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Resumo 

Eduarda, X. L. S. Quem conta um conto, acrescenta um ponto: contação de histórias e 

suplementaridade do processo de subjetivação de crianças. Dissertação de Mestrado, Instituto 

de Psicologia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. 

 

Essa dissertação debruçou-se, a partir da experiência do coletivo de contação de 

histórias Com Fio no Conto na Fundação de Atendimento a Deficiência Múltipla (FADEM), 

sobre o terreno das narrativas ficcionais em associação ao processo de subjetivação do sujeito. 

Inicialmente, foi realizada uma revisão teórica sobre as possibilidades sócio-históricas da 

modalidade de trabalho em oficinas e suas particularidades, além de uma busca posterior na 

literatura sobre experiências que incluem oficinas de contação de histórias. Inicialmente, foi 

realizada uma revisão teórica sobre as possibilidades sócio-históricas da modalidade de 

trabalho em oficinas e suas particularidades, além de uma busca posterior na literatura sobre 

experiências que incluem oficinas de contação de histórias - com objetivo de situar o campo 

de estudo. A partir disso, a presente dissertação reuniu elementos organizadores do trabalho 

do coletivo que foram desdobrados em: ambientação e fabricação de superfícies, 

processualidade e quebra das posições palco-plateia, recursos cênicos- criação de brinquedo, 

mediação e inclusões recíprocas, temporalidade e o jogo do aparecimento-desaparecimento e 

por, fim, posição ética. Esses elementos foram dialogados, especialmente, com as proposições 

de Ricardo Rodulfo no que tange às funções do brincar, assim como sua leitura de Winnicott. 

A metodologia dessa pesquisa psicanalítica sustentou-se nos trânsitos entre pesquisador-

objeto e entre teoria-experiência, de forma a compreender a composição entre diferentes 

posições e campos como importantes para o processo do pesquisar. Em uma segunda parte 

dessa dissertação, o operador teórico suplemento, recortado de Ricardo Rodulfo, foi 

relacionado com a oficina de contação, em especial, pensando o lugar da ficção, das 

contadoras em cena, da amizade e do enlace com o educativo. Em uma ampliação da temática 

de oficinas, por fim, sugere-se o processo de subjetivação de um sujeito, a partir de um 

movimento de suplementaridade, em composição com diversas instâncias subjetivantes que 

incluem, mas não se reduzem à família. 

 

Palavras-chave: Contação de histórias; Processo de subjetivação; Suplemento; Dispositivos 

clínicos; Psicanálise. 

 

 



Abstract 

This dissertation worked on the grounds of fictional narratives in association to the 

process of subjective constitution through the experience of Com Fio no Conto, a group of 

storytellers, in the Fundação de Atendimento a Deficiência Múltipla (FADEM). Initially, a 

literature review on socio-historic possibilities of the work with workshops and their 

particularities was made, as well as a research on literature about experiences involving 

storytelling workshops - aiming to further understand the field of this study. Being so, in the 

present dissertation we listed elements that organize the group’s work, which unfolded in: 

ambientation and making surfaces, procedurality and breaking the positions of stage-

audience, scenic resources - creation of the toy, mediation and mutual inclusions, temporality 

and the appearing-disappearing game and, finally, ethical position. These elements were put 

in dialogue, specially, with Ricardo Rodulfo’s propositions on the functions of playing, as 

well as his reading of Winnicott’s work. The methodology of this psychoanalytic research 

was sustained on the traffic between researcher-object and theory-experience, in order to 

comprehend compositions between different positions and fields that are important to the 

researching process. In the second part of this dissertation, Ricardo Rodulfo’s view on the 

concept of supplement was related to the storytelling workshop, specially concerning the 

place of fiction, the storytellers on scene, the friendship and the associations with education. 

By expanding the thematic of the workshops, we suggest the process of subjective 

constitution through a movement of supplementarity, composing with different subjecting 

spheres that include, but are not limited to the family. 

 

Keywords: Storytelling; Subjective constitution process; Supplement; Clinical devises; 

Psychoanalysis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Preâmbulo 

Esta dissertação foi escrita em tempos de coronavírus. Tempos de distanciamento, 

tempos de impossibilidades de estar junto (para além da virtualidade) dividindo afetos. 

Tempos de rever posições e sentidos. Tempos que denunciam políticas que ditam e 

escancaram as vidas que importam, as que não importam, as histórias que são dignas ou não 

de serem contadas. Sendo assim, gostaria de começar situando essa história que vem nos 

atravessando de múltiplas formas, desde as condições que são colocadas para cada um. Dito 

isso, para seguir nesse percurso, chamo Chimamanda Ngozi Adichie (2019) para nos 

emprestar suas palavras. 

Quando comecei a escrever, lá pelos sete anos de idade — textos escritos a lápis com 

ilustrações feitas com giz de cera que minha pobre mãe era obrigada a ler —, escrevi 

exatamente o tipo de história que lia: todos os meus personagens eram brancos de 

olhos azuis, brincavam na neve, comiam maçãs e falavam muito sobre o tempo e sobre 

como era bom o sol ter saído. Escrevia sobre isso apesar de eu morar na Nigéria. Eu 

nunca tinha saído do meu país. Lá, não tinha neve, comíamos mangas e nunca 

falávamos do tempo, porque não havia necessidade. . . (pp. 11-12) 

 

Chimamanda (2019) lembra-nos que as histórias são constituintes, são berço de 

significações que abrem frestas (ou não) para o nosso reconhecimento enquanto sujeitos 

pertencentes a um lugar no mundo. O início da humanidade se fez (e se faz) a partir da 

presença, da partilha de narrativas, do compartilhamento de sentidos entre sujeitos. Nascemos 

em uma história e nossas condições enquanto sujeitos desejantes são situadas no movimento 

de nos contarmos e sermos contados. Nossas histórias são enlaçadas com as que escutamos, 

com as que lemos e que de, alguma forma, convocam-nos a construir e reatualizar nossa 

própria história nessa relação. Elas são situadas e produzidas desde lugares sócio-histórico-

políticos e conferem diferentes condições aos sujeitos. Este não é um movimento que se 

esgota, mas constantemente posto em jogo em nosso viver. 

Essa escrita é derivada de um saber localizável que parte de minhas inquietações 

tomadas enquanto guia para a produção de pesquisa. Trata-se de uma história entre tantas que 

poderiam ser contadas, marcada por seu período temporal de construção. Dito isso, inicio este 

percurso de escrita que é atravessado por desejo, livros, histórias e as múltiplas formas de 

enunciá-las. Contarei a ti que me lê, um pouco do seguimento desse caminhar. A direção que 

aqui será sustentada é de trabalhar com a literatura no sentido de abrir espaço para muitas 

histórias. E é nesse escopo que esta dissertação se insere.  

Esse trabalho parte da construção de uma experiência em oficinas de contação de 

histórias. Sendo assim, faço o convite para seguirmos no terreno das narrativas no enlace com 

o saber psicanalítico. Nos capítulos seguintes, iniciaremos com uma introdução que se 



debruçará sobre o panorama histórico-social que possibilitou o trabalho com oficinas no 

campo da saúde mental, seguido de uma pesquisa acerca do seu enlace com a psicanálise. 

Ainda na introdução serão trazidas contribuições no campo da contação de histórias, junto das 

experiências nesse terreno, incluindo o trabalho do Coletivo Com Fio no Conto.  Após isso, 

feitas as considerações metodológicas, iremos debruçar-nos, a partir do trabalho do coletivo, 

nos elementos organizadores da intervenção em oficina. Na segunda parte da dissertação, com 

objetivo de propor uma discussão para uma intervenção em oficinas com as infâncias, a partir 

do trabalho de contação de histórias, a noção de suplemento, recortada da obra do 

psicanalista Ricardo Rodulfo, será tomada como um operador teórico-conceitual para tal 

empreendimento. 
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 1 Introdução 

1.1 Movimentos históricos sobre a concepção de loucura e as diferentes modalidades de 

trabalho 

A presente dissertação parte de uma experiência de trabalho em oficinas de contação 

de histórias com crianças. Sendo assim, antes de iniciarmos a traçar linhas sobre esse trabalho 

propriamente dito, delinearemos algumas considerações sobre o panorama que circunscreve o 

surgimento das oficinas no campo da saúde mental. 

Desdobrar sobre o trabalho em oficinas leva-nos a história das diferentes concepções 

acerca da loucura, de seu lugar no social e do uso do trabalho no trato com a saúde mental. As 

oficinas terapêuticas passam a ser vistas como uma modalidade significativa de trabalho, 

especialmente, a partir da reforma psiquiátrica, sustentadas em uma concepção do paciente 

enquanto um sujeito de direito e na desconstrução da lógica assistencial da loucura 

(Mendonça, 2005). No entanto, houve um longo percurso até chegar nessa mudança, o que 

mesmo assim, segundo Guerra (2008), é relevante questionarmos e revisitarmos a história 

para a não repetição de discursos segregatórios. Isso se faz importante na medida em que a 

reiteração de normas morais e excludentes podem se repetir no contemporâneo ainda que com 

novos disfarces. Nessa via, questionar as práticas para a não manutenção de lógicas 

segregacionistas, que já foram centrais na concepção e no tratamento da loucura, é 

imprescindível para o exercício ético de respeito e escuta do sujeito. 

Retomemos um pouco da história. O discurso moral situava a loucura junto a outros 

grupos excluídos como contraventores, leprosos e possíveis desregrados (Mendonça, 2005).  

O século XVII foi marcado pela exclusão dos ditos desviados da lógica vigente social em 

Hospitais Gerais. Nesse cenário, a utilização do trabalho e da atividade no campo psiquiátrico 

tiveram o papel de auxiliar na manutenção da ordem social, antes do aparecimento da 

psiquiatria como campo da medicina. Os grandes asilos eram administrados por leigos e 

reuniam grupos inadaptados às regras sociais. Conforme Guerra (2008), o Hospital Geral 

funcionava como uma estrutura semi jurídica, operando enquanto um “dispositivo social” (p. 

26). O trabalho, nesse contexto, era utilizado para pôr fim a uma suposta ociosidade e garantir 

a ocupação dos internos. 

Na França, Pinel foi um dos precursores na construção de uma base científica para a 

psiquiatria, sustentada na observação dos fenômenos percebidos em pacientes internados, o 

que repercutiu no estatuto da loucura que passou a ser compreendida enquanto patologia. 

Com a crise e o fechamento dos hospitais gerais, “o saber psiquiátrico apropria-se da 
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terapêutica da loucura e das instituições de internação” (Guerra, 2008, p.27). O tratamento da 

loucura passou a se embasar em castigos e correções morais nos manicômios, visto que, era 

entendida como um desvio ou erro da razão. Assim, o trabalho anunciou-se enquanto recurso 

terapêutico submetido à autoridade médica, a fim de normatizar o comportamento desviante. 

No entanto, “se o século XVII foi marcado pelo grande internamento e o século XIX 

pelos manicômios, o século XX surge como o século da invenção no campo terapêutico da 

agora não mais psiquiatria, mas saúde mental” (p.29). Surgiram iniciativas que romperam 

com a prática excludente da lógica manicomial e, a terapia ocupacional consolidou-se como 

profissão. Ela conferiu um novo sentido ao uso da atividade na psiquiatria, além de 

descentralizar sua prescrição pelo médico. 

No cenário internacional, temos movimentos como as Comunidades Terapêuticas na 

Inglaterra, a Psicoterapia Institucional na França e a Psiquiatria Comunitária nos Estados 

Unidos que teceram críticas ao modelo asilar psiquiátrico com a busca pela retomada dos 

vínculos comunitários e familiares. No entanto, mesmo com algumas mudanças do modelo 

tradicional, ainda havia certa centralidade na figura do médico, quanto à prescrição de 

atividades. Elas associavam-se à adaptação e tinham como objetivo a recuperação de mão de 

obra, sendo indicadas e agrupadas de acordo com as patologias. Todavia, foi na Itália e na 

década de 1970 com o movimento antimanicomial da Psiquiatria Democrática Italiana que 

houve uma reformulação e ruptura do modelo asilar (Guerra, 2008). 

