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RESUMO   

Este trabalho procura percorrer as interfaces do encontro da Terapia 

Ocupacional com a farmacodependência e, a partir deste, buscar respostas às 

seguintes questões: como se dariam esses encontros? Existiriam variações em 

relação à temporalidade nesses encontros? Como se dariam as aproximações entre 

paciente-terapeuta-atividades? De que maneira a Terapia Ocupacional poderia 

propiciar experiências que agenciariam outros encontros?   

A principal estratégia consistiu em apresentar recortes de meu encontro com 

um paciente, utilizando para isto os registros de atendimento; as atividades por ele 

produzidas e cenas ilustrativas que compõem todo o processo. A partir daí, oferecer 

as aproximações teóricas.  

Além disso, busco mapear o território da farmacodependência em algumas 

de suas facetas, bem como apresentar minha inserção em um dos equipamentos de 

saúde pública, o Centro de Atenção Psicossocial para Álcool e outras Drogas.  

A pesquisa conceitual realizada na tentativa de lidar com todas estas 

questões se deu a partir do encontro com o pensamento de vários autores em 

especial; Olievenstein, Le Polichet, Bergson, Safra e Benetton.  

Palavras-chave: Encontro – Terapia Ocupacional – Farmacodependência – Clínica – 

Temporalidade – Uso de atividades – Psicanálise. 
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ABSTRACT   

This project aims to go around the interfaces of the meeting of the 

occupational therapy with the pharmacodependence and, from this, search for the 

answers of the following questions: how should it be these meetings? Were there any 

variations in relation to temporality at these meetings? How should it be the approach 

between patient-therapist-activities? How could the Occupational Therapy provide 

experiences that created other meetings?  

The main strategy consisted in showing parts of my meeting with my patient, 

using attendandance records; the activities done for him and illustrative scenes that 

set the whole process. And then, offer theoretical approaches.  

In addition, I search to map the pharmacodependence territory in some of its 

aspects, as well as show my insertion in one of the public health tools, the Centro de 

Atenção Psicossocial para Álcool e outras Drogas [Center of Psychosocial Atencion 

for Alcohol and Other Drugs].  

The conceptual research performed in attempt to deal with all these questions 

started from the joint with the thoughts of several writers, specially; Olievenstein, Le 

Polichet, Bergson, Safra e Benetton.  

Key Words: Meeting – Occupational Therapy – Pharmacodependence – Clínic – 

Temporality – Use of Activities – Psychoanalysis. 
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APRESENTAÇÃO  

Os encontros permeiam esta dissertação, principalmente aqueles que se 

deram entre a Terapia Ocupacional e a clínica da farmacodependência na minha 

prática como terapeuta ocupacional. Neles, me deparei com diferentes tipos de 

sofrimentos, de encontros, de ritmos e de movimentos.  

Participei da equipe de elaboração, implantação e execução de um programa 

de atendimento, no município de Barueri, para pessoas com problemas relacionados 

ao uso indevido de álcool e outras drogas, o CRAD – Centro de Referência em 

Alcoolismo e Drogadição que, após dois anos de funcionamento, foi credenciado 

como Centro de Atenção Psicossocial para tratamento de Álcool e outras Drogas – 

CAPS ad 2.  

A convivência nesta instituição, que apresenta um programa intensivo de 

tratamento, me permitiu entrar em contato com o sofrimento daqueles que não 

conseguem mais viver com a droga e nem sem ela. Apesar destes encontros já 

terem acontecido há algum tempo, as inquietações suscitadas por eles, ainda 

ressoam em mim.  

