinando as falas no caminho da Vara de Infância diz da esperança 

de contorno, de cuidado.  

 

Há muito, uma reprodução de Van Gogh me acompanha. Está na sala de espera do 

consultório.  
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Entre 1889-90, enquanto se asilou voluntariamente como paciente no asilo em Saint-

Remy, Van Gogh pintou vinte e uma cópias a partir do trabalho de Millet, um artista 

que ele muito admirava. Ele considerava suas cópias “improvisações” ou “traduções” 

como às de uma interpretação musical da obra do compositor. Utilizava fotos 

enviadas em preto e branco, como  a que vemos na primeira figura de Millet chamada 

de “First Steps” e traduzia-a em cores. 
 

Esta pintura de Van Gogh chamou minha atenção de muitas maneiras. Primeiramente 

o nome, “First Steps”, ou seja, “Primeiros Passos”. Eles acontecem no nosso 

imaginário, na aposta, na crença do espaço a ser percorrido. Vemos a mulher com a 

criança de um lado e um adulto do outro, entre eles há o espaço. Um que solta e o 

outro, de braços estendidos, promete receber. Ambos acreditam. Certo que há o 

desenvolvimento motor que o permite, mas, penso, que sem a aposta psíquica, o andar 

é muito mais rateante. Há também o olhar da criança para o adulto, tem a passagem da 

“mãe ao pai” ou da maternagem ao mundo mais amplo. Existe o espaço que permite 

que o passo se dê. 

 

Com R. não deixaram de haver apostas como o texto indica: a da tia, a nossa, a dele 

principalmente. Houve a tentativa de guarda e os cuidados da tia. No Acaia, R. foi 

aprendiz de marceneiro, utilizou-se como pode das ferramentas e das escutas à sua 
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disposição. Lixas, martelos, construção de carrinhos e maquetes, curativos feitos a 

exaustão em machucados minúsculos que sabíamos falavam de feridas internas 

imensas, homens afetivos que seguravam no contorno dos braços explosões de 

agressividade pura, acampamento e estágio, nada disso foi suficiente, nada disso 

chegou a tempo. R. criava um mundo que precisava, procurava lidar com o excesso 

que o invadia, mas o potencial traumatogênico dizia de intensidades que insistiam e 

insistiam e as vazões e transformações eram insuficientes. Todos fomos vencidos. 

Para Primo Levi, ele é a testemunha verdadeira, não está aqui para contar, fez rastro, 

vive através do depoimento de quem com ele conviveu. Ele permanece no nosso 

testemunho. 

 

Abaixo, as linhas com que Gonçalves Filho (1999) nos prepara para a pequena canção 

de Philip Glass e Suzanne Vega (1986)18, que ele recolhe no tópico em que discute 

enraizamento e atenção:  

 

... atingir experiências limites, em que o ainda humano em nós quase agoniza, 
agarrando-se por um  triz a seus alicerces irredutíveis, na fronteira subjetiva 
do ser e do nada. Aí, onde tendendo assintoticamente à suspensão de toda 
cultura, esbarramos porém no extremo mínimo do que somos, extremo 
irrenunciável do que ainda nos faz ser. O título da partitura, Freezing, prepara 
o nosso encontro com um texto pungente, em que podemos reconhecer a 
marcha imaginada de um desenraizamento. (p.101) 
 

Escutem a canção, 

Freezing    Congelando 

 

If you have no name   Se não tivesses nome 

If you have no history   Se não tivesses história 

If you had no books   Se não tivesse livros 

If you had no family   Se não tivesses família 

 

If it were only you   Se fosses apenas tu 

Naked on the grass   Nu sobre a grama  

Who would you be then?  Quem serias então? 

This is what he asked   Eis o que ele perguntou 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18	  in	  Songs	  From	  Liquid	  Days	  disco,	  CBS,	  1986. 



	  

	   120	  

And I said I wasn’t really sure  E eu disse não ter realmente certeza 

But I would probablyv be  Mas eu provavelmente estaria 

Cold     Frio 

 

And now I’m freezing   E agora estou congelando 

Freezing    Congelando 

 

Carioca mais uma vez saiu da prisão. Cirurgia de períneo realizada, mais forte 

fisicamente, fruto de meses de uma rotina que não experimentara em nenhum outro 

lugar, que não no cárcere. 

 

Que dizemos ao escrever - decidimos encampar a situação?  

 

Carioca deixa de ser um prontuário - “arquivo morto”. Da mesma forma que R., à 

caminho da Vara da Infância, Carioca refaz sua história no caminho ao hospital. 

Conta da vida, de sua cidade natal, da passagem pelo Rio de Janeiro, dos filhos que 

teve e do que precisou ou pode fazer. Dos arrependimentos e das alegrias. O é por 

inteira: no furto da carteira, no medo e no pedido que a acompanhem para o exame 

ginecológico, na fuga do Pronto Socorro ou quando empurra a diretora do Acaia em 

outra consulta no Hospital.  

 

Precisamos estar abertos a nos deixarmos surpreender pelo outro, com tudo o que ele 

traz. Sensibilizarmo-nos com a carta de Carioca e com o carteiro, seu portador. 

Entender a função do dia da beleza e do pedido do sabonete na prisão. 

 

Somos todos a buscar marcas que nos identifiquem e nos ajudem a criar novos 

parâmetros de existência. Ao nos encontrar, a mim e a Elisa, depois do abraço sentido, 

diz que a repórter que falava no jornal que assistia enquanto estivera presa, a fazia 

lembrar-se muito de Elisa. Aquela associação a retirava dali naqueles instantes, fazia 

ponte com outro tipo de cuidado. Referia-se, mesmo antes de ser presa, que as pessoas 

ao seu redor passaram a trata-la diferente depois que a viram conversando conosco. 

 

Poderíamos, com a ajuda de Selligman-Silva (2008), que embora trate de catástrofes 

históricas como o holocausto, nos auxilia na catástrofe de Carioca, pensar que ela 
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empreende constantemente uma luta para sair da posição do sobrevivente para voltar à 

vida, ir, como nos diz o autor, da sobre-vida à vida? Diz ele: “A simbolização deve 

gerar uma retemporalização do trauma, uma nova dimensão aos fatos”: 

 
Conquistar esta nova dimensão equivale a conseguir sair da posição do 
sobrevivente para voltar à vida. Significa ir da sobre-vida à vida. É claro que 
nunca a simbolização é integral e nunca esta introjeção é completa. Falando 
na língua da melancolia, podemos pensar que algo da cena traumática sempre 
permanece incorporado, como um corpo estranho, dentro do sobrevivente. Na 
cena do trabalho do trauma nunca podemos contar com a introjeção absoluta. 
Esta cena nos ensina a sermos menos ambiciosos ou idealistas em nossos 
objetivos terapêuticos. Para o sobrevivente sempre restará este estranhamento 
do mundo advindo do fato de ele ter morado como que “do outro lado” do 
campo simbólico. (Selligman-Silva, 2008, p. 69) 

 

Taís, na outra ponta, a da potencialidade, pôde e se permitiu ser acolhida, bancar 

posições, ampliar relacionamentos, ir a busca de um “lugar confortável”. Tem 

capacidade de esforço, vibração e persistência. Taís Lúcia de Melo nos faz pensar em 

um caminho que se perfaz. Do Acaia (útero) a ocupar um lugar singular no mundo. O 

nome completo indica a filiação, a história pessoal, o lugar de origem – não o 

comprovante de endereço. 

 

A madeira é seu primeiro adversário – a resistência da madeira provoca o gravador 

que cava, risca, entalha. Taís experimenta sua mão com força de vida, se faz ao fazer. 

E se conhece em possibilidades novas. Rea (2013), convidada a comentar a história de 

Taís no VII Encontro da Teoria dos Campos, diz:  

 
No risco do desenho e na escavação da superfície, o encontro do dentro e do fora, o 
encontro de Taís com o mundo. Encontro cujo testemunho é a imagem impressa no 
papel. No XiloCeasa, ela experimenta a sua mão trabalhadora em confronto com a 
materialidade do mundo. Quando Taís toma para si a matéria do mundo e nela 
intervém, transforma o mundo transformando a matéria, e, construindo sua obra, 
transforma a si mesma. 
 

 
Apesar de sua timidez, há um convite de Taís para ser vista, um pedido de existência. 

 

Continua Rea (2013):  
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Todo objeto que se oferece ao olhar, é percebido a partir de um jogo contínuo entre 
o perto e o distante, entre presença e perda. Como na brincadeira do carretel 
observada por Freud, onde a criança que está só, vê sobre o fundo da ausência 
materna. No movimento de ir e vir, o carretel torna-se instrumento necessário de sua 
capacidade de existir. Entre o se esconder e a aparição, ele se torna imagem, torna-
se símbolo. Trata-se de um jogo, portanto, constituinte, porque “entre” o carretel 
que é lançado longe e é trazido de volta, instaura-se o espaço de criação do sujeito. 
 

 

Essa ideia se aproxima do conceito de espaço transicional proposto por Winnicott, 

que discutimos anteriormente. Lugar que se dá na distância entre a mãe e a criança, no 

qual o sujeito está em trânsito, entre identidade e alteridade, entre um momento e 

outro, entre o eu e o mundo. Experiência do fazer criativo, a transicionalidade é o 

trajeto no qual o ser humano constrói sua subjetividade, a externalidade do mundo e o 

trânsito entre elas. Como no quadro de Van Gogh? 

 

Ao retomarmos a obra de Herrmann (1991) “Clínica psicanalítica, a arte da 

interpretação”, lembramos que, para ele, é no espaço da crise representacional 

instaurada pela ruptura de campo que a interpretação psicanalítica produz. O analista 

rompe o campo de comunicação de seu paciente e sua autorrepresentação, 

apresentando-lhe esse desconhecido de si mesmo. Na oferta de atividades e nas 

experimentações de Taís, ela vai se desconhecendo e se reconhecendo, rompendo 

campos, criando-se.  

 

O autor fala deste “ser na brecha” (p. 138) que ocorre por efeito da ruptura de campo. 

O analisando fica “entre”: não consegue mais representar-se pelo que era, mas ainda 

não é algo novo. Retomando os comentários de Rea (2013), “... já lançou longe o 

carretel, mas ainda não o tem de volta. Perdido entre duas representações de si, ele 

está em expectativa de trânsito. A expectativa de trânsito é a “condição do ser 

possível”, o vir a ser. Para a Teoria dos Campos, os conflitos psíquicos se dão entre 

diferentes “eus” disputando a posição de sujeito; todo eu é posicional e em 

permanente trânsito. As experiências oferecem oportunidade para o processo de 

criação de uma forma, ainda que momentânea, do sujeito psíquico. 

 

Taís contou com experiências e interlocutores importantes em seu trajeto: professores, 

psicólogos, artistas. O Acaia ofereceu-se como espaço do “entre” e ela experimentou 

muitos “entres”: rupturas, desconhecimento de si, dos colegas, de sua família de 
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origem, de não se sentir nem lá nem cá. Situações muito perturbadoras, mas que a 

fizeram se conhecer em múltiplas possibilidades e organizaram sua experiência em 

diferentes formas: gravura, desenho, palavra, cinema. Formas do sujeito em diversas 

configurações de “eu sou”, abrigando muitas movimentações identitárias. 

 

Reunindo R., Carioca e Taís, somos obrigados a nos colocarmos como aprendizes 

neste e deste fosso social e buscarmos meios, ainda que muitas vezes insuficientes, de 

timidamente construirmos a possibilidade de habitarmos todos o mundo humano. 

 

Diz Hamadou Hampate Bâ (1982), pensador malinês acerca de um dito africano: 

“Vêm-se ao mundo para ter um nome, se vieste e partiste sem um nome, vieste por 

nada, partiste por nada”. 

 

R. – uma letra seguida por um ponto é um garoto interrompido. Ganha voz no 

testemunho.  

 

Carioca se assina Carioca, ainda que seja um nome emprestado de sua passagem pelo 

Rio de Janeiro, desde o Rio Grande do Norte até São Paulo. Reconhece-se.  

Taís Lúcia de Melo se autoriza por inteiro. 

 

Entretanto, como bem lembrou Romera (2013), sabemos que para a psicanálise, todos 

os nomes são pseudônimos. R., Carioca ou Taís Lúcia de Melo, assim como Ana 

Cristina, Cris, Cintra, Crica ou Ana... depende do lugar de onde falamos, escutamos 

ou somos ouvidos. Quem é a Ana Cristina da Universidade, do Ceagesp, da favela do 

Nove, da clínica. Na clínica, para cada um dos pacientes... 

 

Muitas vezes, trabalhamos no Acaia no terreno da loucura, na perda de nossas 

referências. Nas favelas, somos aprendizes, estrangeiros, desconhecemos as leis locais 

e respeitamos nosso desconhecimento. Ao mesmo tempo, somos portadores de um 

modelo outro, de um diferente tom nas relações, de um estranhamento. O Acaia não é 

a “biqueira”, não é o “noia”, não é o tráfico, não é a escola. Difícil lugar de 

representante de algo que não é, que está por vir. Lugar do entre. 
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Ali também o lugar do psicanalista é aquele que busca a construção da interpretação, 

do que surge e busca sentido. O psicanalista como representante de um lugar de 

sustentação da desorganização, do disruptivo, que suporta e escuta as histórias de uma 

maneira diferente. Aquele que oferece aos educadores ferramentas de suporte, de 

maleabilidade, de espaços terapêuticos. 
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Quinta parte 

Histórico do Ateliê Acaia 

 

Este capítulo inicialmente era o introdutório. De fato, talvez faça mais sentido que ele 

encerre as vertentes pelas quais o Acaia foi apresentado. Assim, pudemos, ao longo do 

texto, nos aproximar das frações, das varetas do leque, como disse na apresentação, 

antes do sentido do todo. Trata-se aqui, de fornecer ao leitor o processo de construção 

do Ateliê Acaia, desde seus primórdios, em fins de 1997. 

 

Farei menção aos  relatórios escritos pela coordenação geral e direção do Acaia.19 O 

primeiro data de 2000 e faz referência ao contexto de seu surgimento e das ideias 

iniciais; o segundo, de 2003, diz de um caminho já percorrido e aponta a primeira 

possibilidade de organização das experiências vividas. Em 2005, essa primeira 

sistematização aparece de forma mais consolidada e divide pragmaticamente as ações 

nos eixos que fundamentam nosso trabalho: acolhimento/autonomia/especialização. 

Desde então, os relatórios passaram a ser publicados anualmente, com o intuito de 

servir de reflexão do trabalho e dividir o que vimos desenvolvendo com outras 

instituições, público mais amplo e apoiadores. 