No Brasil, na década de 20, após um período de circulação, a loucura passou a ficar a 

cargo das Santas Casas de Misericórdia com o recolhimento em asilos. No fim do século XIX, 

em função de motivos econômicos e sociais, a loucura foi incluída em outras desadaptações 

da norma vigente social e, assim, segregada. Os grupos desviantes do dito normal foram 

removidos e submetidos a uma “reeducação” a partir do trabalho. Guerra (2008) retoma 

Amarante (1994) que aponta como primeiro movimento da reforma psiquiátrica brasileira o 

surgimento das colônias e o tratamento pelo trabalho agrícola. Em 1898, foi inaugurado o 

Hospital do Juqueri pelo Governo Estadual de São Paulo para atender tal demanda. Tinha-se 

como objetivo estimular a relação entre pacientes e comunidade, a fim de explorar sua mão de 

obra para a manutenção da colônia. Além do tratamento moral, estava colocada a ideia de 

reabilitação e do trabalho como manutenção da terapêutica no modelo asilar (Guerra, 2008). 

As Colônias Agrícolas surgiram respondendo ao avanço da psiquiatria e acomodaram 

internos com quem o tratamento moral não obtinha sucesso e que demandavam um local para 

ficarem. Em um cenário político-econômico-ideológico, havia um imperativo de restituição 

de normalidade aos pacientes, frente ao nascente capitalismo brasileiro, com a introdução do 
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trabalho como recurso de reabilitação. Os internos eram “devolvidos” à sociedade, após um 

período de trabalho agrícola nas colônias, e, contraditoriamente, deparavam-se com um 

processo de industrialização incipiente. Conforme Guerra (2008), “. . . já em sua primeira 

versão as oficinas trazem em seu cerne o dilema capital x trabalho, tornando-se inadequadas 

ao propor um modelo economicamente obsoleto” (p.33), além de mostrarem ineficácia 

terapêutica. 

Entretanto, foi na década de 40 com Nise da Silveira e com o trabalho em oficinas no 

campo da arteterapia e da terapêutica ocupacional, no Rio de Janeiro, que houve uma 

mudança nesse cenário. A pioneira questionava o pensamento organicista da época e 

denunciava o uso da atividade como exploração de mão de obra gratuita (Guerra, 2008). A 

partir de suas técnicas, Nise da Silveira, sob a ótica da psicanálise junguiana, sustentou a 

expressão do eu, tendo em vista o inconsciente, e incentivou o trabalho em oficinas de 

pintura, escultura, atividades recreativas, entre outras (Mendonça, 2005). Ela conferiu respeito 

à produção subjetiva. Assim, o uso do trabalho em oficina passou a ser de escolha do 

paciente, sem a contrapartida financeira de manutenção do hospital, com foco no sujeito, que 

ia desde atividades laborais até atividades estéticas e recreativas. O trabalho sustentou-se em 

um convite e não pela obrigatoriedade e pelo imperativo à produtividade. Guerra (2008) 

pontua que Nise da Silveira produziu “inovações, verdadeiros cortes epistemológicos na 

cultura que sustentava as práticas reabilitadoras vigentes à época, e foram de influência 

decisiva para concebermos o que hoje chamamos de oficinas” (p.36). 

Com isso, no final do século XX, o trabalho em oficinas tornou-se possibilidade de 

reabilitação e de resgate da cidadania. A atenção em saúde mental reorganizou-se em modelos 

abertos de cuidado e o modelo psiquiátrico tradicional passou a ser visto como excludente e 

produtor de marginalização. As oficinas garantiram seu lugar enquanto possibilidade de 

inserção social e como uma modalidade de trabalho de aposta na singularidade e cidadania 

dos sujeitos. Além disso, o uso da atividade passou a se associar à possibilidade de invenção, 

de criatividade e de participação social. Nesse contexto, houve uma mudança da noção da 

concepção do “terapêutico” que, inicialmente, estava associado à cura da loucura, passando 

pelo conceito de promoção de saúde, até chegar à noção de ‘ampliação das possibilidades de 

trocas na vida pública’ associando o caráter político ao clínico com a psiquiatria democrática” 

(p.31). 

Aconteceram muitas transições no campo da saúde mental e no uso da atividade ao 

longo do tempo, no entanto, Guerra (2008) pontua a década de 1980 como um período de 

associação entre os projetos clínico e político que repercutiram em um novo enfoque no 
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campo de tensões. Foi na década de 1980, num contexto de abertura política - após a década 

de 1960/70 marcada pelo governo militar e de um período de investimento em convênios em 

hospitais privados e intervenções medicamentosas - que houve uma reformulação da atenção 

em saúde mental, com questionamentos sobre as bases do poder psiquiátrico e suas práticas. 

Junto da redemocratização do país, inicia-se um movimento de reforma no campo da saúde 

mental, tendo como auge o projeto de lei nº 63.657 em 1989, de autoria do deputado federal 

Paulo Delgado que desinstitucionaliza a loucura e preconiza a construção de uma sociedade 

sem manicômios. Nesse enquadre, são inseridas novas formas de atenção a pessoas com 

transtornos mentais, na construção de uma rede substitutiva ao modelo asilar dos manicômios 

com o surgimento dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), dos Centros de Convivência, 

das Oficinas terapêuticas, etc. (Guerra, 2004). 

Mais especificamente sobre as oficinas, essas são relançadas, a partir da conjunção dos 

projetos clínico e político, e tomadas enquanto recurso terapêutico. Tal projeto reverbera em 

questionar como a loucura é concebida e o lugar da psiquiatria nos serviços. O projeto político 

consistiria na aposta no exercício da vida pública dos sujeitos, sustentadas pelos pilares da 

“inserção” social e participação na comunidade, além da introdução, na própria cultura, da 

diferença da loucura. No entanto, Guerra (2008) aponta o trabalho em oficinas no Brasil, a 

partir de duas perspectivas de trabalho: enquanto prosseguimento de um modelo clássico, na 

medida em que são utilizadas como recurso pedagógico ou como ocupação do tempo ocioso 

nas instituições; e de outro lado, a direção de tomar as oficinas como uma proposta que 

possibilita o sujeito recriar relações com o social, ampliar sua linguagem e exercitar sua 

cidadania. 

Dentro dessa segunda perspectiva, podemos desdobrar as oficinas em saúde mental 

como possibilidade de permitir ao sujeito laços no cuidado consigo e com o outro em sua 

dimensão político-social. Dessa forma, a clínica é associada à convivência e à reinvenção do 

cotidiano na reconstituição do direito do sujeito em criar e escolher (Mendonça, 2005). Além 

disso, com o descentramento da figura do médico e do saber psi houve uma convocação de 

outros saberes para o campo da saúde mental, na atuação e coordenação das oficinas, 

rompendo com a lógica dos tratamentos no modelo manicomial. Assim, circulam, a partir da 

entrada de saberes como, por exemplo, as artes e leituras diferenciadas da produção da 

loucura.  Isso a inscreve em outro registro simbólico e cultural. 

Nas palavras de Guerra (2008), o uso das atividades e do trabalho, nessa nova 

perspectiva se caracteriza por: 
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uma crítica externa ao edifício teórico-praxiológico da psiquiatria; uma atividade 

prioritariamente voltada à (re)abilitação e (re)inserção sociais e à possibilidade de uma 

nova inscrição da loucura na cultura e na cidadania; entrada de oficineiros não “psi”, o 

que acarretou uma diferente circulação discursiva e social da loucura; o respeito à 

singularidade na loucura e à invenção de uma nova clínica, ampliada (p.40). 

 

Dito isso, agora nos debruçaremos sobre o trabalho em saúde mental no campo das infâncias, 

que ainda que, marcada por esses atravessamentos comuns, traz para a cena suas 

particularidades. 

 

1.2 Produção de loucura e lugar das infâncias 

Cada sociedade e seu tempo produzem suas referências acerca do normal ao 

patológico, da possibilidade de inclusão ou exclusão dos sujeitos, questões que não passam 

despercebidas no terreno das infâncias. Desde os nossos inícios, o como conviver sempre foi 

questão. Assim como retomado no capítulo anterior, a sociedade, antes mesmo da produção e 

legitimidade do saber médico e psiquiátrico, já produzia lugares para os incluídos ou os 

desviantes da norma. Dentro desse contexto, os conceitos de normalidade, loucura e patologia 

são compreendidos como construções histórico-sociais, marcando suas diferenças não apenas 

entre sociedades e classes sociais, mas em sua dimensão histórica, o que também atravessa o 

terreno da infância. 

  O conceito de infância
1
 passou por diferentes concepções e momentos: na Idade 

Média, as crianças eram vistas como mini adultos, sem diferenças no que tange ao seu lugar 

no social, e no final do século XVII, há uma perspectiva de tomar as infâncias na via de um 

vir a ser, de um período de construções até a adultez. Foi apenas no século XX que entra em 

jogo a concepção de infância associada à vulnerabilidade e à necessidade de proteção. 

Consequentemente, surge o imperativo de ser cuidada e controlada pelo mundo adulto 

(Blikstein, 2012). 

A inclusão da criança no saber psiquiátrico deu-se no final do século XIX. Segundo 

Blikstein (2012), a partir de uma retomada de autores, inicialmente, a psiquiatria infantil tinha 

como objeto a deficiência mental e não reconhecia outras formas de sofrimento psíquico. A 

autora aponta que "a entrada da criança no discurso psiquiátrico foi tardia, uma vez que, a 

princípio, procurava-se exclusivamente descobrir na infância sinais de predisposição à 

                                                
1
 O conceito de infância é construído desde seus recortes e contextos, sendo reconhecido por sua pluralidade. No 

entanto, na presente revisão, partiu-se de uma bibliografia situada desde a referencia europeia. Assim, não se 

pretendeu universalizar a noção de infância, mas situá-la a partir de algumas teorizações. 
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loucura. Assim, a psiquiatrização da criança não surgiu com a criança louca, mas sim com a 

criança idiota
2
” (p. 20). 

Em um primeiro momento, o interesse da psiquiatria infantil recaia menos em quadros 

nosológicos próprios das crianças, mas na busca pela compreensão da psicopatologia do 

adulto que seria desenvolvida desde a infância. O marco inaugural em direção a uma 

nosografia psiquiátrica infantil foi no final do século XVIII, na França, a partir do 

acompanhamento de um menino não falante que demonstrava ausência de reação a 

estimulações auditivas, nomeado pela literatura como Vitor (Abrão, 2020). Após ser 

capturado
3
 e avaliado por Pinel, recebeu o diagnóstico de idiotia. No entanto, após receber o 

diagnóstico, Vitor ficou sob responsabilidade profissional de Jean Marc-Gaspard Itard, 

médico francês que acompanhava casos de crianças deficientes, estimulando a reeducação e o 

tratamento moral como formas de tratamento (Santiago, 2007).  Esse caso foi referência para 

o campo da psicopatologia infantil por sua extensa descrição, através dos relatórios realizados 

por Itard (Abrão, 2020), começando a abrir espaço para a discussão da psicose infantil. 

Blikstein (2012) ressalta a entrada tardia da criança no discurso psiquiátrico enquanto 

um sujeito com singularidades e sua comparação ao adulto. Ainda, a autora ressalta o 

surgimento da psiquiatria infantil associada à deficiência e ao déficit. A figura da infância 

anormal, ligando idiotia e loucura, funciona como modo de gestão, generalizando as condutas 

de crianças.  