Algumas dessas inquietações estão diretamente atreladas àquilo que hoje, 

me parece, estariam relacionadas a uma impossibilidade de encontro. No decorrer 

das primeiras sessões de atendimento com alguns pacientes, percebia que ficava 

difícil minha aproximação a eles tanto na tentativa de iniciar uma conversa, quanto 

                                                           

 

2 Conforme a portaria GM/MS nº816, de 30 de abril de 2002, institui, no âmbito do Sistema Único de 
Saúde, o Programa Nacional de Atenção Comunitária Integrada a usuários de álcool e outras drogas, 
a ser desenvolvido de forma articulada pelo Ministério da Saúde e pelas Secretarias de Saúde dos 
Estados, Distrito Federal e Municípios. 
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ao oferecimento em relação à experimentação de uma atividade. Era como se não 

houvesse aberturas: para a experimentação, para as atividades, para o outro. 

Antes de prosseguir faço uma pausa para lembrar aqui de alguns outros 

encontros relacionados com a minha formação profissional. Após a graduação, me 

deparei, talvez não por acaso, envolvida com o território da saúde mental e a partir 

dele encontrei outros caminhos que, hoje entrelaçados, aparecem no processo da 

construção ao longo desse trabalho.  

Pela Escola Paulista de Medicina, percorri os caminhos, muitas vezes 

sinuosos, que atravessam à área da saúde em suas diferentes formas de “cuidar” o 

outro em seu sofrimento. Por eles passei pela crise, pelo acolhimento, pela 

esquizofrenia, pela farmacodependência, pela internação, pelo trabalho em equipe e 

pela supervisão.  

Outros caminhos, então, me levaram a entrar pelas portas do Centro de 

Estudos de Terapia Ocupacional – CETO e, aos poucos, fui descobrindo os lugares 

que imprimem o estilo arquitetônico dessa formação. Estilos que possibilita a 

circulação daqueles que por ali transitam: o lugar da metodologia e dentro dele as 

trilhas associativas, o lugar da reflexão clínica, o lugar da psicanálise. 

Depois de circular quatro anos por esses lugares fui à busca de um 

reencontro, talvez por que estivesse em um momento profissional, muito diferente, 

daquele por mim vivido até então. Na época, trabalhava, também, na instituição “A 

casa” e, me vi as voltas com outro olhar sobre a clínica da psicose. Assim cheguei 

ao Sedes, um espaço de trocas e aproximações que me fizeram chegar mais perto 
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da psicanálise: da leitura de novos autores; da transferência; da relação paciente-

terapeuta e; do sujeito, com seus conflitos e sua dinâmica.    

A Terapia Ocupacional a partir de seu instrumento, as atividades, passa a ser 

um desafio no trabalho com os dependentes de substâncias psicoativas, 

principalmente, por ser este um tema extremamente complexo, com vários prismas e 

diferentes possibilidades de aproximação, tanto em relação à clínica da 

dependência, quanto aos tratamentos propostos para os dependentes. 

As idéias acerca do uso de drogas, muitas vezes, tomam a cena, tornando 

este um tema polêmico e controverso. As pessoas, de maneira geral, não 

conseguem distinguir entre um uso recreativo e um uso problemático.  

Esta controvérsia também está presente em relação aos modelos de 

tratamentos existentes, em que muitos deles estão arraigados por uma concepção 

moralista onde a droga é vista como algo maléfico, que precisa ser extirpada a 

qualquer custo. Somam-se a estas idéias, os poucos estudos direcionados sobre a 

problemática e a especificidade da clínica da farmacodependência.  

Abordar a questão da dependência de substâncias psicoativas3, a partir 

dessas premissas, a meu ver, seria reduzir, formatar e estreitar a dimensão desse 

fenômeno. “São movimentos e choques muito mais do que predisposições ou 

aquisições; estamos falando de turbulências muito mais que de organizações” 

(OLIEVENSTEIN, 1985, p.15)  

                                                           

 

3 Substâncias psicoativas são aquelas que de alguma forma, interferem no sistema nervoso, na 
consciência ou na psique humana. 
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Voltando as inquietações que me conduziram a escrita dessa dissertação, ou 

seja, aos encontros, às aberturas e às experimentações, comecei a me perguntar: 

como dentro desta clínica os encontros se dariam? Como seriam as aproximações 

entre paciente-terapeuta-atividades? Existiriam variações em relação à 

temporalidade? E mais ainda, de que maneira a Terapia Ocupacional poderia 

propiciar experiências que agenciariam outros encontros?  Na tentativa de dar conta 

destas questões, dividi o trabalho em quatro partes.  