 

 

Primórdios 

 

O Ateliê Acaia teve seu início em fins de 1997, nas dependências do ateliê de trabalho 

da escultora e gravadora Elisa Bracher, localizado na Vila Leopoldina, bairro de 

origem industrial, na zona oeste de São Paulo. O trabalho dessa artista exige espaço 

para construção e manejo de enormes e pesadas esculturas de madeira e pedra, com a 

utilização muitas vezes de guindastes, que movimentam e direcionam blocos de 

mármore e toras de madeira de muitas toneladas. Exige espaço porque é um fazer 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19 Os trechos retirados, tal como foram descritos nos relatórios, serão indicados entre aspas no corpo 
deste capítulo, seguidos do ano de sua publicação. Os relatos e reflexões foram realizados pelas três 
responsáveis pela coordenação geral e direção do Ateliê Acaia, Elisa Bracher, Olga Maria Aralhe e eu. 
O acervo encontra-se disponível na sede do Instituto Acaia; os mais recentes podem ser acessados no 
site www.acaia.org.br.  
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artesanal, ao mesmo tempo em escala industrial, de experiência e construção, do teste 

de elementos, muitas vezes químicos, a par do uso de solda e de solventes insalubres.  

 

A mudança de seu ateliê do Alto de Pinheiros para a Leopoldina, um bairro naquele 

momento de imensos galpões e pequenas casas, tornara-se necessário às suas 

atividades. Não era a primeira mudança, nem o primeiro ateliê em que suas obras 

passaram a não caber. 

 

 
 

Conheci Elisa na condição de mãe de uma amiga de seu primeiro filho e fomos 

convidadas, eu e minha filha, a passar algumas tardes no seu ateliê. Elisa me mostrava 

seu trabalho; conversávamos sobre educação; sobre as distâncias culturais; sobre o 

crescimento da cidade. Ela falava de seu incômodo com as idas ao Parque do 

Morumbi, frequentado no início das manhãs por crianças do entorno do bairro, que 

entravam e brincavam com seu filho, até que por volta das 9h30 chegavam outras 

crianças, acompanhadas em geral por babás uniformizadas e rapidamente aquela 

configuração inicial se dissolvia. 
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Na região da Leopoldina, a situação descrita no Parque do Morumbi se repete com 

agravantes. Não há grandes favelas nessa região, apenas sobras – vielas estreitas, 

compridas. Com as palavras abaixo, Elisa Bracher nos fala do momento inaugural, 

disparador do que viríamos a construir, 

 
Em fins de 1997, descia de carro a rua do Ateliê com um de meus filhos quando 
deparei-me com meninos jogando capoeira na ilha do canteiro central em frente ao 
Ceagesp. Resolvi parar, pois ele queria participar daquela roda, mas o grupo 
rapidamente se dispersou com nossa aproximação: – Mãe, eles não gostam de mim! 
– disse meu filho. Difícil explicar para uma criança de três anos toda a gama de 
problemas que existia naquela situação. Já era constante uma vontade de fazer 
alguma coisa pelas crianças de rua; mas a partir daquele dia percebi que era pelos 
meus filhos, pela construção de uma bagagem comum, com origens na história de 
nosso país que eu tinha que fazer alguma coisa (2000, p.1). 

 

 

O Ateliê se funda na cisão sociocultural brasileira: Madeira, madeira, madeira! 

“Marcê!” 

 

A primeira iniciativa da artista foi procurar pessoas e lideranças que já fizessem 

algum trabalho social com aquela população. Ia até o Cingapura conhecer e se 

informar sobre o bairro que passara a fazer parte de seu cotidiano.   

 

A madeira é matéria princeps do trabalho de Elisa Bracher. (E é também material de 

muitas das casas dos meninos, da construção dos paletes e das caixas de frutas, 

verduras e flores para o entreposto.) Com ela, trabalhava um marceneiro que a 

ajudava no uso das máquinas. Propor uma aula semanal de marcenaria parecia um 

bom instrumento para que pudesse se aproximar e conhecer um pouco quem eram 

essas crianças expulsas dos parques ou que fugiam do contato na ilha do Ceagesp.  

 

Seu Ateliê localiza-se em uma rua de passagem desses meninos para a escola 

municipal do bairro, próximo das duas favelas e do entreposto. A aula de marcenaria 

era, na verdade, a possibilidade de ocupar conjuntamente um espaço. Seria como ir 

construindo ferramentas internas em conjunto com os meninos, descobrindo o que e 

como fazer enquanto se faz. O princípio da atividade misturava-se ao conceito de um 

lugar que nascia batizado com o apelido de Marcê – denominação mais afetiva de 

marcenaria. 



	  

	   129	  

 

 
 

Meu nascimento como psicanalista no Acaia 

 
Da intimidade protegida e forçada do consultório ao espaço aberto de um ateliê, 
nasce um psicanalista, trazendo sua bagagem concentrada e teórica para se espalhar 
em um ambiente de puro fazer, barulhento, disperso e tremendamente afetivo. 
Descortinar as sutilezas humanas nesse espaço faz desse psicanalista um ser 
construtor como qualquer artesão ou artista, pois não é ele mesmo que irá construir, 
mas com o auxílio de ferramentas e marceneiros irá mostrando caminhos para a 
alma (Bracher, citada por Camargo, 2008, p. 199). 
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De minha parte, havia feito até então, um percurso profissional que não encontrara 

ainda ressonância e sentido com questões da minha história. Era também alguém atrás 

de um lugar, em que a bagagem de menina criada no meio de crianças da colônia,20 

em uma fazenda no interior do estado de São Paulo, pudesse utilizar os 

conhecimentos adquiridos na formação de psicóloga e psicanalista em um ambiente 

de fazeres. Minhas lembranças mostram minha mão inteira dentro da palma da mão 

do capataz, que costumava me chamar de “feição de teu pai” ou “nó de cana”.  

 

No consultório, questões sobre o alcance e o potencial do trabalho psicanalítico me 

eram pungentes. As instituições das quais eu fizera parte até então não davam conta 

desse incômodo, e eu precisava me haver de algum modo com estas vivências. Não 

por acaso, atraiam-me suas ideias e a abertura para o desconhecido. 

 

Nas horas que passava no ateliê, observava e começava a respirar naquele terreno 

fértil de energia e possibilidades. Certo dia, fui convidada a escutar mais 

reservadamente a mãe de um dos meninos. Quando me dei conta, já me 

compromissara a reservar uma tarde da semana para lá ficar. Passei, assim – no final 

do primeiro semestre de 1998 –  de mãe de amiga, ao trabalho de conviver e ouvir 

com cuidado as crianças, os acontecimentos e as entrelinhas do que ali se passava.  

 

Formávamos um grupo de adultos e crianças que ficavam algumas horas juntos. Seu 

Iris, o marceneiro; Elisa e seus filhos e meninos amigos dos filhos; mais sete meninos 

e meninas que vinham do Cingapura; Andresa, que nos ajudava a espalhar e depois 

juntar tintas, papéis e pincéis, e eu. Crianças que crescem e brincam têm muita fome e 

precisávamos preparar um lanche no final da atividade. Era dessa maneira que 

surgiam as dificuldades para nós – simples como a fome que vem depois da atividade, 

como as necessidades básicas. Procurávamos limpar a visão e enxergar meninos como 

meninos, sem adjetivos. 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20 Conjunto de habitações dos trabalhadores rurais (chamados de colonos) nas antigas fazendas.  
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Logo ao grupo se juntou Nádia, uma italiana formada em moda em Milão, mas que 

gostava mesmo de cozinhar; e Olga, vizinha de Elisa, que veio para pintar com os 

meninos os móveis construídos e logo se transformou na pessoa de referência da 

meninada. Foi dela a explicação sobre o que faziam as crianças quando passavam 

muito tempo pelos cantos, vagando ou quietas:  

 
Estão ocupadas! 
Ocupadas com o quê? 
Não sei! Estão ocupadas em pensar na vida delas. Este talvez seja o único espaço 
onde elas tenham tranquilidade para isso (Aralhe, Bracher e Camargo, 2000, p.3). 
 

 
Quando elas se sentem mais vazias, mais tranquilas dentro dos medos, das aflições e 

das inseguranças, podem, aos poucos, começar a se aproximar e iniciar uma atividade. 

Apesar de muitas idas até o Cingapura e de estendermos o convite para mais crianças, 

o grupo de sete crianças não aumentou muito. Permanecíamos basicamente com o 

grupo inicial. Aquilo nos intrigava. Depois de muito tempo, mais de dois anos, 

soubemos que eles mesmos obstruíam a vinda de outras crianças (dizendo que eram 

necessários documentos), ou criavam empecilhos como forma de proteger o lugar em 

que ficavam calmos e com a atenção voltada para eles. No ano seguinte, de uma só 

vez, muitas crianças bateram na porta do Ateliê. Aquele foi um momento de virada no 

trabalho. Precisávamos de ajustes para funcionar.  
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Os primeiros ajustes 

 

Marcenaria e artes permaneciam as atividades que davam sustentação. Constituíram-

se como atividades abertas e flexíveis. A marcenaria sempre foi disposta no espaço 

físico do Ateliê como oficina de entrada e lida pelos meninos como atividade de 

recepção. O que era construído ali ganhava acabamento na mesa contígua, a das artes, 

que imprimia um toque singular ao gaveteiro ou à caixa de engraxate. Observar a 

forma como se distribuíam e se envolviam nas atividades nos dava informações sobre 

as necessidades de cada um e do coletivo. Olhando retrospectivamente, deriva dessas 

primeiras observações o pensamento que nos guiou para o modelo de acolhimento. 

 

Capoeira foi proposta por eles, que trouxeram o professor que dava aula no Ceagesp. 

Capoeira era jogo, mas também percussão, dança do maculelê e uma reflexão sobre a 

nossa história. A música se iniciou com os latões descartados da oficina mecânica da 

esquina. Depois vieram dois berimbaus, dois pandeiros, um atabaque e um aparelho 

de som.  
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Começamos uma aula de vídeo, que era também um pouco de teatro. Uma biblioteca 

com jogos, alfabetização e como referência e suporte à curiosidade despertada nas 

outras oficinas. 
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Exemplifiquei no texto da dissertação de meu mestrado, (Camargo, 2004), a maneira 

com a qual nos aproximamos e nos deixamos aproximar. A forma como lidamos com 

explosões de agressividade ou os momentos em que toda a equipe era levada à 

exaustão. Naquela ocasião, relatei o trabalho do Acaia com uma garota que o Cedeca 

(Centro de Defesa da Criança e do Adolescente) nos encaminhara e sobre a qual 

deveríamos decidir se a receberíamos em período integral – uma vez que ela se 

encontrava fora da escola formal – ou a encaminharíamos à Fundação Casa. 

 

Não tínhamos até aquele momento recebido outra criança em tal situação, acostumada 

a vagar pela rua, sem qualquer adulto ou referência familiar próxima, pai e irmão 

presos e mãe desaparecida por questões com o tráfico de drogas. Demorou até que ela 

conseguisse ficar o dia inteiro no Acaia: não comia na mesa, não sabia usar talheres, 

tinha medo e muita vergonha. A rua era importante para ela e deixá-la levaria tempo, 

sua frequência diária seria parte de uma conquista. Quando retornava de um período 

na rua, voltava bastante desequilibrada, suja e agressiva. Tentávamos acalmá-la, 

alimentá-la, conversar enquanto ela perambulava pelo Ateliê. Quando se aproximou 

do ateliê de culinária, passou a jogar farinha para o alto e chutar os colegas. A 

angústia e cansaço das crianças, equipe e coordenação eram grandes. Foram inúmeras 

as vezes em que a contenção física firme era necessária. Quando se acalmava, chorava 

muito e ficávamos todos demolidos. Os sumiços se repetiam até que, certo dia a 

diretora, ao segurá-la, perguntou se ela sabia que se não conseguisse frequentar 

diariamente o Acaia seria encaminhada para Fundação Casa. A menina acenou 

afirmativamente. Disse-lhe ainda que sabíamos de sua condição: pai e irmãos na 

cadeia e mãe foragida por dívidas com o tráfico de drogas. Ela e nós precisávamos 

contar com ela. Foi um posicionamento emblemático. 

 

Paulatinamente, foi aumentando seu tempo de concentração e a possibilidade de 

envolver-se nas atividades. Para outras crianças, o processo todo, apesar de penoso, 

foi importante, pois viram que no espaço que as acolhia havia lugar para a 

atrapalhação e para momentos difíceis da vida deles e que, apesar da desorganização e 

violência, existe uma porção saudável que pede para ser vista e ampliada. Tempos 

depois, a equipe recebe, após uma visita da menina ao pai na cadeia, uma bolsa feita 

por ele. Um presente que resgatava, em parte, a humanidade de todos. 
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Aiello-Vaisberg (2002) aponta a existência de uma profunda relação entre o modo 

pelo qual uma formação social trata o sofrimento infantil e o grau de seu 

desenvolvimento humano. Adverte que um atendimento psicanaliticamente orientado 

deve “estar aberto para um encontro emocionalmente genuíno com a criança ou 

adulto que é uma singularidade humana irrepetível, fruto de uma história pessoal 
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única” e que “há que facilitar a expressão dessa singularidade e estar pronto a acolhê-

la integralmente, vale dizer, com tudo que pode trazer de humano”. Destaca a 

importância de sermos olhados pelo nosso semelhante que, separados de nós, pode 

nos dar o testemunho da sua compreensão.  

 
Este reconhecimento é, de certo modo, mais importante do que a própria resolução 
dos chamados problemas concretos. Ou seja, mesmo quando não temos, como 
profissionais, o poder de trazer a solução desejada, seja esta a saúde, a vida, a 
presença de pais ausentes, abandono ou até a abolição de condições extremas de 
miséria material, podemos, na importância relativa a certas injunções, colocarmo-
nos à disposição para o fornecimento deste cuidado humano fundamental que é o do 
reconhecimento da humanidade do outro (pp.206-207). 
 
 
 

Institucionalização 

 

Com o crescimento, precisamos nos institucionalizar. O nome, Acaia, tem origem tupi 

e significa cavidade, útero, nome que condiz com o princípio de propiciar condições 

estruturantes. Lugar de passagem entre a concepção e o mundo; de união entre corpo 

e ideias, de crescer e se fortalecer.  Estar protegido e quente e, então poder vincular-se 

para construir e ocupar um lugar no grupo social. 

 

Assim como nós, os espaços também foram se adaptando ao jeito e ao crescimento do 

número de crianças e da diversificação das atividades. Uma nova sede foi planejada. 