No que se refere à rede de assistência a crianças e adolescentes, Couto, Duarte e 

Delgado (2008) apontam sua insuficiência, visto que as políticas de saúde mental, 

historicamente, foram mais direcionadas à população adulta (Abrão, 2020), não apenas no 

terreno brasileiro, como também em diversos países do mundo. Os autores ressaltam que as 

demandas do campo da infância e adolescência não podem ser pensadas a partir de uma 

simples extensão das estratégias de cuidado, o que também coincide com Guerra (2003; 

                                                
2
Segundo Pinel, a categoria de “idiotismo” referia-se ao não desenvolvimento das faculdades intelectuais, com 

esporádicas manifestações de atividade psíquica. O termo “idiotia” é cunhado por Étiene Esquirol, entendendo-a 

como uma patologia adquirida, em decorrência de uma demência, ou como patologia congênita que seria 

irreversível e incurável (Santiago, 2007). Com isso, temos no século XIX e no início do século XX, a 

centralidade do estudo da psiquiatria infantil na categoria da idiotia, quase que de forma exclusiva,  entendendo-

a como a única manifestação psicopatológica a ser diferenciada na infância. Ainda que no final do século XIX, o 

modelo médico-pedagógico encontrou seu apogeu junto das considerações sobre as deficiências, posteriormente 

começou a surgir na literatura uma preocupação com a psicose na infância, estendendo os interesses da 

psiquiatria infantil (ainda que subordinada a uma psicopatologia do adulto). Assim, a psiquiatria infantil começa 

a incluir quadros para além do diagnóstico de deficiência em direção à delimitação da psicose na infância 

(Abrão, 2020). 
3
O pseudônimo Vitor foi dado a um menino encontrado em uma floresta no Sul da França, na região de Aveyron. 

Vitor era um menino mudo, que parecia ser surdo, em decorrência da ausência de reação a estimulações 

auditivas. Em 1800, por ordem de um ministro na França, o mesmo foi encaminhado para o Instituto Nacional 

dos Surdos-Mudo, onde foi avaliado por Pinel que fala de suas impossibilidades educativas (Abrão, 2020).  
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2005). No Brasil, o reconhecimento, em termos de política pública, sobre a saúde mental de 

crianças e adolescentes é recente, bem como a integração pelo Sistema Único de Saúde (SUS) 

com a criação de serviços especializados. Retomando a história, as ações em saúde mental da 

infância e adolescência foram delegadas aos setores da educação e da assistência social, que 

operavam isolados uns dos outros. 

As práticas corretivas e disciplinares eram predominantes nos aparatos da assistência 

social, educação, justiça e direito (Couto & Delgado, 2015). Até o final do século XX, havia 

uma série de intervenções de cunho assistencial, com autorização do poder público, para 

crianças e adolescentes com problemas mentais, a fim de responder aos problemas sociais, 

principalmente à pobreza e ao abandono, e não com foco na atenção em saúde mental (Couto 

& Delgado, 2015; Guerra, 2003). Ribeiro (2006) ressalta que, durante todo o período da 

República Velha, as preocupações com as crianças e os cuidados assistenciais a ela dirigidos 

provinham de iniciativas particulares, caracterizadas por serem filantrópicas e 

assistencialistas, sem intervenção do poder público. 

A noção de incapacitação pela pobreza engendrou a montagem de políticas de 

assistência reparadoras e o desenvolvimento de práticas disciplinares e corretivas que 

supunham poder recuperar as mazelas da infância e adolescência pobres, compensar os 

danos e redirecionar os rumos para o desenvolvimento de cidadãos civilizados e 

produtivos (Couto & Delgado, 2015, p.23). 
 

Dentro desse panorama, o sofrimento psíquico era encoberto pelo imperativo político e 

o foco estava na formação de cidadãos potencialmente produtivos. Além disso, a medicina 

deu aporte específico ao movimento de higiene mental, focada na prevenção e nos métodos 

educativos, voltando-se mais às famílias, comunidades e escolas. A medicina higienista, 

dirigida à infância, consolidou propostas interventivas calcadas no isolamento em instituições 

fechadas, especiais ou de reeducação para as crianças que não respondiam aos métodos de 

prevenção (Couto & Delgado, 2015). 

 Conforme Guerra (2005), um dos cernes do atendimento a crianças e adolescentes, 

baseou-se na assistência à pobreza, na criação de programas de aprendizagem e na adaptação 

escolar, com a construção de escolas ou classes especiais, internatos médico-pedagógicos e 

ações psicopedagógicas. Na década de 1930, era comum diferenciar crianças com transtornos 

mentais das educáveis que se beneficiariam de intervenções médico-pedagógicas. As crianças 

deficientes eram encaminhadas para internações asilares com dispersas direções terapêuticas. 

Esse modo de organização da psiquiatria infantil no Brasil sofreu forte interferência das 

iniciativas empreendidas pelo modelo médico-pedagógico, incluindo as de Jean Itard, 

consolidadas por Alfred Binet e Théodore Simon (Abrão, 2020). 
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Couto e Delgado (2015) apontam para outro aspecto relativo à via judicial, nesse 

sentido, a infância foi atravessada pela doutrina da “situação irregular” – base do 

ordenamento jurídico criador do Código de Menores, em 1927, conhecido como Código Melo 

Mattos – que forneceu respaldo legal para a construção da categoria social do “menor” e a 

montagens institucionais para sua “recuperação”. Os “menores” eram retirados da tutela 

familiar, colocados sob a tutela do Estado e inseridos em instituições de recolhimento e 

internação. 

 O discurso jurídico e médico fundamentaram as políticas de assistência nos primeiros 

tempos da República, influenciando o poder público nas ações dirigidas a crianças e 

adolescentes. A institucionalização de crianças e adolescentes, situados na figura dos 

“menores” e dos “loucos”, ficou a cargo da assistência social e de iniciativas filantrópicas, 

como em educandários e reformatórios. 

Um ponto a destacar é o fato de que, ao mesmo tempo em que o problema do atraso ou 

da deficiência (no sentido mais social que nosográfico, como já referido) [pontuação 

dos autores], era avaliado como produto do contexto pobre e precário, a solução era 

baseada na natureza individual do problema, priorizando a internação da criança como 

resposta (Couto & Delgado, 2015, p.26). 

 

Couto e Delgado (2015) apontam que, historicamente, o estado brasileiro teve duas 

posturas distintas com crianças e adolescentes: uma mais tutelar, disciplinar e focada na 

institucionalização que vigorou pelas primeiras décadas de República e, outra, baseada no 

princípio da proteção da criança e do adolescente como sujeito de direitos, com uma proposta 

do cuidado em liberdade. A mudança ocorreu após a redemocratização, a Constituição de 

1988 e as conquistas sociais dos anos 80 e 90 do século passado. 

Os autores também apontam que o marco da construção social política sobre a 

concepção de infância e adolescência está associado à Convenção Internacional sobre os 

Direitos das Crianças, realizada pela Organização das Nações Unidas em 1989. A partir disso, 

o Brasil sintetizou um novo paradigma para interpretar a situação da infância e da 

adolescência, entendendo a criança como sujeito de direitos. Com a promulgação do Estatuto 

da Criança e do Adolescente (ECA) em 1990, os direitos de cidadania para crianças e 

adolescentes foram estabelecidos, enfocando sua proteção integral. Couto e Delgado (2015) 

apontam a importância da associação da Lei da Saúde mental e realização da III CNSM 

(Conferência Nacional de Saúde mental) em 2001 e a força dos movimentos sociais, com os 

princípios do ECA e da Reforma Psiquiátrica, que ratificam a importância do estado como 

ente de proteção e bem-estar social, indicando, pela primeira vez na história da saúde mental, 

uma mudança sobre a análise dos problemas da criança. 
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No entanto, Guerra (2005) adverte que a assistência em saúde na população infanto-

juvenil não é alcançada com a reforma psiquiátrica brasileira, mesmo que ela tenha sido de 

fundamental importância para a discussão e mudança do modelo asilar e do tratamento de 

adultos com transtornos mentais graves. A autora aponta que o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) foi um avanço na legislação de proteção aos direitos sociais e civis, no 

entanto, não dedicou devida atenção aos modelos de assistência em saúde mental à infância e 

adolescência com transtornos graves. A partir da Portaria MS 336/02, há uma orientação 

específica para a saúde mental infanto-juvenil, dando conta de uma lacuna que teve seu lugar 

historicamente relegado a segundo plano. 

A concepção da infância e da adolescência, com o marco dos direitos humanos, 

permitiu que crianças e adolescentes fossem reconhecidos como relevantes para as políticas 

públicas. Passam assim, a serem vistos enquanto sujeitos plenos que podem se desenvolver, 

aprender e têm direito ao cuidado do sofrimento psíquico e da importância da sustentação de 

seus laços sociais. A partir disso, há uma organização dos serviços que visa substituir e 

superar os manicômios, não somente enquanto instituições físicas, mas através de uma 

reflexão nas ideologias que sustentam práticas, apostando em formas mais humanitárias de 

acolhimento. A noção de rede toma consistência e passa a articular a promoção da saúde e da 

inserção social, em que, por exemplo, inclui-se o trabalho nos CAPSij (Centros de Atenção 

Psicossocial Infantis e Juvenis). Além disso, os Centros de Convivência voltam-se ao trabalho 

de reabilitação ou reinserção psicossocial, oferecendo atividades lúdicas, recreativas, culturais 

e de lazer, por meio de oficinas (Guerra, 2008).  Entretanto, mesmo que os CAPSij e a 

proposta de articulação em rede surjam como uma forma de romper com a desassistência e a 

institucionalização firmadas pelo sistema psiquiátrico asilar, ainda é percebido um 

significativo hiato no que tange às modalidades de intervenção em saúde mental com esse 

público (Couto, Duarte e Delgado, 2008).     

A clínica com a infância e adolescência não opera como uma extensão da clínica com 

adultos. Pelo contrário, ela exige especificidades em seu trabalho. Guerra (2003) aponta que, 

muito recentemente, a clínica psiquiátrica infantil ocupou-se de crianças com transtornos do 

desenvolvimento, deslocando-se de uma preocupação fenomenológica para a compreensão de 

um sujeito numa estrutura (ainda que seja possível perceber o prosseguimento dessa lógica em 

nossos tempos). Essa clínica, por vezes, foi tomada no sentido de corrigir um “sujeito 

‘defeituoso’ por meio de um saber ortopédico que se quer acreditar onipotente” (p.173). A 

autora aponta que o trabalho com a infância tem suas particularidades e demarca a 

importância de incluir a família no tratamento, o uso de uma linguagem diferenciada - 
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atravessada pelo lúdico-, o conviver com diversos saberes na atenção à saúde mental e na 

busca por encontrar (junto do sujeito atendido) caminhos que respondam ao que lhe acomete, 

escapando do apelo de situá-lo desde uma falha ou desde o lugar da impotência. 

 Uma das modalidades de trabalho relevantes na atenção em saúde mental da infância 

(ainda que não seja restrita a esse público) é o trabalho em oficinas - espaço de intervenção e 

pesquisa. O trabalho em oficinas tem sido realizado muito em consonância com o saber 

psicanalítico, em que grande parte das produções se sustenta como uma alternativa importante 

para a clínica da psicose e para a clínica da infância.  

 

1.3 Trabalho com oficinas no enlace com a psicanálise 

A modalidade de trabalho em oficinas ganha força enquanto um importante recurso a 

ser investido, após a Reforma Psiquiátrica Brasileira, demarcando a concepção de uma nova 

forma de entender a saúde mental. Por muito tempo, não foi compreendida em seu papel 

clínico, o que repercutiu na construção de um  lugar secundário no tratamento de usuários - 

questão que, por sua vez, não está encerrada. Kastrup (2012) faz uma crítica à postura de 

psicanalistas que, mesmo em defesa da Reforma psiquiátrica, demonstraram resistências na 

ampliação do conceito de clínica para além do setting tradicional psicanalítico. No entanto, a 

produção que associa oficinas em saúde mental e psicanálise tem cada vez mais surgido à tona 

(Guerra, 2003; Elia, 2007). 

Entendemos que, para além dos consultórios privados, muitos psicanalistas passaram a 

se dedicar ao trabalho junto das políticas públicas, o que vem exigindo novas formas de 

intervenção que vão para além de uma análise clássica.  Guerra (2003) aponta que, com a 

reforma psiquiátrica e a crítica ao modelo asilar, novos dispositivos são criados, a partir de um 

olhar clínico, e a psicanálise é um dos saberes que passa a produzir nesse campo. A autora 

aponta a relevância do saber psicanalítico, nesse contexto, na medida em que, nele está em 

jogo um saber que é descontínuo, inconsciente e capaz de orientar princípios éticos. Assim, 

pode-se dizer que a interface entre política e psicanálise pode contribuir para a construção de 

um comum, sem perder de vista as singularidades dos sujeitos. Guerra (2003) aponta que não 

se trata de uma comparação de dificuldades, em termos do fazer na clínica em instituições 

públicas e na clínica convencional, mas que o saber psicanalítico, nesse setor, retorna ao 

próprio campo da psicanálise, permitindo rever a clínica, desde que não criemos uma 

expectativa de “resinserção” ou reabilitação social tomada enquanto um ideal socializante 

associado a um lugar de ortopedia.  
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Elia (2007) propõe falar em dispositivos psicanalíticos ampliados (DPA), a partir da 

prática em serviços territoriais infanto-juvenis de saúde mental, que se ancoram na 

psicanálise. Segundo o autor, esses dispositivos vêm demonstrando e produzindo efeitos 

importantes, para além das mudanças subjetivas singulares dos pacientes, traduzindo-se 

também em termos territoriais. Nesse quadro, há uma proposição de pensar a clínica 

psicanalítica no campo da saúde mental, para além do setting tradicional de uma análise, 

ainda que disponha de elementos mínimos para a sustentação de uma intervenção. Essa 

clínica ampliada, enquanto dispositivo, pode envolver vários espaços, diferente do trabalho 

mais circunscrito em uma sala de consultório, contando com uma flexibilidade maior de 

tempo e, inclusive, podendo incluir mais de duas pessoas, sendo uma o analista. Elia (2007) 

propõe falar de um dispositivo “entre muitos” e do resguardo a eixos estruturais de um 

trabalho analítico, como por exemplo, a posição do analista que se situa em relação a um 

sujeito que, por sua vez, é convocado a trabalhar.  

Com isso, entendemos que a modalidade de trabalho em oficinas convoca o analista 

em cena, de uma forma diferente de uma análise clássica, como, por exemplo, na 

aproximação com o território e na sua inclusão nos serviços em conjunto a diversos saberes, o 

que não inviabiliza uma intervenção psicanalítica. A oficina, como uma modalidade de 

trabalho, traz um fazer compartilhado para o primeiro plano, em que o conhecimento técnico 

é desfeito em sua posição hierárquica para abrir a possibilidade de um espaço de criação e de 

potencialização dos sujeitos, sustentados pelo desejo (Araldi, Piccoli, Diehl & Tschiedel, 

2012). 

Ainda que não se fundamente em regras, é importante ter em vista elementos que 

organizem a prática em oficinas, a fim de assegurar seu estatuto como modalidade potente de 

intervenção, assim como de sustentar um trabalho ético e com certa direção (Elia, 2007; 

Santos, 2017). Elia (2007) desdobra a importância do cuidado com a modificação espaço-

temporal para a instalação do Dispositivo Psicanalítico Ampliado nas instituições, na medida 

em que existem outros sujeitos em cena, ainda que sejam preservadas condições para uma 

intervenção em psicanálise. Com essas condições asseguradas, pode-se tomar a fala do sujeito 

e seus atos, desde o campo transferencial, e, logo, esses são possíveis de serem escutados pelo 

analista. Dentre as condições para esse trabalho, podemos desdobrar o reconhecimento da 

concepção de sujeito inconsciente, da transferência e da escuta em psicanálise. 

Tendo em vista a consideração de elementos importantes para a sustentação de um 

trabalho em oficinas, ressaltamos que 
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 As definições dos elementos constituintes de uma oficina e seus modos de 

operatividade servem como pistas para considerá-la como um dispositivo, pois cada 

nova proposta de oficina articula esses elementos de maneira a criar uma configuração 

única, a partir da qual processo e produtos podem ser pensados. Dito de maneira 

simplificada, um dispositivo é algo que organiza e dispõe variados elementos de 

maneira a comporem um funcionamento (Araldi et al., 2012, p.43). 

 

A partir de uma busca, encontramos alguns elementos mencionados pela literatura 

como pistas para intervenções em oficina. Temos, entre essas referências, por exemplo, o 

desejo de oficinar, a importância dos objetivos, o lugar do produto realizado, a possibilidade 

de invenção, o caráter de processualidade do trabalho e a relação entre os oficinantes e 

oficineiros. 

Sobre o desejo de oficinar, Araldi et al. (2012) apontam a importância da proposição e 

sustentação de um trabalho em oficinas que passe tanto pelo desejo dos que propõem quanto 

pelo desejo dos oficinantes. Há o atravessamento de uma “implicação desejante” que passa 

pelo desejo de compartilhar uma experiência com o fazer. O oficineiro precisa experimentar 

aquilo que busca para que assim abra espaço para o oficinante fazer. Caso contrário, o 

oficineiro pode ter dificuldades em reconhecer o que se produz nesse espaço. Nessa via, 

Rickes e Gleich (2009) associam o trabalho de oficineiros com a imagem de “pescadores de 

desejo”. Guiados pela ética da psicanálise, o oficineiro, fisgado pelo que oferece ao 

oficinante, lança diferentes iscas que precisam ser constantemente renovadas, incluindo 

sugestões e proposições, que podem ser representadas através de diferentes recursos, como, 

por exemplo, através de músicas e imagens.  No entanto, ao lançar essas iscas, não existem 

garantias de que funcionarão para todos, nem que haverá uma sustentação de desejo de quem, 

em algum momento, sentiu-se fisgado por alguma proposta. Os integrantes que participam de 

um espaço de oficinas estão sempre reinvestindo algo de seu desejo para seguirem 

participando e criando. 

Com isso, chegamos a um segundo elemento importante para oficinas: a constante 

invenção. Ela permite a ampliação dos movimentos no trabalho e que as ações propostas 

possam ser reverberadas conjuntamente (Rickes & Gleich, 2009). A invenção é um 

movimento importante de ser considerado no trabalho em oficinas, na invenção do mundo e 

de si mesmo, no cultivo da alteridade e do coletivo (Araldi et al., 2012). Em oficina, há um 

movimento “entre o planejar e o oficinar”, já que é a partir de cada encontro que serão 

pensados os seguintes. O planejamento ajuda na construção do trabalho, mas há algo que se 

inaugura na própria experiência. Rainone, Lerner e Moschen (2012), ao falarem sobre uma 

experiência em uma oficina de imagens, apontam que o trabalho inicia na produção de um 



23 
 

roteiro e na inscrição de ideias no papel como referências que estão abertas para 

modificações. Nesse movimento, as imagens são captadas e as histórias são criadas, mas não 

de forma engessada. É um processo dinâmico em que um elemento vai modificando o outro e 

assim sucessivamente. 

Entretanto, não há como prever se alguma atividade poderá repercutir em efeitos para 

algum oficinante, antes da realização de uma oficina. Sua operacionalidade reside, justamente, 

no acaso, não existindo uma oficina a priori (Silva & Alencar, 2009). “O que é importante é o 

acidente, a descoberta acidental, a oportunidade que se abre e a que o sujeito responde, dando, 

a um material qualquer, um lugar único. Estamos no campo da reinvenção, como os pacientes. 

E, isso, parece incluir, também, o oficineiro” (p. 528). 

Nesse sentido, também se faz importante ter em vista os objetivos de uma oficina. Os 

objetivos são alicerçados no desejo dos oficinantes e oficineiros. Sobre isso, Araldi et al. 

(2012) apontam a importância de reconhecer que "toda oficina circula em torno de um 

compartilhar" (p.47). É a partir da ideia de um espaço comum que se sustenta a possibilidade 

de trabalho, o que exige a construção de um espaço-tempo. Da mesma forma,  Rainone, 

Corso, Gleich, Lerner e Moschen (2009) apontam que “o ponto de operacionalidade” de uma 

oficina é justamente o compartilhamento, a troca que é criada, que implica “. . . um aprender a 

se relacionar, uma criação que passa, do produzir um objeto, ao se perceber e se deixar 

produzir por ele também.” (p.145). São espaços nos quais os sujeitos se reúnem para 

compartilhar um fazer comum, “um fazer em companhia.” (Rainone et al., 2012, p.140). 

O fazer em companhia evoca o trabalho no coletivo e nos leva a outro ponto 

importante de um espaço de oficinas: as relações entre oficineiros e oficinantes. Essa relação 

se dá em ato na oficina e pauta o processo. Araldi et al., (2012) ressaltam a importância de 

pensar as posições ocupadas por oficineiros diante dos participantes da oficina. As oficinas 

convocam, em seu fazer, escolhas horizontais, colocando em tensão as relações de poder que 

inscrevem fronteiras entre oficineiro e oficinante. O laço transferencial no trabalho em 

oficinas sustenta-se na horizontalidade, na construção de um compartilhar em sinfonia, que 

respeita os ritmos e não apaga as diferenças. Assim, as relações constituídas operam como um 

organizador do trabalho, tornando a experiência em si como balizadora. (Rainone et al., 2012; 

Araldi et al., 2012). Rickes e Gleich (2009) sugerem uma dança de posições que dissolvem a 

fixidez de papéis em oficina, o que em outras palavras, apontam para a circulação do lugar de 

saber como ferramenta importante no trabalho. O oficineiro pode ocupar o lugar de alguém 

que quer saber sobre algo, junto com o oficinante, em certa recusa a posição de mestria, 

tornando-o “destinatário de um endereçamento.” (Silva & Alencar, 2009). 
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Muitas das oficinas terapêuticas sustentam-se como uma modalidade de trabalho que 

produz uma materialidade amparada em artefatos simbólicos culturais. Araldi et al. (2012) 

apontam que, em oficina, os participantes compartilham um fazer prático que envolve 

"objetos-conceitos" (p. 48). A produção de objetos pode ser compartilhada simbolicamente e, 

além disso, sua materialidade pode ocupar um lugar intermediário entre os sujeitos. No 

trabalho com a clínica da psicose, por exemplo, o objeto criado pode funcionar como ponte 

que opera criando condições para uma relação (Rainone et al., 2009) entre oficinantes e 

oficineiros, já que garante uma distância apaziguadora que protege o sujeito de suas fantasias 

(Rainone et. al., 2012). A produção de algo material, sustentada pelo laço transferencial, pode 

operar como uma disjunção na relação de continuidade entre sujeito e outro (Guerra, 2004) e 

como função de mediadora do grupo (Rainone et. al, 2012). Ademais, a produção em oficina e 

o ato de torná-la pública têm função importante na articulação entre desejos e singularidades, 

produzindo efeitos para além do espaço propriamente dito (Araldi et al.,  2012).  

A oficina aciona um saber como [grifo dos autores], um tipo de conhecimento em 

operação, que se constitui a partir da experimentação com diferentes materialidades, 

sejam elas objetos da oficina, as superfícies que permitem o compartilhamento e a 

comunicação, sejam elas as próprias redes de conversação que se estabelecem no 

tempo-espaço da oficina (Araldi et al., 2012, p.54). 

 

No entanto, Silva e Alencar (2009) apontam que esses produtos não comportam um 

sentido em si e, se há algum sentido, esse se encontra no “fazer” singular do oficinante. O 

trabalho realizado pode ter uma função variável para cada oficinante, ou seja, depende de 

certa contingência entre o “saber-fazer” e o material oferecido pela oficina terapêutica. Toda 

produção do paciente pode estar relacionada com o seu trabalho psíquico e isso é o mais 

importante, para além de um senso estético, no escopo de um trabalho em oficinas.  O sujeito 

pode localizar, a partir da materialidade, um suporte para elaborações psíquicas (Guerra, 

2008; Silva & Alencar, 2009), assim como criar superfícies de inscrições (Silva, 2018). Dessa 

forma, caberia ao oficineiro acompanhar e acolher os produtos do fazer do oficinante que sabe 

o que está em jogo quando tece sua produção (Silva & Alencar, 2009). 