Os arquitetos responsáveis pelo projeto passaram meses observando as crianças e 

atividades. Observaram e vivenciaram como e onde moravam. Como andavam pelo 

espaço. Assim, o projeto levou em consideração todos esses aspectos, tendo sempre 

em mente a importância da integração das atividades. A construção foi 

meticulosamente acompanhada pelos meninos e meninas: passavam horas observando 

as paredes que subiam, a madeira que fazia o telhado tão diferente,   e o novo espaço 

organizou de maneira surpreendente as crianças. 
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Passados cinco anos de trabalho no Acaia e convívio com as crianças, nos damos 
conta que a maior parte do trabalho é feita por elas. Elas vêm como podem e como 
são: com sua timidez, seus medos, desajeitamentos, atrapalhações e desejos. É 
preciso cuidado ao julgar as atitudes dos meninos e meninas e resistir ao primeiro 
impulso de utilizar parâmetros distantes da realidade dessas crianças, realidade que 
só conheceremos se ficarmos de olhos e ouvidos bem abertos (Aralhe, Bracher, 
Camargo, 2003, p.6). 

 
 
Um dos grandes trabalhos nos primeiros anos – e acredito que ainda hoje – é auxiliar 

a equipe de educadores a não julgar as crianças a partir de referências e capacidades 

externas a elas. Em meu trabalho “Onde está Wally?” (2003), escrevo sobre minha 

função naquele momento:  

 

E eu? Onde estava? Nas palavras de nossa diretora – jogando – e completava ao me 
apresentar para alguma visita: esse pingue-pongue acalma, quando alguém está 
muito nervoso, falam pra ir jogar com a psicóloga. A mesa de pingue-pongue foi 
literalmente o lugar onde foram se dando as primeiras aproximações. Depois de 
tantos anos, eu me via às voltas de uma mesa daquelas e me dei conta que jogar 
pingue-pongue era como andar de bicicleta – podemos passar anos sem andar: com 
um pouquinho de coragem, logo os movimentos voltam – e, em meio aos jogos, um 
contra o outro, jogos de duplas, rodízios e esperar a vez, ia construindo uma relação 
com eles, ouvindo os casos, conversando sobre desafios. Não foi só o pingue-
pongue, foram horas lixando madeiras, amassando argila, acompanhando o fazer. 
Minha função é andar por lá, parar e escutar histórias, brincar, sentar-me no meio 
deles, participar de algum ateliê, auxiliar os professores nestas muitas difíceis 
esperas; enfim, nada previamente estruturado ou delimitado. Escutando os 
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professores nas suas angústias com o desperdício de material, com a aspereza das 
crianças. Escutando as cozinheiras e oferecendo-lhes a comida necessária, uma vez 
que são elas veículos de uma rotina essencial, de um padrão de relacionamento em 
que oferecem sabor e calor. Também elas, as cozinheiras, precisavam permitir-se 
estender seus domínios. No dia em que uma das cozinheiras, terminada a louça, 
sentou-se no ateliê de artes e fez um burrico de argila, ganhamos todos: ela 
lembrou-se de sua infância na Bahia, as crianças aprenderam sua arte e ouviram 
suas memórias e o Acaia ficou mais humano (Camargo, pp. 342-343). 
 
 

 
 

 

 

O trabalho do Acaia vem sendo construído com cuidado e vagar. Discutimos sempre 

as melhores formas de nos mostrarmos disponíveis para as crianças, com a 

preocupação de não nos desviarmos do nosso objetivo de criar e manter um espaço de 

convivência saudável e o de propor atividades através das quais as crianças e jovens 

possam se estruturar internamente, cada um à sua maneira e no seu tempo – e 

sabemos que para isso é indispensável à construção de vínculos afetivos. 

 

Recebíamos crianças que não frequentavam a escola; outras que chegavam com o 

corpo marcado por situações de violência; ouvíamos histórias que pediam mais dados 

e outras pessoas a serem incluídas nos relatos. Naquele ponto do trabalho, percebemos 

que precisávamos escutar as mães, criar um espaço para elas no Acaia. Eram 
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mulheres muito envergonhadas de suas condições. Geralmente, costumavam ser 

chamadas na escola ou no posto de saúde para serem advertidas por variados motivos: 

não aproveitamento escolar dos filhos; ambiente sujo; falta de higiene ou de 

vacinações. Enfim, cobranças, críticas, repreensões. Por que não oferecer às famílias o 

mesmo espaço oferecido às crianças, criando um novo turno? Assim nasceu o período 

da noite. 

 

Expansão do trabalho: período noturno, atendimento às famílias e a relação com 

equipamentos públicos 

 

Demorou muito – mais de seis meses – até que, timidamente, os adultos começaram a 

chegar. As mães traziam seus filhos pequenos (não tinham com quem deixá-los). Os 

meninos mais velhos – que frequentavam o Ateliê à tarde – acharam por bem vir 

também à noite, para ajudar a tomar conta das crianças menores que acompanhavam 

as mães. Alguns ajudariam na costura, outros na marcenaria. Os meninos que 

ajudaram na marcenaria logo nos pediram uma reunião: “É impossível ensinar. As 

mães não obedecem. Falam ao mesmo tempo. Pedimos pra lixar e elas não lixam...”. 

Davam-se conta de que aquelas mulheres tinham uma vontade maior do que suas 

possibilidades – mas que eram muito parecidas com a deles quando chegaram no 

Ateliê. O entrar ressabiado: o vagar, o espiar curioso. O atrapalho no iniciar qualquer 

atividade. E, aos poucos, o conseguir falar e contar casos que mostravam o tamanho 

das dificuldades e seu medo do mundo.  
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“Mais uma vez nos víamos perdidos com nossos parâmetros; conversamos muito e 

assim vamos todos: equipe de trabalho, mães, jovens e crianças transformando-se e 

transformando nossas vidas”.(Aralhe, Bracher, e Camargo,2003, p.22) 

 

Terminamos o ano de 2003 atendendo 40 crianças, entre sete e 11 anos no período da 

manhã; 40 adolescentes, de 12 a 18 anos incompletos no período da tarde; e 61 

adultos, acompanhados de seus filhos pequenos. Funcionávamos diariamente, com 

atividades de marcenaria, artes, culinária, capoeira, música, costura e dança. 
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Aprendíamos no nosso cotidiano que a nós cabia aguardar o tempo das crianças e 

famílias, seus destemperos, suas histórias. Muitas vezes, ao acompanhar crianças ou 

adultos ao pronto-socorro, percebíamos serem eles incapazes de preencher fichas, de 

entender o funcionamento do serviço de saúde. Crianças fora da escola (o que não 

significava que queriam estar fora dela). Crianças sem documentos. Crianças filhas de 

mulheres que se encontravam em condição ilegal (terem saído em dia de visita da 

prisão, sem retornar) e não poderiam apresentar documentação em nenhum local em 

que fossem questionadas ou encaminhadas para setores jurídicos. Uma infinidade de 

elementos desconhecidos para nós. 

 

Meninos e meninas vivem em casas semidestruídas ou quase não construídas, sem 
rede de esgoto e com ligações elétricas caóticas, tão caóticas como as relações 
humanas. É isso: quem já viu o emaranhado de fios grossos e finos despencando 
pelas ruas depois de uma forte chuva, a água correndo no meio das canelas, meninos 
pendurados por mais de doze horas em beliches com pés corroídos, dificilmente 
pode imaginar que relações humanas se parecem a essa realidade. Mas é muito 
semelhante. As pessoas não conseguem se separar do caos, elas são, em si mesmas, 
essa desordem... Difícil esperar que crianças frequentadoras de presídios, que vivem 
a violência familiar, que são obrigadas a esmolar e que permanecem segregadas em 
um gueto tenham outra forma de expressão além da capacidade de imitar as 
rebeliões da Febem e presídios. Na situação dessas famílias, não existe espaço para 
ser criança, para brinquedos, para tristezas ou alegrias: são crianças condenadas ao 
silêncio; portanto, não aprendem a ouvir. As crianças mais saudáveis são aquelas 
que lidam com as violências sofridas de maneira ativa, são aquelas que reproduzem 
os comportamentos aos quais são sujeitas (Aralhe, Bracher, Camargo, 2005, pp. 6-
8). 

 

Todas essas informações que nos chegavam paulatinamente nos ensinavam de suas 

relações com o mundo, de uma gente sem lugar, alvo de um profundo sentimento de 

humilhação. Conhecíamos cada vez mais o entorno das crianças, como viviam e 

cresciam. Mais próximos das famílias, entendemos que outra função importantíssima 

era a de sermos interlocutores entre eles e os serviços públicos. Além, em especial, da 

escola e do posto de saúde, também com a Vara da Infância e Juventude e Conselho 

Tutelar. 

 

Equipe 

 

Como ajudar os educadores a receber afetivamente as agressões dos meninos? 

Mostrar às crianças uma outra forma de estar no mundo?  
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Estávamos nós mesmos constituindo uma equipe que não tinha ainda estabelecido 
os critérios estruturais de trabalho. Esses critérios foram se formando ao longo dos 
anos, à medida que íamos entendendo as crianças e suas relações sociais, e 
tentávamos, ao mesmo tempo, digerir e dar conta internamente das suas histórias, 
que muitas vezes nos tiravam o fôlego. Era um imenso esforço dar conta de todas as 
sensações que nos tomavam não só individualmente, mas como grupo (Aralhe, 
O.M., Bracher, E., Camargo, 2005, pp.13-14). 
 
 

 
 
 

 
 
 

Os movimentos motores das crianças foram, pouco a pouco, se adaptando às 
perspectivas que elas começavam a construir. Se, até então, deixar as ferramentas 
desordenadas era um hábito, mesmo porque nada de muito importante era 
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construído com elas, nesse momento começaram a adequar os movimentos à ordem 
e ao tempo, aos desejos que começavam timidamente a surgir. Desejo era uma 
novidade, não o desejo de possuir, mas o desejo de conhecer, de construir uma 
história que se parecesse com cada um. A única maneira de realizar esse desejo era 
construí-lo, e construir exigia a ordenação e proximidade com as suas próprias 
histórias. Ordenação nas relações de trabalho e nas relações entre eles (Aralhe,  
Bracher, Camargo, 2005, pp.17-18). 
 
 

Os meninos foram se organizando e nós também. Cada vez mais próximos da 

comunidade, cada vez mais conhecedores das dificuldades. Na capoeira, o corpo 

dançava pleno e lindamente em um ritmo conhecido. A música ordenava o 

movimento. A marcenaria, como sempre carro-chefe, não parava de martelar e juntar 

pedacinhos de madeira. Foi com uma noção mais clara do trabalho e da forma em que 

dividíamos nossas ações, que pela primeira vez nos arriscamos a explicitar isso de 

forma mais metodológica. 
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A divisão metodológica do trabalho 

 

Fomos construindo a ideia do que era o Acaia, seu funcionamento e regras. Um lugar 

entre a educação e uma clínica de cuidados. Um ponto de sustentação pendular do 

lugar do entre. Entre experimentação e produtividade; desorganização e concentração; 

realidade e desejo – ou melhor, entre a realidade deles e a que anunciávamos. A 

equipe dividida em duas: uma fixa – que, trabalhando em período integral, faz a tarefa 

de acolhimento – e uma segunda equipe formada por educadores, que comparecem 

uma ou duas vezes por semana para aulas específicas e são os responsáveis pela 

autonomia. 

 

No acolhimento, o fazer é um organizador interno, estruturante. A equipe fixa recebe 

muito afetivamente as crianças, que chegam geralmente sozinhas, desordenadas, 

agitadas ou agressivas – carregando, no entanto, um pedido de ajuda e dispostas a 

transformar seus desarranjos em alegria e produção. Nada lhes é exigido, além da 

frequência. Momento de fazer/fazer, em que, muitas vezes o movimento físico das 

crianças não permite que as construções se realizem. Muitas vezes, é um fazer 
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caótico: a ideia é que encontrem a possibilidade de viver o caos num ambiente 

protegido. Com muito tempo e calma, as crianças experimentam as atividades e o 

espaço por todos os lados – física e sensorialmente – brincam e brigam, e a equipe 

fica bastante atenta às singularidades e voltada aos cuidados básicos. 

 

O acolhimento diário consolida o vínculo, que, segundo a escolha da criança, pode ser 

constituído com qualquer membro da equipe, pertença ele ao pedagógico, 

administrativo ou operacional. Todos devem estar preparados para acolher com 

atenção uma criança que se aproxima e ouvir suas histórias, mesmo que o resultado 

desse acolhimento prejudique por um momento a tarefa para a qual foi designado. 
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Cabe à equipe fixa escutar os relatos dos fatos ocorridos na escola, na família, na rua; 

ajudar no banho, fazer as refeições junto com os alunos. Isso é possível com os 

tempos destinados ao momento da chegada diária das crianças, às horas das refeições, 

aos jogos recreativos em que se delineiam regras de convivência. O momento que 

antecede o início das oficinas é reservado para uma grande roda onde as crianças 

experimentam falar dos conflitos que vivem ali ou na rua, contam uma novidade ou 

em que os recados do dia são anunciados. De modo geral, é esta equipe que organiza a 

rotina, essencial para qualquer criança. 

 

Depende igualmente dessa equipe preparar a criança para as aulas dos professores que 

vêm ao Acaia uma ou duas vezes por semana. A relação entre as duas equipes nem 

sempre é tranquila. Muitas vezes, os professores cobram da equipe fixa atitudes mais 

objetivas e ações mais concretas, no sentido de possibilitar que o aprendizado 

específico ocorra de maneira mais plena. A equipe fixa se vê às voltas com todas as 

histórias e acontecimentos humanos e se vê frequentemente pressionada ao tentar 

conciliar a necessidade afetiva de acolher as crianças com os tempos que lhe são 

próprios e o interesse pontual de cada aluno em se desenvolver em determinada aula. 
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“Nesse balanço entre acolher e crescer, vamos vencendo nossas dificuldades como 

equipe – e até hoje as crianças têm saído ganhando nessa queda de braço” (Aralhe, 

Bracher, Camargo, 2005, p. 21). 

 

O acolhimento acontece prioritariamente nas manhãs, quando o público é de crianças 

pequenas, entre 6 e 11 anos. No período da tarde frequentam a escola regular, do 

primeiro ao quinto ano. Para muitas, é a escolha de uma atividade específica que 

inaugura um segundo momento, quando a criança – tendo conquistado o controle dos 

movimentos motores e ora de bem consigo mesma – começa, por conta própria, um 

trabalho de construção de seu mundo e de seus valores. Inicia-se a autonomia.  