As noções de tempo e espaço também são importantes elementos a serem 

considerados no trabalho em oficinas. Isto é, a consideração do espaço em uma marcação de 

um início, meio e fim. No entanto, as marcações espaço-temporais podem estar abertas 

durante as oficinas e na forma com que cada participante pode se apropriar delas 

singularmente (Araldi et al., 2012). O espaço físico, para além da produção de objetos e da 

relação entre oficinantes e oficineiros, pode operar como um suporte material do significante 

que tem efeitos de apaziguadores para o sujeito (Guerra, 2008). 
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Mesmo que possamos reunir alguns elementos que sustentam um trabalho em oficina, 

cada uma será única e não poderá ser replicada em seu modo de funcionamento. As oficinas 

podem ser reunidas umas com as outras quando compartilham de uma perspectiva ética 

orientada pelo objeto que a sustente (Guerra, 2008). Nesse contexto, nos encontramos com o 

ponto que diz respeito à perspectiva ética: 

Não há norma ou exigência a ser seguida numa oficina. Dessa maneira, a dimensão 

ética surge como única “reguladora” de sua operação. Também a partir daí se pode 

pensar no risco de exigência estética ou de produtividade numa oficina vir a se tornar 

um novo imperativo, legislando sobre os arranjos que o participante deveria firmar 

através da atividade e do produto com a cultura (p.56). 

 

Com isso, acredita-se que pensar sobre o que sustenta uma prática em oficina, o seu 

porquê e para quê serve, não se referem apenas a uma terapêutica em saúde mental, mas a 

questões fundamentais para o social. Essas nos levam para o campo da política e como 

possibilidade de entendermos o desejo, enquanto produtor de subjetividades e de mundos 

(Rauter, 2000), que inclui a relação com o outro, no seu reconhecimento como alteridade e 

lançam perguntas sobre o como conviver em sociedade. Por fim, após esse percurso, a seguir 

nos aproximaremos do campo das oficinas de contação de histórias associadas à saúde mental.  

 

1.4 Oficinas de contação de histórias e saúde mental 

Celso Gutfreind (2010) lembra-nos que a vida começa com histórias. Sem elas, o viver 

não encontra eco e abrigo para existir. Não encontra possibilidades de ter consistência, 

continuidade e duração. A narrativa permite que a vida seja transmitida no cuidado e 

permaneça nos escritos e na oralidade. No entanto, ela não se resume às palavras, mas se 

estende aos gestos, sons e imagens. “A narrativa é mais toque ou holding (sustentação)” 

(p.30). A narrativa é ponte entre o eu e o outro, ainda que o contar inclua sempre algo de um 

resto, de um não contável. 

A narração é um tema caro à psicanálise que aposta nela como possibilidade de 

transformação e criação. Freud trouxe para a psicanálise o valor da narrativa, da escuta de 

histórias e da possibilidade de reinventar a ficcionalidade na vida, a partir dos elementos que 

compõem o texto singular de cada um. Há muitas formas de contar e de ouvir, mas ao 

falarmos em narração, encontramos a condição da presença, de alguém que a conte e de 

alguém que a escute. Gutfreind (2010) aproxima o exercício da narratividade com o exercício 

da parentalidade, em que os primeiros outros são os pais, e, as primeiras histórias vão muito 

além das palavras. Sem o outro, não se conta nem se constrói a vida psíquica. Mas com as 
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letras que nos são ofertadas, há um movimento importante de autoria do sujeito que monta 

palavras e organiza seu próprio vocabulário. Não é à toa que a psicanálise de crianças aposta 

em intervenções a partir da contação de histórias (Bettelheim, 1980; Gomes, 2019; Gutfreind, 

2020; Schneider, 2008; Silva, 2018; Sousa, 2018; Teixeira, 2007; Torossian, 2009; Torossian 

& Xavier, 2012) e na criação e sustentação de narrativas.  

Bettelheim (1980) foi um dos pioneiros no campo da psicanálise a pensar o papel dos 

contos para a vida psíquica na infância. O autor trabalha, em seu livro “A psicanálise dos 

contos de fadas”, a literatura como canalização de significados e sentidos para a vida. 

Especialmente, como educador e terapeuta, Bettelheim ressaltava a literatura enquanto 

ferramenta para o desenvolvimento da mente e da formação da identidade da criança, mesmo 

que fizesse crítica às histórias modernas por um suposto esvaziamento de sentido. Segundo 

ele, os contos tradicionais ajudam na elaboração de fantasias inconscientes, pois externalizam 

os processos internos psíquicos das crianças, tornando-os compreensíveis quando 

representados pelas figuras da história. Assim, a criança poderia utilizá-los conforme a 

problemática do momento, não sendo confrontada diretamente, mas incentivada a encontrar 

sua própria solução pela contemplação da história. Por isso, Bettelheim salientava a 

importância de contar histórias que despertem o interesse e a curiosidade das crianças. 

A partir da obra de Bettelheim e da ênfase dos contos como importantes ao universo 

psíquico, Celso Gutfreind (2020) faz uma pesquisa clínica sobre a utilização dos contos 

associada à saúde mental infantil em diferentes settings. Partindo de uma experiência na 

França, o psicanalista propõe uma intervenção com infâncias, a partir de um ateliê de contos, 

salientando sua importância para a construção psíquica, na via da representação de angústias e 

sentimentos difíceis. Inspirado em referências francesas, o autor cria um dispositivo em 

abrigos públicos de Paris e escolas infantis. O conto é tomado enquanto um mediador e em 

sua dimensão de objeto artístico por excelência, promovendo efeitos terapêuticos para 

crianças, mobilizando sua vida imaginária e possibilitando uma expressão de vivências com 

criatividade. Ao mesmo tempo em que o conto promoveria a elaboração de conflitos 

psíquicos, a partir da arte e da metáfora, ele ajudaria a manter certa distância dos afetos. 

Gutfreind (2020) aponta a importância dos contos nos processos de identificação com as 

imagos parentais, ajudando no tratamento psíquico de crianças que foram separadas de seus 

pais, atuando como forma de elaboração. Assim, o psicanalista trabalha os contos como 

instrumentos para uma psicoterapia de grupo, apontando para a importância da história 

propriamente dita na intervenção e da ancoragem da criança na relação com os adultos que 

fariam uma função de sustentação de sua construção psíquica. Dessa forma, defende que os 
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contos, junto do enquadramento do ateliê, fariam um importante incremento no processo de 

simbolização das crianças, desde a criação de um clima transicional.  

A partir do conceito de objeto e fenômenos transicionais de Winnicott, Gutfreind 

(2020) aponta a transicionalidade entre o conto e o setting que permite à criança desenvolver 

sua capacidade de criar e de aumentar seu espaço potencial. Além disso, trabalha o conto 

como um objeto transicional, na medida em que, pode ser um repertório para a criança, sendo 

um objeto que não faz parte de seu corpo e nem da realidade exterior, como as canções e 

melodias. 

Nessa via, Schneider (2008) desdobra um projeto de oficinas de contos de fadas, 

evidenciando o potencial terapêutico da arte, com crianças asmáticas em uma Unidade Básica 

de Saúde. Com um enfoque winnicottiano, a autora realizou oficinas de contos de fadas com 

crianças, inspirada na produção de Celso Gutfreind, que consistiam em momentos de 

contação de histórias seguidas de um momento de atividade, nos quais incluía o desenho. 

Schneider (2008) aponta a diferença dos relatos trazidos pelas crianças na oficina, sobre suas 

histórias de vidas, percebendo uma mudança do discurso e posicionamento no enredo, assim 

como na relação com o ambiente. A autora corrobora com Gutfreind (2020), na medida em 

que ressalta os contos de fadas como espaços potenciais, pois auxiliam nos processos de 

identificação e simbolização, além de serem uma forma criativa de auxiliar as crianças na 

resolução de suas questões. Nessa perspectiva, os contos infantis, assim como o brincar na 

infância, constituem-se como um espaço transicional: não seriam restritos à realidade 

objetiva, já que podem ser operados pela imaginação da criança; mas também não seriam 

unicamente do mundo interno, já que são obras provenientes da cultura; ocupando, dessa 

forma, o espaço intermediário, a área das experiências transicionais. Os contos, quando 

escutados, podem despertar imagens, símbolos e metáforas, e quando tratam de algo que já foi 

pensado e imaginado, ajudam no processo de elaboração através do suscitado pela história. 

A contação de histórias é apontada também pela literatura como uma intervenção que 

tem possibilitado a escuta do sofrimento psíquico e o processo de reelaboração traumática. 

Nessa via, Rocha, Rodrigues, Torossian e Gageiro (2020) desdobram uma experiência de 

contação de histórias, inspiradas no trabalho de Celso Gutfreind, junto a crianças em situação 

de vulnerabilidade social. As autoras apontam as oficinas de literatura infantil e contação de 

histórias como dispositivo clínico para a escuta do sofrimento e da desigualdade racial, sendo 

um modo de incidir no processo de subjetivação de crianças que vivem em contextos sociais 

críticos. A partir de um projeto de extensão universitária, a oficina de contação de histórias 

tem como direção escutar através do brincar e é sustentada a partir do desejo das crianças de 
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estarem ali. A estrutura da oficina é composta em dois momentos: um de narração ou 

contação e outro de atividade lúdica a partir dos efeitos suscitados pela leitura. No entanto, 

esses momentos se cruzam e se misturam sem seguir necessariamente uma linearidade. A 

contação acontece, às vezes, por meio da leitura de livros, em outras, pela dramatização dos 

contadores em uma proposta mais teatral. As autoras apontam a fala, a partir dos personagens, 

como um espaço que contorna a angústia e como uma possibilidade significante, deslocando o 

lugar da repetição da violência. Com isso, apontam o dispositivo como possibilidade de um 

caminho para que a fantasia e a significação tenham um lugar, auxiliando as crianças a tecer 

outro texto para si, enlaçando sua posição desejante e abrindo espaço para o exercício de 

escolha. 

Sobre esse mesmo projeto, Torossian (2009) ressalta o trabalho com a literatura em 

oficina como uma estratégia de intervenção, associado à produção de uma grupalidade, como 

possibilidade de continência e de constituição do sujeito. A autora pontua o trabalho inicial da 

construção do objeto livro como algo a ser lido, para depois assumir a condição de 

brinquedos, permitindo a conexão com as narrativas da cultura. Para além da leitura de 

livros, o corpo precisa entrar em cena, acionando uma experiência de dramatização das 

narrativas, criando um ponto de encontro e de possibilidade de suportar a narração de histórias 

doloridas. As oficinas são tomadas enquanto um dispositivo produtor de saúde e de 

subjetivação, no qual a potência artística possibilitou gestos de reelaboração e a aposta em um 

compartilhamento no encontro com a literatura. 

Ainda sobre projetos no campo de oficinas de contação de histórias, Teixeira (2007) 

aponta a experiência no Serviço de Psicologia Aplicada da Universidade de Fortaleza 

nomeada como oficina terapêutica “Conto e Traço”. Esse projeto foi realizado com crianças 

que estavam em lista de espera para atendimento psicológico na instituição e/ou que 

demonstravam dificuldades de aderência ao tratamento. A oficina terapêutica “Conto e Traço” 

foi desdobrada como um espaço clínico que busca acolher as formas de expressão das 

crianças. O trabalho é pensado enquanto elaboração do mal estar, através da produção e da 

vivência de fantasias sem ameaças, abrindo espaço para mudanças de posições. Da mesma 

forma, foi percebido que as crianças tomavam a iniciativa de propor alternativas para o 

remanejamento da posição subjetiva de outras crianças. Desde a construção de um brincar, o 

espaço da oficina de contação de histórias foi proposto como não submetido a um espaço de 

catarse, mas incluído no campo do desejo e da fantasia. A oficina terapêutica mostrou-se, 

assim, como um dispositivo clínico de escuta das demandas e conferiu possibilidades de ação 

frente a repetições sintomáticas. 
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Se partirmos do pressuposto que a literatura nutre a vida, também sustentamos que a 

vida é tecida por narrativas que unem descontinuidades.  “. . .  A literatura é uma questão de 

boca: tem a ver com a voz, mas também com os primeiros alimentos que a criança recebe.” 

(Petit, 2010, p.68). Nesse contexto, podemos associar o contato com as histórias como 

inaugurais para a constituição do sujeito, começando na relação com seus cuidadores e pelo 

contexto histórico político em que se nasce. Tendo em vista essa aproximação, algumas 

produções do coletivo Com Fio no Conto (Silva, 2018; Sousa, 2018; Gomes, 2020) apontam a 

importância da contação de histórias para as infâncias, a partir da experiência com crianças 

que apresentam impasses no seu processo de subjetivação em uma instituição de Porto 

Alegre. Essa intervenção em oficina foi associada por Silva (2018) aos jogos constitutivos do 

sujeito (sendo esses os primeiros jogos na relação do bebê com seu cuidador) que incluem a 

nomeação significante e a suposição de sujeito. Assim, a posição de contador em oficina foi 

relacionada com o lugar de Outro primordial, conferindo significantes para a criança se situar 

em uma trama simbólica. Na mesma direção, a oficina de contação de histórias foi trabalhada 

por Gomes (2019) como possibilidade de montagem de uma cena constitutiva, na 

possibilidade de contorno da pulsão e como espaço onde são movimentadas operações da 

constituição subjetiva. 

Além disso, a literatura, enquanto metáfora poética, como diz Petit (2010), suscita a 

criação de uma abertura psíquica, o que permite uma “escapada solitária”, pois possibilita o 

embarque em universos diferentes do vivido. Ela também permite aproximações com 

personagens, histórias, autores e com diversas vozes que um livro traz consigo, marcando um 

o encontro com a alteridade. As narrativas se tornam parte do sujeito e, ao mesmo tempo, 

mantêm uma distância que o protege. Os textos agem em várias camadas, incluindo 

associações e conteúdos que suscitam. 

Michele Petit (2010) em “A arte de ler” reúne experiências de diversos países, em 

especial, latino-americanos, sobre o trabalho de mediação de leitura em contextos críticos de 

crise. Nesses contextos, situa dificuldades econômicas, sociais e até mesmo conflitos 

armados, e a literatura como ponte para o encontro de sentidos e da reconstrução de si mesmo, 

por meio da noção da continuidade que pode conferir à vida. A autora desdobra várias 

experiências de projetos, como por exemplo, o projeto “A cor da letra” realizado no Brasil, no 

qual há um incentivo à mediação de leitura em instituições por moradores das próprias 

comunidades. Assim, jovens passam a se ocupar de transmitir narrativas que produzem efeitos 

não só em si mesmos, como também nos espaços coletivos.  
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No entanto, Petit (2010) aponta que a busca de um valor simbólico ou terapêutico não 

seria um critério de prioridade ou como uma única finalidade desse trabalho. A autora marca a 

pluralidade de objetivos das intervenções com histórias que incluem: a experiência com a 

alteridade, o encontro com a arte e com o inesperado de uma narrativa, o encontro com a 

possibilidade de expressão de si e de ampliar a multiplicidade de vozes, estabelecendo pontes 

com a cultura.  Justamente pela sua pluralidade e por seu caráter flexível, a literatura abre-se 

como possibilidade de enriquecimento e ampliação da atividade psíquica em um movimento 

fluido. Torrossian e Xavier (2012) apontam, nessa via, o conto enquanto patrimônio cultural, 

pois veicula ideias, modos de ser e referências da cultura, subjetivando seus leitores. Então, 

mesmo que o campo psicanalítico entenda a potência e proponha intervenções a partir da 

contação de histórias, o dispositivo extrapola tal saber e conta com diversos campos de 

conhecimento, em que, cada um a seu modo, pensa essa prática que nos leva aos primórdios 

de nossa organização enquanto sociedade e como sujeitos. 

 

1.5 Com Fio no Conto: contação de histórias e construção de um trabalho  

Após retomar certo panorama no campo da contação de histórias associado às 

experiências no campo da saúde mental das infâncias, situaremos agora os inícios do trabalho 

do coletivo de contação de histórias Com Fio no Conto, escopo da dissertação. Muitas formas 

poderiam ser escolhidas para contar, mas nesse escrito, falarei desde a minha perspectiva. 

Tudo começou na Fundação de Atendimento à Deficiência Múltipla (FADEM). 

Instituição que escolhi fazer parte, em meu primeiro estágio básico da graduação. A FADEM 

é situada no município de Porto Alegre e atua com adolescentes, crianças, bebês e suas 

famílias composta por várias frentes de trabalho. A instituição ocupa-se do campo da 

deficiência múltipla, ou seja, no acolhimento de alunos/pacientes que tenham uma ou mais 

deficiências associadas ou não a questões psíquicas (como os transtornos do 

neurodesenvolvimento). Para além de atendimentos clínicos e do trabalho em estimulação 

precoce, a FADEM conta com o Espaço Educativo que sustenta o desenvolvimento/aquisição 

de aprendizagens – para além das ditas formais -, a partir do trabalho em forma de grupos, 

incluindo, por exemplo, o incentivo à convivência entre os pares, à autonomia dos sujeitos e à 

valorização de suas possibilidades de escolha. 

Minha inserção na instituição foi com um grupo de adolescentes. Esse ponto é de 

fundamental importância para a minha formação. O meu encontro com a FADEM, e com os 

alunos do grupo que acompanhei, segue reverberando em mim perguntas sobre a clínica, 
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sobre a formação e sobre os modos do sujeito habitar o mundo e habitar seu corpo. Foi lá 

onde me encontrei com adolescentes que me mostraram que a linguagem não se restringe à 

fala e às palavras, que o andar não se limita ao mover das pernas e que o desejo, abre 

possibilidades de encontrar formas, a partir das condições que o corpo impõe a cada um, de se 

conectar e se comunicar com o outro. 

Foi na FADEM que conheci diversas formas de trabalho em oficina: de capoeira, som 

e culinária. Enquanto educadora do grupo, na condição de estagiária, junto das educadoras de 

referências (Carolina, Amanda e Isadora), pensávamos em trabalhar aprendizagens que 

circunscreviam produções da cultura e de possibilitar intercâmbios, a começar pela relação 

entre colegas. Sobre o trabalho com oficinas, senti interesse especial pela oficina de som, em 

que a psicóloga e atriz Lívia Dávalos junto da estagiária Sofia Tessler brincavam com os 

ritmos do corpo junto das sonoridades dos instrumentos musicais, no grupo em que eu 

acompanhava. Meu encontro com a oficina de som foi mais como espectadora curiosa. Foi 

com a oficina de contação que pude me desbravar como oficineira, brincando junto com as 

crianças, em companhia do nosso coletivo. 

O meu início na oficina de contação, aconteceu em meio a despedidas: em um dos 

meus últimos dias de estágio, deparei-me, pelos corredores amarelos da FADEM, com um 

grande livro colorido e personagens do Procurando Nemo, nele afixados, que algumas colegas 

montavam para contar a primeira história. Lívia e Sofia já se organizavam para iniciar o 

trabalho com oficinas de contação de histórias em um dos grupos. Interessada e encantada 

pela possibilidade deste trabalho, juntei-me a elas acompanhada de mais outras colegas, na 

época, também estagiárias (Paula e Luísa). 

Mais do que uma proposição unilateral, essa oficina, em seu início, já era marcada por 

ser um espaço de invenção, a partir de um encontro de desejos: nosso, enquanto contadoras de 

histórias e das crianças, pelo universo ficcional das narrativas infantis. Em relação ao 

interesse das crianças pelas histórias, Sofia conta-nos uma cena, de um dos grupos que 

acompanhava, em especial, compartilhando conosco um dos disparadores para a proposição 

da oficina, que reconstruo aqui em minhas palavras: 

 

 Martin 
4
 ia frequentemente até o armário de livros da sala, escolhia um e ficava com 

seu rosto submerso nele, cobrindo-o todo e ficando certo tempo ali, parado de forma mais 

solitária. Ele mergulhava naquele universo de magia, mas era difícil de conseguir sair desse 

                                                
4
 Os nomes das crianças foram alterados para preservar o sigilo. 

 



32 
 

mergulho sozinho. As águas, que propunham um encontro com o ficcional, encharcavam-no. 

Não lhe permitiam respiros até a superfície, para sua tomada de fôlego e assim seguir 

nadando nos mares da ficção. As águas, solitárias por esses mares, tinham quase que efeito 

de afogamento, o que convocava das educadoras alguma mediação para este encontro ser 

velejável. 

 

Dessa cena, surge a pergunta de como pensar um espaço para um navegar 

compartilhado nas histórias, em que o desejo singular de uma criança por uma narrativa 

pudesse se tornar compartilhável com as outras, despertando o interesse por uma história 

comum ou abrindo para outras histórias possíveis. Além disso, outra pergunta suscitada por 

essa cena foi de como poder criar condições de ampliação das possibilidades de encontros 

entre as crianças a partir do que a ficção oferta. Essas perguntas deram base para pensarmos 

em nossa forma de trabalho que iniciou com este grupo de crianças de aproximadamente 9 e 

10 anos na FADEM. 

Assim nasceu o Fadencanto. O Fadencanto foi um projeto de extensão vinculado à 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul a partir do Núcleo de Pesquisa em Psicanálise, 

Educação e Cultura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (NUPPEC) situado no 

Eixo I deste núcleo - Psicanálise, Educação e Cultura, sob a coordenação da professora 

Simone Moschen. Enquanto Fadencanto, passamos a fazer a oficina de contação de histórias 

quinzenalmente na FADEM, de forma contínua com o mesmo grupo de crianças, e fomos 

criando esse espaço, inspiradas em referências cênicas, a partir da formação da Lívia como 

atriz que ia emprestando pinceladas ao nosso trabalho. A cada quinze dias, encontrávamos-

nos com as crianças, no mesmo lugar da sala FADEM (canto escolhido junto delas) para 

iniciar a oficina e propúnhamos uma configuração inicial do trabalho, a partir da demarcação 

palco e plateia no espaço. Esse ponto será explicado mais à frente. 

Mas o nosso desejo pelas histórias seguiram e tivemos vontade de circular por outros 

espaços experimentando a arte de contar histórias. Assim nasceu o coletivo de contação Com 

Fio no Conto. A parceria com o NUPPEC (UFRGS) seguiu alinhada em nossos caminhos. 

Esse espaço tem sido de fundamental importância para nosso trabalho, no pensar coletivo e 

para partilhar histórias que recolhemos dos encontros com as crianças. Cabe aqui situar, 

brevemente, que, nesse tempo de trabalho, fizemos algumas trocas em outros espaços. 

Propomos uma oficina enquanto projeto de extensão na Universidade, através do NUPPEC, 

para interessados na experiência de contação de histórias junto de crianças. Criamos um 

espaço de conversa com o CAPSI do Grupo Hospitalar Conceição. Fizemos uma inserção em 
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um projeto com os moradores da Ilhota, contando a história dos “Saltimbancos” de Chico 

Buarque no Centro Municipal de Cultura de Porto Alegre. Participamos de um teatrinho com 

crianças e fizemos parcerias com a escola comunitária Só Criança, onde criamos em conjunto 

um espaço de encontro entre educadoras e narrativas. Também fizemos uma parceria com a 

Escola da Vida reconstruindo elementos que tinham sido potentes no encontro anterior com 

educadores. 