 

A autonomia acontece majoritariamente à tarde, com oficinas e aulas mais exigentes 

em termos de compromisso e aperfeiçoamento técnico. Aulas de vídeo, de 

xilogravura, música, culinária e marcenaria em nível avançado têm por objetivo 

ajudá-los no difícil movimento de juntar coragem para ir o mundo mais amplo, com 

todas as suas exigências. Fazíamos também experiências dentro do Ateliê como, por 

exemplo, permitir a utilização dos espaços dos ateliês pelos alunos, sem a presença do 

professor, para o exercício de organização e autonomia. Um aluno era escolhido como 

monitor e incumbia-se de cuidar do uso da sala e dos materiais e prestar conta ao 

professor de como havia se dado a atividade. 
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Percebemos também que desde muito cedo esses adolescentes eram chamados a 

contribuir financeiramente com as despesas da casa, e principalmente, que deveriam 

não mais depender da família para itens de uso pessoal. De outro lado, notamos que a 

grande maioria da população ficava enquistada no ambiente das favelas e no seu 

entorno. Surgia a necessidade de fazê-los transitarem por outros lugares e bairros e 

conhecerem ambientes profissionais ligados às escolhas que começavam a fazer no 

Ateliê. Para encaminhá-los para esse mundo mais amplo, criamos um programa com 

três frentes, que permitisse aos alunos transitar pela cidade, conhecer ambientes 

profissionais e ampliar seus repertórios e possibilidades:  

 

Visitas e passeios: ocorriam geralmente uma vez por mês, em pequenos grupos que 

iam, de acordo com seus interesses, a museus, exposições, espetáculos ou mesmo a 

um piquenique em parques da cidade e, no final do ano, um passeio para a praia. 
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Cultura compartilhada: aulas pagas fora do Acaia, de música, dança; gravura para 

aqueles que tivessem alcançado maior desenvolvimento técnico e necessitavam de 

aperfeiçoamento e atenção mais individualizada. 
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Programa de estágios: a partir dos 14 anos, alguns alunos são encaminhados – de 

duas a cinco tardes por semana – a vivências práticas em diversos locais: pequenos 

bufês, ateliês de cerâmica, agências de publicidade e vídeo ou estabelecimentos 

culturais. 

 

Um grupo de alunos que se aproximou intensamente das aulas de xilogravura se 

fortaleceu e passou a frequentar duas vezes por semana um ateliê profissional de 

gravura na qualidade de estagiários. Os jovens intensificaram seus trabalhos e, a partir 

de sua produção, foram convidados a fazer uma exposição de xilogravura no Ceuma – 

Centro Universitário Maria Antonia. Formava-se o Xiloceasa.  

 

 
 

O crítico de artes Rodrigo Naves curador exposição assim apresentou o grupo:  

 

O contato com uma matéria resistente (a madeira) parece conduzi-los a um universo 
distante dos truques fáceis dos efeitos especiais, que simulam um mundo cuja 
plasticidade não existe, e que esses jovens sabem muito bem não existir. Esses 
gravadores não provêm de meios sociais em que tradicionalmente se formam os 
artistas. Com isso aprendemos outra lição: não são eles que precisam de ajuda. 
Somos todos nós que necessitamos de uma multiplicidade de experiências que 
raramente encontramos neste país. Em outras palavras, talvez precisemos de um 
novo tipo de artista: eles, por exemplo. 

 
Inaugurava-se um novo modelo. Naquele grupo, encontravam-se implícitos princípios 

que nos eram caríssimos. Os meninos escolheram um nome que não deveria fazer 

menção ao Acaia. O trabalho, dessa maneira, deveria apresentar qualidade em si 

mesmo e ganhar espaço pela sua força, e não em seu referencial à situação 

socioeconômica dos autores.  
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É bastante comum que os projetos sociais apresentem o trabalho que realizam junto 

aos meninos com o nome do projeto. No nosso caso, teríamos o grupo de gravura 

Acaia e exposições com folders apresentando o projeto de gravura juntamente com 

outras ações.  

 

No início do Ateliê, as crianças costumavam oferecer os objetos construídos para que 

os visitantes os comprassem. As vezes, bazares de ONG’s oferecem objetos que não 

apresentam qualidade para estarem a venda em outros locais. 

 

Costumamos, nas conversas com os meninos, com as mulheres, dizer que não 

trabalhamos com pobres e sim com pessoas capazes de aprender e ensinar. Expor e/ou 

comercializar algo era um desafio e sabiam que o que fosse feito só ganharia mundo 

pela excelência. Dizia respeito a potência e não a falta.  

 

Escolheram o nome XILOCEASA, que sem dúvida dizia da origem do bairro, mas 

poderiam seguir com o nome, independente da Instituição onde começaram. 
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Aproximação com a comunidade 

 

Em maio de 2005, uma forte chuva alagou completamente a região do Ceagesp. Com 

a enchente, nos aproximamos muito da comunidade. Fizemos serviços de emergência 

no dia da chuva e nas semanas seguintes, ajudando os moradores nos barracos com 

risco de desmoronamento. Passamos a conhecer melhor os problemas da comunidade 

e a postular à Prefeitura de São Paulo e à Sabesp (Companhia de Saneamento Básico 

do Estado de São Paulo) a realização de obras de saneamento básico nas favelas. 
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Na Favela do Nove, demos início a um trabalho com crianças e famílias. Dois 

educadores desciam duas vezes por semana com um carrinho de mão, tintas e panos 

para bordar. Naquele início de trabalho, as atividades aconteciam sobre um lençol 

estendido no centro da viela. Era a maneira que encontramos de perceber se era 

possível instaurar um posto de atendimento no interior da favela e, conhecer de fato, a 

forma como viviam e se organizavam as famílias das crianças que recebíamos na 

sede. Nas atividades noturnas, as mulheres começaram a perceber o tamanho e a 

qualidade daquilo que produziam nos bordados e começaram a atender algumas 

encomendas. 

 

Novidades  

 

Naquele momento, o Sagarana, segundo núcleo do Instituto Acaia, dava seus 

primeiros passos. Funcionando na sede do Ateliê, tem por objetivo preparar alunos do 

último ano do ensino médio de escolas públicas para o exame vestibular. Com direção 

autônoma e público diferente do que recebíamos no Ateliê, o Sagarana preocupa-se 

em identificar alunos destacados da rede pública que desejam continuar seus estudos e 

ingressar em universidades de excelência. O impacto foi positivo para os meninos do 

Ateliê que, com muita dificuldade em leitura e escrita (a maioria sem a menor noção 

da existência de cursos superiores e dos requisitos necessários para acessá-los), 

passaram a se empenhar mais nessas áreas de conhecimento. 

 

Com o Ateliê cada vez mais organizado em suas diversas áreas – incluindo 

equipamentos de ponta –, decidimos abrir a possibilidade para que profissionais 

realizassem trabalhos em nossas oficinas. A contrapartida necessária seria a 

participação de alguns alunos nessas atividades. A xilogravura e a tipografia 

receberam artistas que desenvolveram agendas, capas de CD e convites. Percebemos 

que as inserções davam-se nas duas pontas. Artistas e meninos misturavam-se na 

produção e conheciam-se mutuamente. 

 

As mulheres também constituíram um grupo, constituído com os mesmos princípios 

do XiloCeasa e denominaram-se Artesãs da Linha Nove, nome que aglutina as duas 
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favelas atendidas pelo Ateliê: Linha e Nove. Mas não é que parece a linha de bordado 

e um  número a lhe fazer referência? 
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O trabalho na Favela do Nove ganhou consistência. Já contávamos com uma pequena 

biblioteca, materiais básicos de marcenaria e principalmente um espaço de conversa. 

O atendimento no local onde a população vive tem relevância dupla: atinge núcleos 

familiares mais desestruturados e funciona como pré-acolhimento. 

 

 

 
 

 

Dedicávamos nossa atenção para tratar das dificuldades de realmente conhecermos as 

lógicas de organização e funcionamento das crianças e famílias e da distância entre a 

linguagem dos serviços públicos e da população. Estabelecemos muitas estratégias 

para conhecer esse grupo de pessoas. Uma importante foi a compra do barraco dentro 

da Favela do Nove – que facilitou que passássemos a ter atividades cinco vezes por 

semana, no período da manhã. Acrescemos à equipe uma auxiliar de enfermagem. 

Percebíamos no trabalho na sede, que momentos de contato com o corpo como a hora 

do curativo e do banho, possibilitam que histórias mais difíceis e doloridas ganhem 

vazão. O fato é que construíamos nossas ferramentas ao mesmo tempo em que as 

utilizávamos.
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Percebemos também que o bairro onde se localiza o Acaia, as favelas e o Cingapura 
é extremamente bem servido de equipamentos públicos: posto de saúde, escolas, 
pronto-socorro, parque, clube e muito perto um centro cultural. Fica a pergunta: por 
que esse grupo tem tantas dificuldades como questões básicas da vivência em uma 
grande cidade? Os funcionários desses locais na maior parte das vezes são mal 
preparados ou nem um pouco treinados para atender essa parcela da população a 
que estamos nos referindo, uma população que vive em um estado tão grande de 
abandono que não se sente autorizada a utilizar dos serviços e, quando se sente, não 
consegue entender os códigos (Aralhe, Bracher e Camargo, 2007). 
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Em relação à escola, havíamos até então feito um esforço para não entrarmos 

frontalmente na esfera do conhecimento formal. Entretanto, os conhecimentos 

adquiridos nas diversas oficinas do Ateliê esbarravam nas dificuldades de construção 

e entendimento de textos. Meninos e meninas que gravavam matrizes espetaculares, 

que manejavam câmeras de filmagem com extrema habilidade, mas incapazes de se 

apresentarem adequadamente de forma oral ou escrita. Não conseguiam preencher 

uma ficha, seja de trabalho ou para marcarem uma consulta ou exame. Estão numa 

das maiores metrópoles do mundo, demandando-lhes um sem fim de exigências, 

muito distantes de suas experiências ou das vivências familiares.  

 

Muitos destes meninos são primeira ou segunda geração em São Paulo. A maior parte 

das famílias é oriunda no nordeste onde a vida era de muita privação e de pouco 

contato com a metrópole. Viviam em sítios distantes ou nas periferias de pequenas 

cidades e, apesar da dura condição de vida, havia um equilíbrio em que cada um 

possuía seu  papel e todos faziam parte de certa lógica social. Em geral eram pobres 

mas não pedintes, e nas relações sociais predominava o companheirismo. 

 

Não foi sem pesar que convocamos uma equipe para realizar um diagnóstico da 

situação ‘escolar’ dos alunos e mapear as dificuldades e tornar a oficina de linguagem 

uma oficina obrigatória. Mas sabíamos que precisávamos auxiliá-los na aquisição 

desta ferramenta essencial de cidadania – a capacidade de expressão oral e escrita –, 

de forma a torná-los aptos a utilizarem em sua plenitude os conhecimentos adquiridos 

nas diversas oficinas. 

 

Com os grupos avançados, intensificamos trocas e intercâmbios culturais, 

sistematizamos trabalhos (ilustrações e capas de revista), viagens de campo (Poços de 

Caldas, São Francisco Xavier, London Print Studio) e participações em viradas 

culturais, entre outros. 
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Um grupo de alunos da oficina de vídeo passou a ter aulas de animação e roteiro três 

vezes por semana no período noturno, com o intuito de produzir um curta com 

qualidade para inscrição em concursos da categoria. Com bolsa de estudos regrada 

pela assiduidade, participação e interesse, concluiu-se “O quati esperto” (2008). Essa 

experiência nos alertou, mais uma vez, para as deficiências de níveis anteriores aos 

das habilidades técnicas específicas dos programas de animação e edição, e mais 

tempo que o previsto, foi importante para as aulas de gramática, necessárias para a 

elaboração do roteiro. 

 

Em 2008, passamos a chamar essa última etapa do aluno no Acaia de Especialização. 

Nossos eixos de funcionamento eram, então, divididos pragmaticamente em: Pré-

acolhimento, Acolhimento, Autonomia e Especialização. No final daquele ano, o 

grupo de xilogravura e tipografia experimentou o primeiro lançamento de livros com 

ilustrações e tiragem realizadas na Gráfica e tipografia Artesanal Acaia. O grupo das 

Artesãs da Linha Nove participou de exposições, conseguiu colocar seus produtos em 
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consignação em lojas e, através do site do Instituto Acaia, já era possível acessar um 

link criado para elas, verificar o acervo e fazer encomendas. 

 

 

 
 

 

Com o aumento do número de profissionais de cada área, passamos a ter um 

coordenador responsável por cada área e sua respectiva equipe  e uma rotina de 

reuniões em que o trabalho pudesse ser discutido em seus variados níveis. Reuniões 

de área (artes, música, vídeo, marcenaria, culinária, linguagem); reuniões de 

coordenação, com participação também da psicanalista que faz o trabalho terapêutico, 

de pais e educadores e do conselho do Instituto.  

 

Para entendermos um pouco como as áreas se compõe,  tomemos os exemplos das 

áreas de artes e música: 

 

As artes, como tudo pela manhã, acontece em ampla experimentação. Um grande 

ateliê com fantasias e panos em um canto que viram brincadeiras de casinha, 

disposição  de  materiais para pintura, desenho, argila. Um educador e um assistente 

acompanham as atividades das crianças, pontuando algo aqui e ali, intervindo e i 
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intermediando alguma situação que se faça necessária. No período da tarde, 

subdivide-se em atividades como desenho, tipografia, xilogravura, animação com 

educadores especialistas divididos em cada dia da semana. O coordenador da área, é 

responsável pela gestão da equipe, por intermediar as questões administrativas, 

professores convidados, passeios, intercâmbios e exposições. 

Na área de música as manhãs são dedicadas à musicalização e no período da tarde 

temos aulas de cordas, canto e percussão. O coordenador também fica responsável 

pela sua equipe, com reuniões específicas, organiza apresentações e faz o contato com 

o administrativo. 

 

O forte desenvolvimento e transformação do bairro onde atuamos, nos últimos dez 

anos – muito disputado pelo mercado imobiliário – tem feito pressão enorme para que 

a população carente e desestruturada seja transferida para outros locais. Há, também, 

na nossa gama de ações, medidas legais como uma ação de usucapião coletiva em 

nome da Associação de Moradores da Favela da Linha e projetos arquitetônicos de 

reurbanização das áreas degradadas. 

 

Nos anos de 2007/2008, o trabalho nas favelas foi particularmente intenso. Por meio 

de uma Ação de Usucapião, proposta pelo Instituto Acaia em nome da Associação dos 

Moradores da Favela da Linha, obteve-se a aprovação da Sabesp para a feitura da 

obra de saneamento básico desta favela. A realização da obra teve muitas 

intercorrências: estreitamento da viela; necessidade de encontrar soluções para que a 

precária rede de água existente continuasse em funcionamento durante os trabalhos; 

afloramento de muitos dormentes e trilhos do antigo ramal ferroviário; dificuldade de 

colaboração da população. Em que pesassem tantos entraves, a obra foi concluída. O 

grupo de vídeo do Ateliê registrou num documentário todo esse processo. 
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Outro destaque em 2008 foi a criação pelo instituto de um terceiro núcleo: o Acaia 

Pantanal, com o intuito de desenvolver projetos junto às populações ribeirinhas às 

margens do rio Paraguai, na região da Serra do Amolar. Conta o mesmo com uma 

escola itinerante – voltada para alfabetização e capacitação profissional de 

adolescentes e adultos – e com a escola Jatobazinho, que funciona em regime de 

internato como escola rural da rede municipal de ensino fundamental de Corumbá. 

Alia-se a esse trabalho uma rede de apoio à pesquisa científica, por meio de cessão de 

alojamento, alimentação e apoio logístico a instituições conveniadas. 

 

Consistência, desafios e replicabilidade do trabalho 

 

Uma pergunta que sempre nos é feita: o trabalho realizado no Acaia pode ser 

replicado? 

 

Sim e não.  

 

Conceitualmente, sim. As estratégias e a divisão metodológica do trabalho podem 

servir de matriz a outros projetos e o modelo de Oficinas, válido para muitas 

organizações. 

 

Imaginar que os tempos necessários, os profissionais envolvidos e o número e tipo de 

oficinas escolhidas, não.  

 

Cada local com suas especificidades e entorno, tratando-se de metrópoles ou cidades 

menores, urbano ou rural, cada um destes elementos resultará em uma configuração 

distinta. 

 

Tomemos como exemplo um trabalho iniciado em 2008. Começamos uma formação 

de equipe em Ritápolis, Minas Gerais, cidade de onde provêm muitos marceneiros 

que trabalham no Acaia. Uma equipe mista, de alunos e professores de culinária, 

xilogravura e marcenaria passou a viajar mensalmente para essa pequena cidade, 

pensando no modelo de Acolhimento necessário durante muitos anos no Acaia. Após 

o terceiro mês, entendemos que as relações familiares e com a escola, as questões de 
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violência e urgência postas em São Paulo, em muito diferiam das questões que se 

davam ali. Precisavam de capacitação profissional e geração de renda.  

A partir daí, o trabalho tomou um outro rumo. Ritápolis está próxima a cidades 

turísticas de Tiradentes e São João del Rey e tem montanhas lindas e muita história do 

Brasil em suas terras. Reza inclusive que foi em suas terras que nasceu Joaquim José 

da Silva Xavier, o Tiradentes. Haviam também muitas mulheres bordadeiras. 

Focamos nossos esforços em fomentar um grupo de turismo rural (roçatur), 

capacitando jovens a formar trilhas e serem capazes de montar pequenas expedições 

mediante uma parceria com a OBB (OutwardBound Brasil). 
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De outro lado, as Artesãs da Linha Nove foram durante um ano trocar suas 

experiências e ajudá-las a se constituírem como grupo, “As Gabirobas”, nome de um 

fruto local. 

 

O trabalho do Instituto Acaia foi reconhecido internacionalmente sendo finalista no 

concurso Urban Age do Deutsche Bank (2008), que anualmente premia iniciativas  

criativas e de interesse social. Esse concurso suscitou encontros que nos permitiram 

participar de importantes discussões sobre soluções urbanas em metrópoles e inclusão 

social. Os profissionais também discutiram, em congressos específicos de suas áreas, 

o trabalho que construíam no Ateliê Acaia, fomentando discussões e conhecendo 

outras iniciativas. 

 

Em 2009, com o final da obra de canalização da rede de água e esgoto na Favela da 

Linha, adquirimos um barraco na ponta da favela próxima da marginal do rio 

Pinheiros. Lá iniciamos atividades nos mesmos moldes que havíamos feito na Favela 

do Nove, com o incremento de uma lavanderia comunitária. A lavanderia tinha a 

função de promover um espaço de conversa, onde poderíamos, por exemplo, discutir 

sobre o fato novo que seriam as contas de água para a população – além, é claro, de 

lavar e secar roupas, pois a falta de espaço para varais é sempre uma questão 
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importante em lugares muito adensados. O nome escolhido pela população para a 

lavanderia, Ponto de Encontro, encontrava ressonância em nossos propósitos. 

 

É possível imaginar as dificuldades de encontrar alguém que conseguisse gerenciar a 

lavanderia, que pudesse ser organizado o suficiente para receber as roupas, separá-las 

e entregá-las de forma adequada. O combinado era que o dinheiro que entrasse seria 

dividido entre a pessoa que lavaria e gerenciaria a lavanderia e que pudesse custear os 

gastos com sua manutenção e compra de material para funcionamento. Certo dia, essa 

senhora, justificando não ter conseguido anotar o quanto havia entrado de roupa no 

mês e o movimento gerado nos diz: “Ou bem se lava ou bem se marca!”  Passado 

mais um tempo tentando ajuda-la nos cuidados necessários da lavanderia, precisamos 

substituí-la, mas devemos admitir, sem muito sucesso. Apesar disso, nosso contato 

com esta e outras mulheres, continuam firmes e sólidos. Dificuldades de convivência, 

de humores e poderes são postos diariamente em todas as nossas atividades e é 

material de trabalho de toda equipe. 
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Demos início, na lavanderia da Linha, a um grupo voltado para jovens e adultos que 

quisessem se reencontrar com a leitura e a escrita. Vieram mães que se atrapalhavam 

para ajudar os filhos nas tarefas escolares; homens que queriam tirar carteira de 

habilitação; mulheres e adolescentes, que haviam interrompido seus estudos por 

circunstâncias diversas.  
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Avanços 

 

Na sede, o trabalho avançava. 

- Introduzimos o curso de Técnico de Áudio, com noções sobre os 

equipamentos, construção de cabos, utilização de mesa de som e sistemas de 

gravação avançados. A ideia era a de possibilitar que alunos das áreas de 

música e vídeo conseguissem habilidades práticas e de curto alcance para 

geração de renda e pudessem dar continuidade aos estudos nessas áreas que 

demandam muito tempo e esforço.  

- Os grupos de xilogravura, das artesãs e o de vídeo continuavam participando 

de exposições, concursos e festivais. Introduzimos o letramento digital e 

incentivamos a criação de e-mails e sua utilização, blogues e o uso orientado 

de pesquisas na internet. No vídeo, programas avançados de edição e 

photoshop.  

- À área de artes acrescemos um programa denominado “Artista Residente”: 

durante um ano um artista frequenta o Ateliê Acaia para desenvolver seu 

trabalho pessoal utilizando para isso dos espaços das Oficinas. Em 

contrapartida os alunos podem participar e desta maneira também convivem 

com os profissionais. Uma exposição finaliza o programa. 
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O modelo de atendimento psicoterápico, proposto pela oficina dos sentimentos, foi 

discutido em reuniões específicas de psicanálise e com outras organizações não 

governamentais. Esta oficina acontece desde o começo do Ateliê Acaia e, como a 

maior parte das atividades, é um trabalho em permanente transformação21.  

Inicialmente, a oficina não contava com uma sala fixa e acontecia onde houvesse 

algum lugar livre no dia, o que a fez frequentar quase todos os espaços do Ateliê. Os 

únicos elementos constantes eram o dia e o horário em que a analista estava no Acaia. 

A sua presença “era” o enquadre, em conjunção com a “caixa” que havia sido 

montada, basicamente com alguns brinquedos e material gráfico. Deste modo, O 

ponto de partida nesse processo: a analista, a caixa e a crença nela como um conjunto 

de possíveis, que carregava elementos da cultura e um potencial simbólico capaz de se 

transformar em significados afetivos e efetivos. Os encontros ocorriam semanalmente 

com grupos abertos como limite de dez participantes, que variavam a cada semana. 

As crianças faziam uma espécie de revezamento acontecendo um ir e vir natural, o 

que exigia o desenvolvimento de recursos técnicos para lidar com uma 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21	  Nos primeiros anos, eu coordenava este trabalho. Com o crescimento do Ateliê Acaia, a psicanalista 
Silvia Maia Bracco assumiu a coordenação e me ajudou a dar forma à este relato. 
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heterogeneidade de situações. Em 2009 a oficina dos sentimentos ganhou uma sala 

mas cabe destacar que já havia um lugar psíquico para sua existência. 

Atualmente a Oficina dos Sentimentos tem funcionamentos distintos no período da 

manhã e no da tarde. Pela manhã são realizados dois encontros semanais que ocorrem 

em uma sala com briquedos variados e material gráfico. A dinâmica dos encontros é 

bem variada: em algumas ocasiões as conversas ocorrem entre os participantes como 

um todo em outras, as brincadeiras acontecem em pequenos subgrupos dentro do 

mesmo espaço ou mesmo individualmente, o que favorece a possibilidade de tocar em 

questões e dificuldades pessoais das crianças.  Os temas  surgem a partir das questões 

trazidas por elas tais como, violência, medo, sexualidade, relações familiares e 

limites. O objetivo é propiciar um espaço de escuta para que as crianças possam 

expressar principalmente através do brincar e de atividades gráficas, suas 

dificuldades, conflitos, angustias, etc. 

A analista precisa ser ágil em suas intervenções e não conta com o conforto do tempo 

que a clínica de consultório normalmente oferece para que o trabalho se desenvolva; 

aquele encontro não se repetirá, pelo menos não na mesma configuração. São 

situações de extrema riqueza, as conversas avançam e há claramente sinais de 

elaboração, de trabalho psíquico. Há outras ocasiões em que isso não é possível e o 

que se observa é uma descarga de emoções incômodas, angustiantes, que não 

alcançam articulação simbólica. São encontros evacuativos, onde há descarga 

imediata dos afetos penosos sob a forma de ato. 
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No período da tarde a Oficina dos Sentimentos também já experimentou diversos 

modelos. São realizados dois encontros semanais separadamente com meninas e 

meninos até 15 anos e um atendimento grupal para os jovens acima de 16 anos, que 

acontece de acordo com a demanda do momento. Quando necessário, também 

ocorrem atendimentos individuais e trabalho com as famílias. 

Nos grupos até 15 anos é livre a participação dos adolescentes a cada semana 

(aproximadamente 10 a cada encontro). Utilizamos principalmente material gráfico, 

jogos, e em algumas ocasiões filmes, quando pretendemos abordar um assunto 

específico como por exemplo, a gravidez na adolescência. A idéia também é propiciar 

um espaço de escuta para as dificuldades que enfrentam nesse período de grandes 

transformações que atravessam e em condições muitas vezes adversas, devido à 

realidade sócio-econômica em que estão inseridos.    

Com os adolescentes acima de 16 anos, o grupo é fechado, com os mesmos 

participantes a cada semana. Normalmente a duração é de um semestre, e as questões 

mais comuns são relativas às escolhas profissionais, trabalho, futuro, sexualidade, 

violência, drogas e relacionamentos familiares.  
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Apesar de tantas aberturas e conquistas, o dia a dia na sede e nos barracos escola se 

impunha com dificuldades enormes. Muitas vezes, a sensação da equipe, diante da 

desorganização dos meninos e das famílias, era a de estar “enxugando gelo”. Meninos 

no tráfico; adolescentes grávidas; a violência nas relações entre eles, refletida em 

brigas e pequenos surtos, que continuavam necessitando de contenção física, e o 

grande fosso cultural a ser atravessado nos enchiam de desânimo: a perspectiva 

parecia ser a de uma tarefa que em muito nos ultrapassava. 

 

 
 

Os avanços pareciam sumir nas tardes em que garotos jogavam pedras nas casas 

vizinhas ao Ateliê; roubos nos supermercados próximos; faltas constantes dos 

meninos mais desorganizados e que mais precisavam de ajuda. Voltava em forma de 

cobrança dos educadores à coordenação. Impotências à procura de respostas. As 

questões urbanas, de moradia, de educação nos fazia despender tempo e esforço em 

ações junto aos órgãos públicos, reuniões infindáveis de planejamento urbano, 

geralmente sem eficácia alguma. 
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O período de 2010 a 2013 foram anos de consolidação das propostas. Parecia mais 

clara para nós e para as crianças a forma como trabalhávamos. Procurávamos manter 

o clima de abertura e experimentação para os menores (seis a 11 anos), sem perder a 

atenção singular e a atitude específica. Ao mesmo tempo, as ações e regras coletivas 

estavam mais bem postas e a rotina ajudava no trabalho. Nossos dias começam com o 

café da manhã coletivo; dividimo-nos, após, nos jogos de pátio e brincadeiras livres; 

seguem-se a hora da fruta, como momento de “assembleia diária”; as atividades 

específicas, banho e almoço. As tardes vão para a escola regular, frequentando do 

primeiro ao quinto ano. 
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As tardes chegam os meninos e meninas de 11 a 18 anos incompletos, que 

frequentaram a escola regular no período da manhã. Como a amplitude de idade é 

muito grande, precisamos contar com atividades ainda muito livres e abertas e outras 

que registram o desenvolvimento técnico e as habilidades adquiridas. Algumas 

atividades mantêm o caráter mais lúdico, outras se dividem em turmas mais abertas 

(iniciantes) e avançadas. Chegam para meia hora de atividades de pátio e jogos, temos 

a hora da fruta “assembleia” e então as oficinas, que se agrupam em quatro tipos: 

 

Ateliês abertos: (basicamente fazem o acolhimento) – a frequência é totalmente livre e 

os trabalhos são desenvolvidos de acordo com a habilidade de cada um: artes, 

marcenaria e biblioteca. 

 

Ateliês mistos: em que se formam turmas com trabalhos previamente definidos, mas 

com espaço para que também aconteça o acolhimento: xilogravura, cerâmica, 

tipografia, canto, percussão e costura/bordado. 
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Ateliês focados: seu funcionamento requer turmas fechadas com um programa 

previamente definido e expectativa de formação: vídeo, grupo de cordas, culinária e 

técnico de som. 

 

Oficina de Estudar: a área de linguagem escrita e desenvolvimento da leitura é 

obrigatória para todos os alunos. 
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Em 2010, um pequeno grupo de cinco alunos, procurou o professor de matemática 

para ajudá-los a se prepararem para prestar o exame para a ETEC (Escola Técnica). 

Precisavam de noções das quatro áreas exigidas: Ciências da Natureza, Ciências 

Humanas, Português e Matemática. Chegavam antes do horário de entrada no Acaia e 

contratamos professores das áreas de Ciências para completar nossa equipe. Dois dos 

alunos entraram nos cursos desejados. 
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No ano seguinte, uma turma maior de 12 alunos solicitou a continuidade do programa. 