Ao longo do nosso percurso, escutamos perguntas de curiosidade e surpresa, como por 

exemplo: “Como contar histórias para ‘esse público’? Eles ficam sentados? Como contar 

histórias se não ficam parados?”. Temos insistido que as histórias são para todos e mais que 

isso, que todos somos contadores. Vida e história nascem juntas. Nos lugares que circulamos, 

costumamos devolver esse saber que é da experiência, dos inícios do caminho enquanto 

sujeitos, marcados pelas histórias e contações, da arte de narrar e ser narrado. 

Enquanto continuidade do trabalho de oficinas com crianças, ampliamos nosso campo. 

Passamos a compor as Oficinas do Brincar na Clínica de Atendimento Psicológico da UFRGS 

em 2017. Era um período delicado na instituição que estava com uma grande fila de espera 

para novos pacientes, além de poucos terapeutas para a demanda cada vez mais crescente. 

Assim, a partir do Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão em Clínica Interdisciplinar da 

Infância (núcleo que se ocupa de discussões clínicas dos casos de crianças que passam pela 

instituição) ajudamos na construção de um espaço para as infâncias. Pensamos conjuntamente 

a construção desse espaço - nomeado posteriormente como Oficinas do Brincar- e passamos a 

realizar oficinas de contação de histórias compondo quinzenalmente o grupo. 

Após um ano e meio de trabalho junto da Clínica da UFRGS e da FADEM, por 

demandas de tempo, seguimos apenas na FADEM. Foi aí que mudamos de grupo em 2019. 

No entanto, em função do atravessamento da pandemia do coronavírus em 2020, passamos a 

compor com a equipe através de contações de histórias em vídeo, disponibilizadas para as 

famílias, cujo acesso pudesse se dar quando possível. Foi um desafio para nós enquanto 

coletivo nos reinventarmos na modalidade virtual.  

Mesmo que não seja possível pensar em uma transposição (sem diferenças) do 

trabalho presencial para o virtual, o trabalho com as oficinas síncronas virtuais tem se 

construído. Algumas perguntas assumem novos contornos, como por exemplo, pensar na 

possibilidade de dar lugar às intervenções das crianças nas histórias. Além disso, seguimos 

acreditando na importância do prosseguimento desse trabalho, pois entendemos que as 

histórias podem dar um respiro em tempos tão áridos e difíceis.  
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Situando a criação e sustentação do trabalho do coletivo Com Fio no Conto, a presente 

dissertação, em sua primeira parte, teve como objetivo pensar e refletir sobre os elementos 

organizadores do trabalho da oficina de contação de histórias, discutindo com proposições 

teóricas da psicanálise com crianças. Na segunda parte do escrito, as oficinas foram enlaçadas 

com um operador teórico que nos pareceu precioso para propor uma discussão para a 

intervenção com as infâncias, o de suplemento situado na obra de Ricardo Rodulfo. Cabe 

ressaltar que diferentes tempos atravessarão essa escrita, pois se os pressupostos e encontros 

foram construídos em um tempo que já se foi, pretendemos seguir junto deles, reconstruindo e 

tecendo esse percurso. 
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2 Metodologia 

A escolha pela pesquisa psicanalítica sustentou-se a partir da ética da psicanálise que 

tem movimentado o prosseguimento da experiência em oficina e pelo desejo da pesquisadora. 

Essa pesquisa surgiu com base na construção de um trabalho e no desejo de colocar em texto 

uma experiência que foi (segue e seguirá sendo) tecida, a fim de lançar algumas contribuições 

acerca de um trabalho em oficinas, discutindo uma possibilidade de entendimento teórico 

associado ao processo de subjetivação de um sujeito. Tendo isso em vista, essa dissertação 

teve como objetivo discutir a oficina de contação de histórias do coletivo Com Fio no Conto, 

propondo uma discussão para a intervenção com infâncias, em especial, no enquadre dos 

impasses do processo constitutivo. 

Em um contexto mais amplo, vale ressaltar que o embasamento da pesquisa 

psicanalítica parte de uma busca em Freud por uma orientação metodológica, retomando seus 

fundamentos (Iribarry, 2003). Nesse sentido, o início da clínica e a construção da pesquisa são 

indissociáveis no percurso da psicanálise, pois é assim que Freud vai articulando sua teoria: 

desde a reflexão de seus casos clínicos, incluindo erros e acertos (Diniz, 2010).  

No entanto, Freud (1912/1996) aponta que se pesquisa e tratamento coincidem, essa 

associação é possível até certo ponto já que a técnica exigida por uma pode opor-se à 

requerida por outra. Assim, alerta sobre a dificuldade de investigar casos em andamento, pois 

a ciência miraria em produzir uma previsão de progresso, o que se distancia da técnica 

analítica. O avanço de uma análise estaria associado a justamente não ter intuitos a priori, 

mas ao que emerge do trabalho. Com isso, recortamos com suporte em Freud, as 

considerações para a pesquisa psicanalítica sobre o momento a posteriori no pesquisar, a 

atenção flutuante na aproximação com os dados da pesquisa e a parcialidade do 

conhecimento, visto que esse é sempre situado e recortado. 

A partir das considerações traçadas, a dissertação surge a partir da experiência do 

coletivo Com Fio no Conto  em oficinas na Fundação de Atendimento à Deficiência Múltipla 

(FADEM) na cidade de Porto Alegre no Rio Grande do Sul. A FADEM foi comunicada, 

desde o primeiro momento, sobre o desejo da dissertação e assinou um termo de 

concordância, estando ciente que esse escrito se debruçou sobre o trabalho ali realizado. Os 

nomes das crianças foram alterados para fins de sigilo, assim como, possíveis características 

que pudessem identificá-las.   

O trabalho partiu de oficinas de contação de histórias, realizadas junto de um grupo de 

crianças, com idade entre 9 a 10 anos, até o início de 2019, e também junto de outro grupo da 
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mesma instituição, com crianças aproximadamente da mesma idade, que segue até o presente 

momento. As oficinas de contação compõem o Espaço Educativo da FADEM, eixo que se 

ocupa, no enlace entre educação e psicanálise, do incentivo a aprendizagens das crianças, para 

além do letramento e da escrita, incluindo a relação com o outro, a organização com o corpo e 

o incentivo à autonomia. Cabe ressaltar que a instituição organiza o Espaço Educativo através 

da formação de pequenos grupos heterogêneos, agrupando as crianças a partir de interesses 

em comum. Os grupos, nesse sentido, não são montados a partir dos diagnósticos 

psiquiátricos ou dos quadros orgânicos - ainda que façam parte do recorte da instituição-, mas 

organizados em função do momento em que a criança está e de seus possíveis gostos. 

A dissertação contou com adaptações dos registros das oficinas de contação de 

histórias no formato online e presencial. A primeira parte contou com cenas, recortadas dos 

diários clínicos das oficinas presenciais, até o período de 2020, realizadas em momentos 

diferentes com dois grupos da FADEM. O primeiro grupo foi acompanhado pelas oficinas até 

2019 e, o segundo grupo passou a ser acompanhado dessa data em diante. A mudança de 

grupo aconteceu em virtude da mudança de interesses das crianças (que estavam mais 

crescidas) e pelo reconhecimento da instituição de outro grupo de crianças menores que 

poderia se beneficiar da oficina, em função do interesse maior pelas histórias infantis. O 

segundo grupo de crianças, acompanhado em oficina, teve um ano de trabalho presencial até a 

chegada da pandemia. Nesse sentido, optou-se, na primeira parte da dissertação, por seguir a 

ideia inicial do projeto de mestrado que tinha como objetivo pensar organizadores do 

enquadre das oficinas presenciais.  

No entanto, com a chegada da pandemia, isso impactou o trabalho presencial das 

oficinas, assim como essa escrita. Vale destacar que, após um período de suspensão total das 

oficinas no início da pandemia do coronavírus, passamos a encaminhar para as famílias 

vídeos de contações. Com o seguimento da pandemia e reorganização da FADEM, passamos 

a realizar oficinas de contação de histórias síncronas, com chamadas de vídeo em WhatsApp - 

que seguem até o momento. Esses atravessamentos possibilitaram novas interrogações, 

incluindo a importância da relação entre as crianças e de repensar o lugar das contadoras em 

cena. Assim, na segunda parte da dissertação, foram mesclados os diários do formato das 

oficinas presenciais com os diários das oficinas virtuais. Não foi realizada uma análise 

específica das adaptações de uma modalidade ou outra, nem uma análise dos casos ou das 

diferenças de cada grupo. Os diários foram tomados como registro das reverberações do 

contato entre histórias-crianças-contadoras, em que, mais do ser utilizado desde uma 
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perspectiva de análise de caso, foi tomado como texto de produções que traz elementos 

importantes para pensarmos a intervenção.  

Houve uma proposição de dois eixos de escrita: um eixo acerca dos elementos 

organizadores do trabalho na oficina de contação de histórias, mais dedicado ao trabalho 

presencial e, outro, incluindo oficinas presenciais e virtuais, que discute o trabalho, através do 

operador teórico suplemento retirado de Ricardo Rodulfo, como potente para uma discussão 

da intervenção associada ao processo de subjetivação na infância. O conceito foi enlaçado 

com o lugar da ficção, o reposicionamento no que tange ao lugar das contadoras em oficina e 

a potência do encontro de uma criança com a outra - desde a dimensão do educativo e da 

posição de amigo (Rodulfo, 2013). 

A metodologia do trabalho foi desdobrada em três tempos: tempo da experiência, 

tempo da escrita do diário e tempo do relato clínico, assim como trabalhado por Silva, 

Oliveira e Ferrari (no prelo). No tempo da experiência, temos a produção de um encontro com 

o campo e com o inédito, possível a partir de uma disponibilidade. Nesse tempo, há uma 

produção de experiência enquanto acontecimento, que coloca uma alteridade, uma 

exterioridade em cena e vai além da impressão do pesquisador, aproximando-se do que é 

disparado no contato com o campo. Sobre esse tempo, considerou-se, para essa dissertação, o 

momento em oficinas propriamente dito junto das crianças (online e presencial). 

No que tange ao encontro com o campo, tomou-se uma direção diferente da relação 

pesquisador-objeto como trazido por algumas pesquisas psicanalíticas. Ainda que 

assegurando as diferenças entre essas posições, partiu-se da proposição de uma criação 

conjunta entre pesquisador e objeto, em seu movimento recíproco e produtor do processo de 

pesquisa. Um conceito recortado que nos pareceu potente para essa discussão no campo da 

pesquisa psicanalítica foi o de fenômenos transicionais de Winnicott (1975) articulando-o 

com uma discussão metodológica (Silva, Silva, Silva & Ferrari, no prelo). O conceito de 

fenômenos transicionais apoia-se em uma zona de entre (Rodulfo, 2012), o que leva a pensar 

em uma produção de conhecimento desde um lugar intermediário e na via da criação da 

pesquisa, visto que é marcada pela singularidade do encontro, sempre único. Essa condição da 

pesquisa, tomada enquanto uma zona de um entre, pode ser utilizada para pensar a criação 

entre pesquisador-objeto-campo, enquanto mútua construção do conhecimento, e não de 

primazia de um lugar ou outro. Nessa via, o campo constrói o pesquisador e vice-versa. 

Retornando aos tempos metodológicos, em um segundo momento, chegamos ao tempo 

da escrita do diário. Aqui há uma produção e transformação em escrita do que foi 

experienciado, através de um diário clínico. Silva, Oliveira e Ferrari (no prelo) apontam o 
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diário clínico como uma forma de descrever as cenas vividas que comporta o registro de 

associações, sentimentos, impressões, em uma tentativa de colocar em palavras algo ainda 

pouco elaborado para o pesquisador. Assim, foram tomados os diários produzidos pelo 

coletivo, entendendo-os como material de pesquisa. Esses foram nomeados na dissertação 

como diários clínicos e operaram como registros das oficinas de contação de histórias. Todos 

foram escritos pelas contadoras (quando se sentiam convocadas para tal), após a experiência, 

colocando em palavras os desdobramentos das histórias e as intervenções. Optou-se por 

realizar revisitações dos diários realizados pelo coletivo, com posterior adaptação dos mesmos 

pela pesquisadora, para fins de entendimento do leitor. Não houve a pretensão de fazer uma 

análise específica de cada diário, buscando interpretações para o que ali se produziu, mas de 

recortá-las como texto que compõem a escrita e disparam a discussão. Ainda que não tenham 

sido diferenciadas, para uma análise específica, em oficinas presenciais e online, os diários 

foram identificados em seus diferentes formatos. 

Já em um terceiro tempo, no que tange à metodologia, chegamos à produção do relato 

clínico. O relato clínico apoia-se em um material disponível e possibilita um recorte teórico 

para sua análise. O relato clínico é lido, a partir da metapsicologia, e propõe uma chave 

psicanalítica para alguma questão (Silva, Oliveira & Ferrari, no prelo). As autoras apontam 

que o relato clínico comporta descrições associadas a teorizações, marcado em sua dimensão 

de ficção. É um tempo de cortes e costuras, em que se busca produzir alguns fechamentos e 

contribuições, embora comporte a abertura para novas perguntas e leituras. Com isso, têm-se 

a escrita do relato clínico como um exercício autoral que inclui proposições teóricas junto da 

experiência em oficina. 

Assim, a perspectiva que o trabalho teve em vista foi de não hierarquizar teoria e 

experiência, mas tomá-las enquanto produção de conhecimento que se dá justamente em uma 

zona de reciprocidade marcada pela sua transicionalidade (Winnicott, 1975). O formato 

ensaístico, amparado na forma de um relato clínico, foi escolhido no percurso, já que 

possibilita a liberdade de escrita por parte do pesquisador, abrindo espaço para associações 

durante a produção do texto, em que: 

. . . não interessa a verificação da tese defendida pela eficácia e repetição de sua 

comprovação. Interessa o conjunto da experiência individual e sua potência de 

vivência criadora e instauradora de aprendizagem. O ensaio quebra a continuidade das 

teorias empiristas elevando às últimas consequências a experiência não conclusiva e 

não antecipadora de uma ordenação conceitual fixa (Iribarry, 2003, p. 131). 

 

A zona transicional, proposta enquanto uma relação de entre, foi também operador 

metodológico para a dissertação na articulação da teoria. O presente trabalho parte da 
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premissa do entrecruzamento como potente para a discussão, não tomando as teorias como 

fronteiras demarcadamente rígidas, mas em sua porosidade. Assim, a partir de seu enlace, elas 

podem contribuir com perguntas e leituras possíveis – com a ressalva de não redução das 

diferentes epistemologias e suas singularidades, mas construir, desde suas frestas, 

aproximações. Nessa via, Rodulfo (2005) propõe a associação de textualidades psicanalíticas 

que possibilitariam pontos de intersecção, ao mesmo tempo, que desviariam de rotas 

previsíveis. O psicanalista critica o dogmatismo dentro da psicanálise que trava seu potencial 

de intertextualidade.  

Nessa via, os aportes conceituais foram pensados em sua dimensão de jogo que, 

brincando no terreno da escritura, narram-se e recriam-se (Rodulfo, 2008). Buscou-se 

sustentar, desse modo, a condição de um entre na pesquisa, tomando a produção do pesquisar 

enquanto uma zona de experimentação e criação junto com o campo, reconhecendo a 

implicação da pesquisadora nas escolhas e nos recortes trazidos. Da mesma forma, pretendeu-

se, no movimento de escrita, possibilitar trânsitos entre experiência e teoria e, assim como 

sustentado por Rosa e Domingues (2010), apostou-se na não univocidade dos conceitos e na 

construção de conhecimento entre a trama teórica, a prática e os pares. Tal questão se sustenta 

na proposição de que os conceitos e suas construções comportam a dimensão da criação e, se 

fixados, perdem sua função.  

Por fim, entende-se que essa pesquisa foi possível a partir da construção transferencial 

com o campo, aqui representado pela relação junto das crianças com quem trabalhamos e do 

laço estabelecido junto das histórias, assim como a transferência com os autores e com a 

instituição FADEM. Não se pretendeu com o estudo esgotar as questões, mas sim dar lugar a 

inquietações e fundamentar um trabalho que foi (e segue sendo) construído junto das crianças, 

podendo servir para uma reflexão no campo das oficinas com infâncias. Sendo assim, aponta-

se que se trata de uma produção situada em seu momento histórico político social, atravessada 

pelas questões que mobilizaram a pesquisadora desde sua experiência com o campo, o que 

não pretende ser uma teoria de validade universal pela irreplicabilidade de seu objeto - ainda 

que possa suscitar alguns caminhos para outras experiências marcadas também pela sua 

diferença. 
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“Puxei um fio, cheguei num ponto 

Puxei da memória, cheguei numa história 

Um livro gigante caiu da estante 

Fez-se um mundo de imaginações 

Cidades, poetas e vejam vocês 

A história começa com Era uma vez [...]” 
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5 Chegando ao Fim, Fios que Ficam 

 Desde Rodulfo (1990) e com conceitos como fenômenos transicionais, estatuto de 

brinquedo e inclusões recíprocas, ao longo dessa dissertação, discorremos sobre a oficina de 

contação de histórias Com Fio no Conto, passando por seus elementos organizadores  

articulando-os com tais conceitualizações. A partir do jogo entre crianças-contadoras-

histórias, entendemos a importância da inscrição e do trânsito entre superfícies, que no 

processo de subjetivação de um sujeito, faz-se possível quando a criança consegue se 

reconhecer e habitá-las. Associando com a proposição em oficina, temos a história como 

superfície, as contadoras como superfície, o encontro com os amigos/colegas como superfície, 

o encontro com o educativo como superfície e a própria oficina enquanto intervenção-

superfície que convida a textualidades.  

O convite da oficina de contação sustenta-se na proposta de que as crianças possam se 

apropriar de elementos ali orbitantes para se alojarem, se reconhecerem e também 

demonstrarem seus gostos, e o que não tem interesse, em um exercício de autoria. Nessa 

sobreposição de superfícies, criamos um espaço onde o brincar de ser, o estar com o outro e 

com as histórias podem ser possíveis, contando com a mediação das contadoras em cena. 

Assim, tecemos o trabalho em oficina, sobrepondo elementos das histórias, subvertendo 

sentidos e criando uma superfície conjunta. 

A partir do operador teórico suplemento, podemos ampliar essa questão. O processo 

de subjetivação de uma criança pode ser discutido como um movimento de suplementação, de 

acréscimos e de composições. Esse  movimento de subjetivação se dá a partir de uma base 

especular, identificatória, possível a partir de diversas instâncias subjetivantes que incluem a 

família, mas não se restringem a ela. A imagem de um caleidoscópio nos ajuda nessa 

discussão. 

O caleidoscópio é um objeto formado por um tubo de três espelhos que formam um 

prisma junto de pequenos vidros coloridos que, através do reflexo da luz exterior, produzem 

diferentes efeitos visuais. Quando a luz exterior se aproxima e, o giramos, os reflexos dos 

espelhos formam desenhos simétricos únicos. Há uma construção dos fragmentos de vidros 

coloridos que, a partir do reflexo da luz e de cada gesto, produzem combinações variadas. 

Assim, a cada movimento, formam-se composições singulares, nenhuma sendo igual à outra. 
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Figura 4. Fotografias do interior de um caleidoscópio. 

 

 Retomando a discussão sobre a oficina, ela pode ser entendida como suplementar ao 

processo subjetivo na infância, na medida em que aciona diversas instâncias de subjetivação 

(Rodulfo, 2013), incluindo as relações com os colegas, a composição com o educativo, a 

relação com as contadoras e com o ficcional. Essas instâncias operam como suplementos, 

pois podem inaugurar o encontro do sujeito com novos elementos, trazendo em cena a 

dimensão do acontecimento situado no movimento ativo da infância. A oficina de contação de 

histórias pode inaugurar um espaço suplementário, compondo o processo de subjetivação, 

fazendo um convite à narrativa e propondo um lugar ativo de construção da criança em 

habitar e se alojar na trama ficcional e na relação com o outro. Nessa perspectiva, temos: 

- a ficção como suplementar, já que a narrativa suplementa, pois pode oferecer novos 

espelhos identificatórios e lugares de fabricação para o sujeito, a partir de histórias que 

ofertam significados que podem operar como significantes e são atualizadas pela criança em 

oficina. As crianças intervêm e criam as histórias, assim como as histórias podem ser por elas 

recortadas e, logo, tornam-se habitáveis. Da mesma forma, as histórias escolhidas para a 

oficina de contação podem ser desdobradas enquanto phármakon - fugindo de sentidos 

antecipatórios sobre seus efeitos. 

- as contadoras, em cena, cujo lugar ocupado se associa às relações suplementárias. 

As contadoras escutam o que as crianças trazem junto das narrativas, conferindo a elas o lugar 

de contadoras dessa história - em seu movimento ativo. Da mesma forma, apostam em um 

trabalho de ponte entre as crianças, a fim de ampliar as possibilidades de trocas, assim como 
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de grifar as trocas espontâneas reverberadas em oficina. As contadoras suplementam e as 

crianças suplementam. 

- o enlace com a instância da escola como suplementar, na medida em que, a oficina 

compõe com o espaço educativo da instituição. Retomando novamente Rodulfo (2013), essa é 

mais uma  instância de subjetivação, que inclui o educativo como a constituição de um 

comum que perpassa a todas as crianças em um mesmo espaço. 

- a suplementaridade do encontro com um amigo e da constituição de uma dupla, na 

formação da amizade e de uma relação que possibilita trânsitos que diferem do ambiente 

familiar e que podem ressignificá-lo.  

Nesse sentido, temos que a lógica suplementar questiona a complementaridade, 

apontando para o encontro do sujeito com outro sujeito, ou com instâncias que passam a 

compor, como no jogo de espelhos do caleidoscópio, o processo subjetivo. Esse se faz desde 

uma multiplicidade de espelhos e de reapropriações do sujeito, como o movimento de um 

caleidoscópio, já que quando reflete não é a mesma imagem, mas produz diferentes 

composições a partir das diferentes superfícies que encontra. Há um tecido que possibilita 

uma rede de significações futuras, que inclui as possibilidades de enlace com o outro: há 

vidros, há cores, há peças diversas. Existe uma base para que os diferentes efeitos visuais 

possam aparecer. No entanto, esse tecido não determinará as imagens e novas composições 

que a vida pode convidar o sujeito a experimentar. 

Ainda que nos referenciamos a partir de um traço de reconhecimento, de um lugar em 

uma história, ressaltamos o trânsito entre diferentes posições na vida. Ao bebê são 

transmitidas referências e, ele vai recortando o que puder pegar dali. Quando ele apropria-se 

desse traço, já não é o mesmo, e entramos no campo do suplemento, visto que acrescenta algo 

que muda o sistema prévio. A vida pode ser pensada como um movimento suplementar, de 

novas teias, novas composições, que podem incluir a referência a uma série anterior, mas que 

também se abre ao inédito dos encontros. 

Nessa via, tomado em sua radicalidade, temos o sujeito enquanto narrativa, sujeito que 

é ficção (Rodulfo, 2013). O ficcional e o sujeito dão-se em processos simultâneos e em uma 

relação de reciprocidade, na medida em que, o sujeito é história e a história é o sujeito. 

Quando fazemos um exercício de nomearmos a realidade, a vida e a nós mesmos, neste 

acréscimo, neste novo que se inscreve, alteramos o próprio tecido. Esse é o exercício 

suplementar. 
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“Puxei um fio, cheguei num ponto 

Puxei da memória, cheguei numa história 

O livro gigante, fechou de repente 

E desse conto ficou a semente 

Um beijo, um abraço e um aperto de mão 

Agora já somos só recordação” 

 

 

(Fim da música-tema do Com Fio no Conto) 
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