O que havia sido uma “experiência piloto” ganhou um tamanho um pouco maior e 

passamos a organizá-lo no período pós-oficinas, estendendo o horário de 

funcionamento Acaia. À partir de 2012 tornamos esta organização obrigatória para 

todos os alunos acima da sétima série, oitavo ano ao mesmo tempo em que 

organizávamos a Oficina de Estudar nas diversas idades.  

 

Passamos a atuar da seguinte forma: 

 

No período matutino, acontece em forma de grupos de leitura e turma de 

alfabetização. A matemática entra com jogos e construções tridimensionais. 

 

 
 

No período vespertino são três grupos. Os que estudam nas quintas e sextas séries 

(sexto e sétimos anos) têm aulas duas ou três vezes por semana no período das 

oficinas, na biblioteca, salas de aula e em projetos de pesquisa pelo ateliê, com foco 

em leitura, escrita e matemática. Os garotos de sétima e oitava série (oitavo e nono 

anos) têm uma hora e meia de aulas diárias de português, matemática, ciências 

humanas e ciências da natureza e os do ensino médio três horas diárias. O período de 
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fim de tarde/começo de noite está reservado aos alunos mais velhos (alunos que 

cursam o ensino médio ou que já completaram), que intensificam o tempo de estudo 

em aulas da Oficina de Estudar e em cursos de especialização. 

 

A especialização em Design Gráfico e de Estamparia é uma opção interessante para 

alunos que escolherem a área de artes e ao longo de sua permanência no Acaia 

desenvolveram habilidades em desenho e gravura. Passam a trabalhar com os 

programas de computador In Design, aperfeiçoam a utilização do Photoshop e, desta 

maneira, se preparam para deixarem o Ateliê com ferramentas que os habilitam a se 

inserirem nos ambientes profissionais. 

 

Para os alunos que estenderam o tempo de permanência no Acaia em função dos 

estudos, criamos uma bolsa-auxílio, regrada por assiduidade e participação no Ateliê 

como um todo. Muitos deles precisam, se não para ajudarem em casa, ao menos para 

darem conta dos itens de uso pessoal, de algum dinheiro. Com o tempo alargado, em 

especial para os mais velhos que frequentam a escola regular pela manhã e ficam no 

Acaia até as 20hs, o valor da bolsa (atualmente R$300,00, para os do ensino médio e 

R$150,00 para os de oitavo e nono anos) dá-lhes fôlego e calma para ali estarem. 

Complementam o valor fazendo pequenos “bicos”, ajudando nas feiras, alugando 

bicicletas no Parque Villa Lobos. O atrativo do tráfico de drogas e dos roubos na 

região é muito grande e é custosa a decisão de seguir outro caminho, certamente mais 

longo, estranho e nada garantido. 

 

Um ponto a destacar foi a instauração da Terça Cultural. Nesse dia, as atividades dos 

ateliês se encerram às 16h30 para todas as faixas etárias, seguindo-se uma 

programação (alternada semanalmente) de cinema e música. São atividades abertas ao 

público em geral e carrega o sentido de, por um lado, oferecer aos alunos do Acaia a 

ampliação de repertório cultural e, de outro, de que jovens e adultos de outras classes 

sociais frequentem o Acaia e compartilhem ideias e espaço. Sempre que possível são 

convidados comentadores para os filmes e aos shows mesclam-se perguntas sobre 

instrumentos, gêneros musicais ou curiosidades que surjam na plateia. Procuramos 

mesclar o repertório, com filmes e gêneros musicais que provavelmente de forma 
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espontânea não seriam escolhidos com sugestões dos garotos e meninas, desde que 

previamente avalizado pela equipe de áudio-visual.  

 

Os cartazes são confeccionados pelos alunos da área de vídeo que recebem os releases 

da programação e são incumbidos de produzirem o material a tempo de serem 

enviados para divulgação interna, nas redes sociais e revistas do bairro. Desta forma, 

ocupam-se de conhecer os grupos que irão se apresentar como também  o conteúdo 

dos filmes, de modo a elaborar as resenhas.  
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Uma parceria foi firmada com a Orquestra de Câmara da Escola de Comunicação e 

Artes da USP com alguns ensaios sendo realizados no Acaia e um grupo de Choro 

acontece mensalmente aos sábados pela manhã. Nestas oportunidades, cria-se uma 

interação entre músicos e meninos que, nos intervalos podem tocar e conhecer os 

instrumentos revelando as transformações possibilitadas pelo contato de parte a parte. 
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Nas noites, recebemos os adultos acompanhados de seus filhos pequenos para 

atividades de bordado, costura e marcenaria. Em de 2013, iniciamos em parceria com 

o projeto “Tempo Certo” com aulas de alfabetização para jovens e adultos (EJA) mais 

regulares, dando continuidade ao que havíamos iniciado na favela da Linha. Nas 

favelas do Nove e da Linha funcionam os barracos/escola diariamente e há uma 

lavanderia comunitária em cada uma das favelas. 

 

 
 

Plantão Jurídico 

Há um plantão jurídico semanal para atendimento da comunidade, onde são atendidas 

as demandas de: documentação, aposentadorias e benefícios do INSS, situações 

familiares que envolvem pensão alimentícia, dissolução de união estável, guarda das 

crianças, violência doméstica e discutidas ações com crianças que se encontrem em 

situação de vulnerabilidade maior. Há assistência e acompanhamento no trâmite 

processual junto à Vara Especial da Infância e Juventude, para que se faça cumprir, de 

forma justa, a medida sócio-educativa aplicada para adolescentes que cometeram ato 

infracional. Todas as tratativas junto a Vara da Infância e Juventude, Conselho Tutelar 
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e outros órgãos de garantia de direitos, são de responsabilidade do setor jurídico do 

Acaia, como também o acompanhamento das políticas públicas do município e 

projetos junto ao CMDCA e COMAS/SP – Conselhos Municipais, dos Direitos da 

Criança e do Adolescente e de Assistência Social de São Paulo, SP.  

Recentemente o Acaia teve seu cadastro aprovado junto à Vara Criminal do Foro 

Regional IV- Lapa -SP, para ser beneficiado com penas alternativas, através das quais 

vem recebendo doações de gêneros alimentícios e produtos de limpeza e higiene bem 

como junto ao CEPEMA (Central de Penas e Medidas Alternativas) da Justiça 

Federal. 

O Instituto como organização de apoio sócio-educativo tem o dever de assegurar às 

crianças, adolescentes e respectivas famílias a garantia de seus direitos básicos como 

cidadãos. A parceria com os órgãos públicos viabiliza o atingimento das metas. Há, 

no entanto, entraves burocráticos e morosos do poder público municipal e judicial que 

muitas vezes frustram a expectativa, mas o importante é assistir a comunidade para 

garantir, ainda que minimamente, seus direitos legais. 

Entre nossas mais recentes atividades estão: 

- a abertura nas manhãs de 2014 de um grupo de alunos de 4-5 anos. O trabalho 

nos barracos com crianças pequenas nos orientou a recebê-los por mais tempo, 

sendo alguns irmãos ou primos de crianças que já frequentam o Acaia.  
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- Atividades de finais de semana e programação de férias com cursos e 

acampamentos. 

 

 
 

- Um atendimento em saúde que apoia nosso trabalho em geral e também o 

acompanhamento de meninos mais desorganizados. Inclui o trabalho de uma 

pediatra, uma psiquiatra e uma neuropsicóloga. 
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Uma última novidade, foi a criação de um Laboratório de Invenções, que faz parte da 

Oficina de Estudar e alia teoria e prática, dando sentido à aquisição do conhecimento 

formal. Maquetes, planetários, ideias discutidas e transformadas em objetos vão sendo 

construídos em conjunto com os alunos dentro do atual Ateliê de Elisa Bracher, o que, 

de alguma maneira, retoma o início do Acaia. 
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De outro lado, encerramos as atividades nas lavanderias comunitárias nas duas 

favelas. O gerenciamento não teve a autonomia que esperávamos e acabou por tornar-

se uma extensão da casa e dos relacionamentos das responsáveis, o que feria o 

princípio da proposta. O ideal de “Ponto de Encontro” não se sustentou.  

Reproduziam, no funcionamento das lavanderias, as hierarquias e os jogos de poder 

da favela. 

Retomando… 

O Ateliê Acaia funciona diariamente, com atividades nos períodos da manhã, tarde e 

noite. Resumindo o que vimos desenvolvendo ao longo desses anos em etapas ou 

eixos de funcionamento poderíamos apontar muito sucintamente: 

 

Pré-acolhimento – Eixo inicial, mas que só surgiu em decorrência do andamento do 

trabalho. Trata-se de ações dentro da comunidade, como as atividades nos postos de 

atendimento denominados barracos-escola, com horários e propostas mais flexíveis e 

as atividades de recebimento das famílias acompanhadas de seus filhos pequenos nas 

noites do Acaia. Têm o intuito de promover, paulatinamente, maior organização 

interna e externa o que leva muitos dos frequentadores dos barracos a procurar 

posteriormente as atividades da sede.  

 

Acolhimento – Tempo largo de receber e construir condições para que as crianças 

atendidas se estruturem e sustentem seu desenvolvimento. Acontece, 

predominantemente, nas manhãs do Acaia, quando nos organizamos como um grande 

quintal das casas de antigamente. Momento de experimentação, fantasia e 

possibilidade de crianças serem crianças. 

 

Autonomia – A passagem das crianças para o período da tarde nos leva a oferta de 

atividades que requerem maior concentração e habilidades específicas. Supõe o 

alcance de determinada organização interna e o envolvimento em uma área de 

interesse. Depois de experimentar é possível escolher e iniciar um processo mais 

concentrado. 
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Especialização – Constitui a quarta etapa no desenvolvimento de habilidades técnicas 

e estruturação emocional. Ocorre o aprofundamento dos conhecimentos relacionados 

à área de interesse e discussões efetivas sobre a entrada nos ambientes profissionais. 

 

Atualmente, são muitas as oficinas: marcenaria e matemática; artes; estudar; design 

gráfico; culinária; dança; vídeo; costura e bordado; bijuteria; capoeira; música; 

técnico de áudio; biblioteca; xilogravura e tipografia; oficina dos sentimentos. 

Somamos diretamente o atendimento diário de mais de 365 pessoas e, indiretamente, 

a população das duas favelas e do conjunto Cingapura Madeirit, totalizando 

aproximadamente 4.500 pessoas. 

 

Apesar do crescimento e incremento das atividades do Ateliê Acaia, nos é 

imprescindível que ainda hoje, a cada dia, na base da atividade mais singela ou mais 

técnica esteja o objetivo que nos funda – disponibilidade para o conhecimento do 

outro, tendo o fazer como propulsor das aproximações e das construções afetivas. Os 

educadores/acompanhantes de cada ação são pessoas disponíveis para potencializar 

este fazer através do gesto, da fala ou da calma. Somos uma equipe de 80 

funcionários, distribuídos nas áreas administrativo-jurídicas, operacional e 

pedagógica. Os educadores subdivididos nas diversas áreas com coordenações 

específicas, e esperamos oferecer espaço para que os frequentadores construam 

condições emocionais e técnicas de inserção digna e autônoma na sociedade. A 

ordenação das atividades oferece aos jovens noções de processo e perspectiva, 

experiências raras nas suas famílias. Os grupos de especialização proporcionam a 

sensação de pertencimento e favorece a consolidação dos vínculos.  

 

Para encerrar esta apresentação do Ateliê Acaia, recorto a história de um garoto que 

ilustra um conjunto de possibilidades. Ele frequentou o Ateliê por muito tempo: 

chegou com 11 anos, pouco alfabetizado e gostava principalmente de dançar e das 

aulas de culinária. Passou um tempo grande desorganizado, durante um período foi 

“toma-boy” (termo utilizado pelos garotos que “tomam” dos meninos de classe média 

alta os bens de consumo de desejo, tais como tênis ou mochilas). Escutado com tempo 

em suas angústias, nessa possibilidade de identificação ainda colada a esses ícones 

dos adolescentes, pôde aos poucos se organizar e burilar seus conhecimentos em 
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culinária. Enviado pelo Acaia a um acampamento na serra da Mantiqueira, junto a 

outros jovens oriundos de outros projetos sociais e também de garotos de classe média 

e alta, relata que certo dia cozinhou para todos os participantes. No programa de 

Extensões de Aprendizagem (estágios em empresas parceiras do Acaia), formou-se 

em pizzaiolo e, posteriormente, entrou no Sagarana (núcleo do Instituto Acaia voltado 

para a organização de estudo de jovens do terceiro ano do ensino médio público). 

Prestou concurso em técnico de culinária (Gastromotiva) e, por se sobressair no 

grupo, conquistou uma vaga como bolsista na Faculdade de Gastronomia da Anhembi 

Morumbi. Formou-se no final de 2010. Trabalha em um pequeno bistrô, casou-se, 

espera a primeira filha, tem sonhos de estudar na Itália e, futuramente, montar um 

restaurante que formará as mulheres da comunidade onde nasceu e, possivelmente, 

ensiná-las que cozinhar pode ser diferente de fazer comida. 

 
 

Evidentemente, temos muitas histórias de meninos e meninas que, por razões 

diversas, não conseguiram construir ou sustentar seus avanços. Alguns estão presos, 

outros no tráfico, três mortos. Meninas adolescentes-mães, em relações afetivas muito 

comprometidas e outras são meninas de programa. 

 

Aprendemos diariamente com esta população em sua ausência de metáforas. Aprendi 

em uma conversa com adolescentes ligados ao tráfico, quando eu tinha 40 e poucos 

anos, que já vivera demais, pois a expectativa de vida deles não passava de 20 e 
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poucos anos. Aprendemos que muitos acertam honorários dos serviços em onças e 

peixes: que remetem a uma das faces das cédulas do real (R$ 50 e R$ 100, 

respectivamente) e a pelo menos uma das faces do Brasil. 

 

Aprendemos a observar e valorizar a engenharia e a matemática envolvidas nas 

construções das habitações populares, cujo aproveitamento de materiais e espaços é 

impressionante. Voltamos nossos olhos para pequenas soluções – como “lavanderias 

coletivas” que surgem nos becos – e prestamos atenção para o que decorre da 

proximidade das moradias, tanto no sentido construtivo, como no permissivo. 

 

Em meio a este leque de significantes fortes, temos que nos fazer caber, como uma 

porta-camarão, possibilitando abertura e procurando estratégias. Cada vez que relato 

uma história, outras dezenas já se sobrepuseram – contudo, justamente no ponto em 

que elas se cruzam, somam ou delatam é que construímos a nossa. 

 

Receber à solta é muito exigente, pressupõe uma condição interna flexível. Exige do 

profissional clareza de limites e parâmetros nas relações e aceitação das próprias 

limitações e nos dá a dimensão do quão longo é o caminho daquele que se imbui da 

tarefa de entendimento do acontecer humano. A crença no próprio trabalho se 

constitui lentamente, neste vagar próprio de quem tateia a alma humana. Dedilha-a, 

diria Fabio Herrmann. 

 

 

 
 

 desenhos feitos a partir de estampas de carrocerias de caminhões 
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Para finalizar esta parte       

Roda mundo roda gigante roda moinho roda peão, o tempo 
rodou num instante nas voltas do meu coração. 
Chico Buarque, “Roda Viva” 
 
 

Romera (2013), nos falou da psicanálise existindo em movimento, em estado de roda. 

Lembrou-se que tudo parece começar em roda. A roda da primeira Oficina dos 

Sentimentos ainda no Therapon. A roda de capoeira na ilha do Ceasa, que dá início ao 

Acaia. Rodas míticas. Assinala que o Acaia tem uma dimensão mítica para aquele 

lugar, como se fosse um mito ou um oásis. 
   

“Mas oásis não porque traz um tipo de cultura mais letrada, mas um 
oásis porque faculta condições de outra invenção de relação entre as 
pessoas. Entre aquelas pessoas consideradas lixo e as outras que são 
também recusadas no momento da roda de capoeira.” 

  

Temos nossas rodas diárias, a “hora da fruta”. 

Certa manhã, uma das coordenadoras, separando uma briga de dois garotos, olhou 
para eles e disse: - “acalmem-se, quando vocês estiverem nervosos assim, contem até 
10!” 

Qual não foi nossa surpresa quando eles se afastaram um pouco, contaram 
vagarosamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... e partiram para cima um do outro. 

Como nos falava Herrmann... a “verdade” é referida ao campo. 

Escutar suas regras, entendê-las,  

Longo trabalho! 

 

Em nossa atividade como analistas, nosso trabalho real não jaz em 
uma mera receptividade àquilo que o paciente está comunicando, 
nem, por outro lado, é ele totalmente determinado por aquelas 
preconcepções e pressuposições que existem necessariamente antes 
de toda comunicação. A criatividade do analista toma forma no 
tempo e espaço do intercâmbio comunicativo em que o objeto 
analítico é formado mediante contínua e descontínua construção de si 
próprio.  
 
André Green (1988) , em “Sobre a loucura pessoal” p. 299. 
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Última parte 

Considerações quase finais 

  
... entendemos a psicanálise como uma práxis, uma vez que é uma 
prática o tempo todo para problemas simbólicos e com a tarefa de 
simbolizar o espírito desses problemas. Prática que se expõe muito a 
marca de signos e a enigmas... pois aquilo que marca a vida 
humana, é o que é muito significativo ou muito estranho, e a 
psicanálise é, sem dúvida, uma prática ocupada com o significativo, 
ocupada com o enigmático, especialmente o enigmático, com o que é 
muito maior do que nossa capacidade de simbolização, de 
compreensão, de interpretação.                      Gonçalves Filho (2013) 

 

 

Espero que o relato tenha sido um retrato do processo de construção do Ateliê Acaia e 

acredito que possamos pensar que esse processo se assemelha à produção de 

conhecimento em psicanálise, no qual há convergência entre método de investigação, 

tratamento e construção teórica. 

Sabemos que é preciso muito conhecimento e autoridade para comunicar algo de 

forma simples. Gosto do pequeno livro O que é psicanálise para iniciantes ou não em 

que o Fabio Herrmann (1999) é convidado pelo editor a “imaginar que está 

explicando o que é psicanálise  para um sobrinho adolescente” de onde  retiro a 

apresentação de Freud e da psicanálise:  

 
Como médico honesto que era ele queria curar doenças. Foi assim que se 
dedicou a tratar doentes histéricos – pessoas que sofriam de ataques de 
angústia, de paralisia, de dores e de outros sintomas parecidos, sem causa 
orgânica. Pode-se dizer que, ao tentar fazê-lo, foi como se puxasse o gatilho 
do princípio do absurdo, pois dos sintomas histéricos teve de passar aos 
sonhos, dos sonhos aos atos falhos – esses escorregões de linguagem, tão 
inoportunos, que nos fazem dizer a verdade quando não queremos – e daí a 
totalidade da vida mental, como veremos. A missão do nosso método, 
portanto, é apresentar ao homem o absurdo que o constitui e, se possível, 
ajudá-lo a reconciliar-se com ele: com o absurdo, consigo mesmo (pp. 20-
21). 

 
 

Herrmann costuma descrever o método interpretativo da psicanálise com inicial 

maiúscula – Psicanálise –, e com minúscula o que o analista faz em seu consultório ou 

a psicanálise de um fenômeno cultural. Já consagrado pensador da psicanálise, foi 

prefaciado por Leda Herrmann na coletânea Fabio Herrmann: uma viagem 

psicanalítica (2008): 
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Descobrindo nos textos freudianos os fundamentos dessa disciplina, propôs-
se a trabalhá-los. Considera-a como o principal instrumento de investigação 
da psique humana, do reino do sentido, no século XX, mas que depois de 
Freud sofreu dois tipos de limitação, restringindo-se ao estudo da clínica 
psicanalítica, por um lado, e, por outro, repartida entre algumas doutrinas 
organizadas em escolas. A obra que produziu e que passou a ser conhecida 
como Teoria dos Campos cumpriu a tarefa de descer às origens da ideia 
psicanalítica freudiana para se perguntar sobre a natureza desse 
conhecimento. Usando da crítica à forma predominantemente clínica 
tomada pela Psicanálise vigente em nosso meio, a Teoria dos Campos toma-
a por inteiro para proceder ao desvelamento de seus fundamentos. É dessa 
forma que tenta resolver a questão das doutrinas teóricas. O resultado 
alcançado foi o de pôr em evidência o método psicanalítico de investigação 
e cura, método tomado como o essencial da descoberta freudiana, que, 
definido como ruptura de campo, é usado para a investigação de todas as 
manifestações do psiquismo e não apenas àquela da situação analítica. 
Pretendeu, com sua obra escrita, colaborar para que a Psicanálise cumprisse 
com o horizonte da vocação que Freud lhe vislumbrou, ou seja, tornar-se a 
ciência geral da psique (pp.9-10). 
 
 

 
Invenção e descoberta 

 

Em seu texto “Sobre a verdade como tensão entre invenção e descoberta (I//V//D)”, 

Herrmann (2012) nos diz do regime de verdade da interpretação psicanalítica, 

conforme desvelado pela Teoria dos Campos22. A verdade, de acordo com esse 

pensamento, é relativa ao campo a que se reporta, a seu sentido ou descoberta 

específica. É nesse ponto que podemos destacar o alcance teórico-metodológico da 

concepção de inconscientes relativos proposta por Herrmann: 

 
A decifração de qualquer relação – individual ou coletiva, intrapessoal, 
interpessoal, uma obra cultural, um período histórico – mostra os 
determinantes da consciência nela empenhada, ou seja, seu inconsciente 
relativo, o inconsciente da relação. O ato que o faz surgir é a ruptura de 
campo. Ora, a descamação, por assim dizer, de sucessivas camadas de 
inconscientes relativos deixa um resto, matriz comum dos vários níveis, em 
cada um repetida de forma algo diferente, talvez, mas identificável como 
esquema comum; é a esse limite da ruptura de campos sucessivos, ou 
inconscientes relativos, que o analista se dirige em seu trabalho e a que 
chama inconsciente. (Hermann, 1991, p. 109) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22	  Publicação póstuma, parte de um conjunto de aulas do curso “Da Clínica Extensa à alta teoria: 
meditações clínicas” ministrado na PUC-SP durante os anos de 2000-2004. Este trabalho, sob o título 
Quarta meditação: A intimidade da clínica, foi apresentado em Reuniões com Fabio Herrmann: Da 
clínica extensa à alta teoria. Meditações clínicas. São Paulo:SBPSP, 12 de março 2005. 
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Em outras palavras, para a Teoria dos Campos,  
 

cada conjunto de relações é determinado por regras que lhes dão sentido, 
regras não expressas nem sequer pensáveis enquanto o sujeito permanece no 
âmbito de seu domínio...Tais regras formam o campo dessas relações, mas 
também se poderia dizer sem medo de errar, constituem seu inconsciente 
relativo – relativo, porque pertinente às relações que determina e nas quais se 
descobriu. (Herrmann, 2001, p. 122) 

 
Para uma eventual definição do que seria verdade, o autor considera a inter-relação 

dos verbos criar, inventar e descobrir. 

 

Freud criou a Psicanálise. Ao fazê-lo, inventou um método geral de 
investigação interpretativa, do qual a clínica é um caso particular de 
aplicação, exemplar e, sem margem a dúvidas, o mais decisivo. Valendo-se 
do método, descobriu a psique, pode-se dizer sem exagero, pois a moderna 
concepção de psique só faz sentido à luz da noção de inconsciente 
(Herrmann, 2012, p.72). 

 
 

No artigo “Parábolas freudianas: as narcísicas feridas e o arqueólogo”, Loffredo 

(2006) articula os ensinamentos de Freud (1915/2012) presentes na introdução de “Os 

Instintos e seus destinos”- “o verdadeiro início da atividade científica está na 

descrição de fenômenos, que depois são agrupados, ordenados e relacionados entre si” 

e ainda “o progresso do conhecimento não tolera definições rígidas” (p. 39) - às 

afirmações anteriores de Herrmann,  enfatizando que:  

 

Fica apontado com firmeza o estatuto de provisoriedade, mesmo dos 
conceitos básicos, de modo que se garanta a potencialidade criativa na 
relação e interferências recíprocas entre método de investigação e construção 
teórica. (p.291)  
 

Ao considerar que “a produção de conhecimento se ampara num movimento sutil de 

arranjos e desarranjos entre invenção e descoberta” (p.291), essa autora pretende 

destacar, segundo as palavras de Herrmann, que 

 
A zona de eficácia veritativa no processo de criação não se encontra 
exatamente em I, na invenção, nem em D, na descoberta, mas no meio dos 
dois: I//V//D. Verdade (V), nesse sentido, não se confunde com confirmação, 
é promessa de nova produção de saber, possibilidade antecipada. (Herrmann, 
2012, p.73) 
 

 
Nessa perspectiva, a investigação psicanalítica deve ter como suporte, portanto, “o 

exercício constante da discriminação entre invenção e descoberta, condição 
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necessária para que novidades se anunciem nas brechas entre ambas”. (Loffredo, 

2010, p.141) 

 

Se agora considerarmos o setting ou enquadre, ele pretende ser um facilitador do 

acontecer analítico mas também pode  engessar o olhar e o contato. Sabemos que nas 

diversas correntes psicanalíticas, é entendido como um conjunto de dispositivos que 

formam o contrato de atendimento e é modificado segundo se trate do trabalho 

(crianças, adolescentes, institucional ou com pacientes psicóticos) e deriva 

diretamente da teoria.  

 

Roussillon (2007) tematiza o enquadre de forma interessante e muito útil para a 

reflexão da escuta psicanalítica que é exercida no Acaia. Em seu livro Logiques et 

archéologiques du cadre psychanalytique, propõe o enquadre como condição de 

possibilidade de simbolização e põe o foco nos modos de trabalho e nos ritmos das 

intervenções. Considera vários tipos de enquadre, pois sua materialidade carrega algo 

da realidade psíquica à qual se dirige. Desse modo, o acompanhamento terapêutico 

(A.T.) está na forma da presença e na escuta do mesmo nas atividades cotidianas. Na 

clínica, o atendimento face a face torna-se necessário quando o paciente não tem o 

símbolo da ausência. No divã, o paciente se mantém na presença do analista, mesmo 

sem o contato visual.  

 

Quando esse autor se refere ao enquadre no hospital dia,  descreve-o como aquele que 

permite a construção e o uso do espaço transicional do brincar, sendo sustentado pela 

presença da equipe no modo de organização das atividades cotidianas. Essas ideias se 

aproximam, do meu ponto de vista, das que são propostas pela Teoria dos Campos. 

Herrmann (1991) prefere chamar o enquadre de “moldura”, que é montada para 

garantir fluidez no processo e funciona para ele como “guardião do espaço 

transferencial” (p. 37). 

 

No Ateliê Acaia, procurei explicitar que a construção dos eixos de funcionamento, as 

rotinas criadas e a organização da equipe são sustentáculos do trabalho, funcionam 

como enquadre e são possibilitadores de simbolização e estruturação emocional. 
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Acompanhando a construção e modificação das propostas, observamos um trabalho 

sempre em andamento, sendo revisto e reformulado diante do que ouvimos, vemos e 

somos demandados pelos frequentadores e por nossas inquietações. Até mesmo o 

espaço físico do Ateliê modifica-se permanentemente. Rampa de acesso necessária a 

aprovação do corpo de bombeiros torna-se pista de skate dos meninos. A biblioteca 

“andou” por diversos lugares, procurando estar mais acessível. O que era para ser um 

jardim organizado vira uma horta caipira, com capim santo e ervas que curam de tudo. 

Havíamos abolido festas juninas para juntar os esforços ao passeio anual para praia. 

Os alunos organizaram sua volta, assim como o banho de esguicho, marca registrada 

de nossos primeiros anos. 
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O Acaia não é uma clínica nem tampouco uma escola. Entretanto, em suas diversas 

ações, promove estruturação emocional, cuidando e flexibilizando relações e 

ampliação do conhecimento, desenvolvendo aptidões técnicas em áreas diversas. 

 

Ao pensarmos nos destinos de nossas intensidades pulsionais, dos nossos interesses e 

sofrimentos, violências e desejos, é no já citado e amplo estudo de Loffredo (2014) 

sobre as trilhas da sublimação que encontramos companhia. Aponta destinos com 

possibilidades diversas, como observamos no trecho seguinte: 

 
Com esse termo, delineamos para a sublimação um espaço que pode ser 
percorrido e ocupado de modo extremamente diversificado, que dá conta 
desse “ardil”, dessas estratégias criativas e também marginais que compõem 
a circulação da pulsão sob a inspiração sublimatória. Em nossa tosca 
analogia, aqui vale tudo: estradas bem constituídas e implantadas, facilmente 
identificáveis com nossos transmissíveis patrimônios simbólicos, a 
capacidade de pensar e de teorizar, sem as quais seriam impossíveis as 
labutas do viver cotidiano bem como as construções afastadas do senso-
comum pertinentes às variadas modalidades de produção de conhecimento, as 
saídas peculiares e originais computadas às grandes criações, mas acessíveis 
a uns poucos, súbitos repentes de subversão, entre os quais o humor se situa 
como criação exemplar e, finalmente, o que de fato nos possibilita o pão 
nosso de cada dia, a capacidade de trabalho regular, que lança a sublimação 
diretamente na direção das pulsões de autoconservação. p.199 
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O trabalho proposto pelo Ateliê Acaia toca nas bordas de uma questão fundamental 

colocada pela sublimação, ou seja, qual o destino oferecido para a renúncia pulsional. 

Como aceitar a interdição e ao mesmo tempo manter a posição desejante? Para onde 

nos impelem o não, a falta, a violência e o desamparo?  

O reconhecimento da falta é fundamental para por em andamento uma ação que 

possibilite seu manejo. O fazer artístico, os campos abertos ao desejo de saber e à 

criação de símbolos, o humor,  podem, do meu ponto de vista serem consideradas 

ofertas à renúncia pulsional nas várias Oficinas. 

Danilo, garoto que em outros momentos do texto, (pp.89-90) nos ajudou a 

exemplificar as formas que encontra para lidar com sua vida pulsional, tem aqui, no 

humor um destino possível. 

Ao rir da situação caótica das ligações elétricas na favela, correntemente chamada de 

“gato”, posta em rede social a foto abaixo: 
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Vem à mente imagens de manhãs e tardes no Ateliê, com suas várias oficinas 

concomitantes.  

Bem cedo de uma segunda feira: Um garoto chega transtornado de uma noite mal 

dormida, de gritaria e brigas em casa. O professor de capoeira, enquanto aguarda que 

tomem café da manhã, bate corda com meninos que chegaram antes. Na oficina de 

capoeira, o menino surra o atabaque, ditando seu ritmo interno, para depois, se exaurir 

em estrelas e mortais. Outros de pronto tomam regadores e cuidam da horta. Meninas 

prendem elástico nas pernas umas das outras e vão aumentando o limite dos saltos a 

cada rodada de desafios. Num canto, garotos e garotas acomodam-se em almofadas e 

escolhem cada qual um livro e se entretêm. No futebol, no corpo a corpo exigido pelo 

jogo, explosões a serem contidas pelas regras que o tornam possível, ou muitas vezes 

não. 
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Nessas escolhas, nesse entrar e sair das atividades vão se distribuindo em diversos 

fazeres ou simplesmente aquietando-se nalgum lugar.  

Os educadores de modo geral, conhecem muito as crianças e adolescentes e seus 

calcanhares de Aquiles e procuramos que saibam também dos seus próprios. Sabem 

das  famílias das crianças e das dificuldades. Há sempre o que escapa e  excede.  

Recentemente dispusemos um dos profissionais como volante. Tem sua função em 

uma das oficinas mas é o responsável para estar atento a criança que por uma razão ou 

outra não coube em si e nenhum contorno à disposição foi adequado ou suficiente.  

É este educador que, as vezes, precisa conter fisicamente o menino, mas 

predominantemente, ajudá-lo a prevenir o colapso. Estaríamos aqui falando 

novamente do papel defensivo do “sinal de angústia”23. Como diz Loffredo (2014), a 

angústia tem um inequívoco vínculo com a expectativa: 

O perigo do aniquilamento se remete, portanto, a intensidades excessivas que 
rompem os escudos-protetores, independente de onde se originem e, desta 
forma, a questão central gira em torno das modalidades de encaminhamento 
desse fluxo, de modo que se impeça a configuração de uma situação 
traumática. (p.314) 

 

Neste ponto, apresenta-se um pensamento muito útil indicado por Figueiredo (1999) 

em “Palavras cruzadas entre Freud e Ferenczi” como “as surpreendentes 

possibilidades de aliança pulsional”, 

Uma leitura rápida simplesmente fixaria a oposição entre pulsão de vida e 
pulsão de morte, aqui tornadas equivalentes de Libido e Destrutividade. Ora, 
tanto um pólo como outro participam dos dois lados das tarefas e do 
problema civilizatório: os excessos libidinosos e os excessos destrutivos 
colocam permanentemente a cultura em xeque, mas, de outro lado, há 
dimensões e usos da libido e da agressão indispensáveis para a construção e 
para a manutenção das obras de cultura...Ou seja, Freud tanto acentua os 
conflitos como as surpreendentes possibilidades de aliança entre os dois 
pólos, alianças estas que decorrem do fato, nem sempre muito bem 
compreendido, de que cada pólo é sempre algo que se diferencia e se opõe a 
si mesmo. ( pp.32-33, citado por Loffredo 2014, p.268) 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23	  Conforme menção anterior nas pp.79-80, terceira parte deste trabalho	  
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(A guerra civil em Serra Leoa foi o resultado do conflito interno entre dois líderes políticos do 
país que de 1995 a 2002 destruiu quase todo o território e matou milhares de pessoas). 
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Eis Danilo novamente, agora com sua gravura fruto de uma tradução da capa do livro 

de Ishmael Beah, “Muito longe de casa – memórias de um menino soldado”. Trata-se 

de um relato testemunhal, que busca a recuperação da linguagem onde ela foi 

interditada. Neste livro, o autor, em meio às memórias angustiantes e atormentadas 

das barbaridades sofridas e atrocidades que viveu e participou na guerra civil em 

Serra Leoa, encanta com as lembranças das estórias que sua avó contava ou com as 

descrições de brincadeiras de sua infância, roubada pela ferocidade da luta armada. 

Ishmael Beah consegue fugir para Guiné, país vizinho e com a ajuda de voluntários 

ligados a Unicef, logo depois foi adotado por uma família americana e desde 1988 

vive em Nova York, conseguindo o título de bacharel em Ciências Políticas pelo 

Oberlin College. 

(gravura Danilo) participou da exposição do XiloCeasa no sescpompéia em 2007 

 

 

Não há detalhe que não seja significante, tudo fala por aí, nada pode ser considerado 

desprezível. Não a toa, Danilo se identifica com Ishmael Beah. Ele é, de certa forma, 

também um menino soldado em meio a guerra civil que parece mais surda que outras, 

mas que diariamente mata e rouba infâncias em São Paulo. 
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Retomando Souza (2005), ao falar da importância dos grupos, lembra que, 

A esperança de um projeto identificatório que possa realizar-se não 
pode faltar a nenhum sujeito, e mais do que isso, ela deve designar 
uma imagem identificatória valorizada pelo sujeito e pelo meio, ou 
por um subgrupo cujos modelos são privilegiados pelo sujeito... 
Quando as alternativas de inserção ficam excluídas, a violência da 
atuação compulsiva ou da apatia marcam sua presença. (p.154) 

 

O grupo de gravura XiloCeasa (também o de vídeo “Olhares do Beco” e das 

bordadeiras “Artesãs da Linha Nove”) funciona como projeto identificatório, 

possibilitando, via o fazer artístico, que os meninos,  através de um processo criativo, 

dêem destino a violência e se insiram na cultura. Precisamos do grupo para sermos 

aceitos, para não vivermos o desamparo. 

 

O fazer é um facilitador do encontro, de universalização da linguagem: 

Através do fazer as pessoas podem se comunicar mesmo que não 
falem a mesma língua. As mãos e seus gestos parecem ter um 
vocabulário universal. A palavra martelo não representa a mesma 
coisa no mundo todo, mas o martelo é parecido em todas as oficinas 
que conhecemos. (Bracher, 2014) 

Davi Arriguci foi convidado a falar de “poética - o que os psicanalistas tem a 

aprender com a poesia” no evento inaugural da gestão da Diretoria de Cultura e 

Comunidade da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo em março de 2013. 

Naquela ocasião, nos convidou a desentranharmos a poesia que está entranhada nas 

coisas, comentando que o desentranhar é um fazer, um tirar das entranhas, e que o 

fazedor, é aquele que lhe dá forma.  
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Taís já nos trouxera Manuel Bandeira parodiando Pasárgada; Davi Arriguci nos 

apresenta um outro poema do autor: 

O Martelo 

As rodas rangem na curva dos trilhos 

Inexoravelmente 

Mas eu salvei do meu naufrágio 

Os elementos mais cotidianos. 

O meu quarto resume o passado em todas as casas que habitei. 

Dentro da noite 

No cerne duro da cidade 

Me sinto protegido. 

Do jardim do convento 

Vem o pio da coruja. 

Doce como arrulho de pomba. 

Sei que amanhã quando acordar 

Ouvirei o martelo do ferreiro 

Bater corajoso o seu cântico de certezas. 

... para em seguida nos auxiliar no deciframento do poema, apontando o barulho do 

bonde, do pio da coruja e do cântico de certezas do martelo. Fala-nos do quarto como 

o resumo do mundo e deste poema como um modo de superar a catástrofe (do 

naufrágio, da doença, da vida). A poesia nascida do chão do mais humilde cotidiano, 

com a mistura do mundo. 

No final das contas, há o que há. 

Nas palavras de Fernão Bracher, presidente do Conselho do Acaia: faremos o melhor, 

no alcance de nossas possibilidades, no potencial de cada um dos meninos e meninas. 

Nas palavras de Loffredo (2014): “... espaço de fronteira onde se pode pensar que as 

artimanhas e estratégias das saídas sublimatórias devem fazer o melhor serviço que 
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lhes cabe”, (p.269) e Figueiredo, ao encerrar o prefácio desta obra sugere: 

“Trabalhemos e, se a sorte ajudar, sublimemos”. (p.13) 

Nas minhas palavras, o trabalho constante de sustentação, para os frequentadores e 

equipe, de espaços de fazeres e de escuta, que apostam em possibilidades saudáveis. 

Hora de bater o martelo! 
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O que me coube até aqui! 

 

O  momento de graça é quando a vida tem sentido. 

 

Não basta estar presente para ser testemunha, é preciso ter responsabilidade social, ter 

um ponto de vista, ainda que seja o ponto da minha vista. 

 

Espero que, ao testemunhar o trabalho do Acaia, tenha dispensado uma atenção 

responsável, ainda que carregada de emoção, e um olhar  responsável, que me 

transcenda individualmente. As inexatidões fazem parte do testemunho humano e a 

busca da verdade é uma construção. 

 

Espero também que, no horizonte do alcance dos meus conhecimentos psicanalíticos, 

possamos ter avançado nas contribuições sobre clínica extensa, função terapêutica, 

reconhecimento, angústia, violência, trauma, sublimação, ambiente, repetições, 

brincar, espaço transicional, testemunho e atenção, no trabalho inter e multidisciplinar 

do qual o Acaia é um exemplo.	  

Ao longo de todos estes anos, conhecemos muitos bons projetos socioeducativos e 

uma pergunta que nos assolava dizia respeito a intensidade da violência que os 

meninos que recebemos vivem e reproduzem. Certamente, não temos clareza no 

entendimento de muitas questões, mas é preciso arriscar alguns apontamentos: 

 

- mais que as segregações feitas entre periferia/centro, morro/morro ou 

morro/plano, o que vemos no entorno das favelas das quais recebemos as 

crianças é muro/muro, ou seja, a janela do barraco é colada à parede do imóvel 

vizinho. Uma vez, ouvimos acerca da construção do empreendimento ao lado 

da favela da Linha: “vão tirar todo o ar da favela!”. A diferença de classes está 

literalmente no nariz. A violência das fronteiras é mais explícita.  

 

- a presença e grandeza do entreposto Ceagesp impulsiona e facilita uma série 

de arranjos/desarranjos: a) há fartura de opções “da mão para boca”, vale 

dizer, trabalho diário, precário, sem planejamento ou processo, b) facilidade 
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para o tráfico de drogas e violência sexual, c) apresenta-se como um lugar de 

passagem, idas e vindas, dificultando o estabelecimento de vínculos. 

	  

- não é um bairro proletário: bastam dois minutos a pé e lá estão ofertas que 

fazem brilhar os olhos de adolescentes num mundo ditado por um consumo 

deveras distante do poder aquisitivo de suas famílias. 

	  

- o desenraizamento é regra e não exceção.  

	  

- apesar de muitos, ainda são muito poucos os exemplos “de dentro”, que fazem 

crer em possibilidades reais de construção e mudança de rumo. Ver aumentar 

o número de jovens e grupos que se fortalecem é, de fato,  fundamental.  

	  

- falta planejamento urbano. Bairros mistos, com residências e comércios, com 

pequenos, médios e grandes imóveis, facilitam o contato entre as pessoas e 

consequentemente, diminuem os medos e as distâncias. 

	  

- o medo é de parte a parte, dos meninos de cada um dos lados desta divisão 

cultural e socioeconômica brasileira. Urge uma aproximação verdadeira. 

	  

- os equipamentos públicos carecem de entendimento da lógica de grande parte 

da população brasileira. Um trabalho importante é o de tradução e 

interlocução. 

	  

- os cursos e universidades, e mesmo centros de excelência e pós-graduações, 

não formam técnicos e profissionais conhecedores de muitas das tarefas que se 

fazem e se farão necessárias no campo da educação, saúde, serviços sociais e 

de habitação, nem tampouco humildes o suficiente para aprenderem a olhar, 

escutar e construir junto, uns com os outros, professores e alunos, serviços e 

usuários, estratégias que possibilitem aprendizados e utilização eficazes. 
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- Estamos no Acaia, preocupados todos com a nossa formação. Nos 

abastecemos uns com os outros. Nos alimentamos na prática e na teoria. 

Reuniões de equipe, supervisões e discussões, fazem parte do dia a dia. 

Procuramos estar atentos às nossas barreiras e fronteiras, internas e externas. 

	  

- carecemos todos de contato humano sensível. 

	  

- É preciso fé cega e faca amolada. 

 

Fé cega, faca amolada 
 
Agora não pergunto mais pra onde vai a estrada 
Agora não espero mais aquela madrugada 
Vai ser, vai ser, vai ter de ser, vai ser faca amolada 
O brilho cego de paixão e fé, faca amolada 
Deixar a sua luz brilhar e ser muito tranquilo 
Deixar o seu amor crescer e ser muito tranquilo 
Brilhar, brilhar, acontecer, brilhar faca amolada 
Irmão, irmã, irmã, irmão de fé faca amolada 
Plantar o trigo e refazer o pão de cada dia (Plantar o trigo e refazer o pão de 
todo dia) 
Beber o vinho e renascer na luz de todo dia (Beber o vinho e renascer na luz 
de cada dia) 
A fé, a fé, paixão e fé, a fé, faca amolada 
O chão, o chão, o sal da terra, o chão, faca amolada 
Deixar a sua luz brilhar no pão de todo dia 
Deixar o seu amor crescer na luz de cada dia 
Vai ser, vai ser, vai ter de ser, vai ser muito tranquilo 
O brilho cego de paixão e fé, faca amolada 
 
                Milton Nascimento  e Beto Guedes 

 

 

Fé é fé. 

Faca amolada é lapidação diária, construção diuturna, persistência renitente. 

Criança é criança,  menor deveria ser adolescente. Voltamos ao futuro do pretérito, de 

passado grávido de futuro, de útero-acaia. 
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