No primeiro capítulo trago um pouco da história que antecede os encontros. 

Começo por mapear, de maneira contextualizada, as transformações que ocorreram, 

ao longo do tempo, em relação ao uso de drogas e, o próprio encontro exclusivo 

com a droga, no qual descrevo como se engendra e se constitui a relação de 

dependência. Apresento ainda como a Terapia Ocupacional, através das atividades, 

permeia a área da saúde mental.  

No segundo capítulo descrevo o encontro com o Centro de Atenção 

Psicossocial para Álcool e outras Drogas. Nele, destaco os questionamentos e 

afetações que marcaram o processo de sua implantação e que me conduziram para 

dois lugares, dois grupos: O Grupo de Reflexão e o Grupo de Terapia Ocupacional a 

partir dos quais tentei descrever a relação de aproximação e entrecruzamento 

desses dois modelos de atendimento.    

No capítulo três, apresento um caso clinico, onde busquei percorrer os 

processos, os movimentos, as aberturas que ocorreram ao longo do atendimento 

com um paciente ao qual dei o nome fictício de Alberto. Além disso, tentei descrever 

o uso de atividades na relação com o tempo, ao longo do tratamento.  
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Por último, no capítulo quatro, tento realizar algumas aproximações teóricas 

entre a temporalidade e o uso de atividades, ou mais especificamente, o encontro: 

paciente-terapeuta-atividades. Foi a partir do resultado dessas aproximações que 

estabeleci uma divisão, de maneira didática, em três tempos, os quais permearam 

tanto as sessões, quanto os processos do atendimento. A estes denominei: “o 

incessante: a falta de ritmo”, “as idas e vindas” e “movimentos de abertura: caminhos 

para o social”.  

Acrescento ainda, que todos estes encontros foram permeados e 

atravessados por teóricos como: Winnicott, Rolnik, Bergson, Olievenstein, Le 

Polichet, Safra, Benetton entre outros.           
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Capítulo 1  

CAMINHOS DO ENCONTRO: As histórias que estão por trás.   

1.1 Um breve histórico sobre o uso de drogas   

“Um homem, em cada cinco – o que 
significa mais de um bilhão de pessoas no planeta 

–, procura na droga algo diferente daquilo que está 
acostumado a ver e pensar”.  

Marcos Baptista  

Ao pensar nos encontros, trago, antes de tudo, Blanchot (2001, p. 63) que nos 

diz que encontrar é: “[...] tornear, dar a volta, rodear. Encontrar um canto é tornear o 

movimento melódico, fazê-lo girar.” É poder aproximar de suas inúmeras formas de 

combinações, girar em torno de seus múltiplos movimentos e circular por suas 

variações e arranjos.  

Neste momento, passo a transitar pelos acontecimentos que giraram em torno 

do uso de drogas ao longo da história. A aproximação a estes, talvez nos facilite a 

enxergar o movimento que está presente e marca o contexto da clínica da 

farmacodependência.  

A experimentação e o uso de substâncias naturais e/ou sintéticas que 

provocam alterações nos estados de consciência, as chamadas substâncias 

psicoativas, sempre fizeram parte da humanidade. Vários estudos históricos e 

antropológicos ressaltam que todas as comunidades sempre tiveram, e ainda tem 

em seu repertório cultural, o registro do uso de substâncias que provocam 
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alterações na percepção humana. Esses registros datam desde 4.000 a.C, a 

dormideira, por exemplo, planta da qual se extrai o ópio, era considerada a planta da 

felicidade e utilizada, principalmente, como analgésico e calmante, ou o próprio 

cânhamo do qual se origina a cannabis sativa4.  

Os povos mais antigos sempre fizeram uso de drogas, em menor ou maior 

quantidade, e o costume de consumi-las estava intimamente relacionado a questões 

religiosas, terapêuticas e/ou recreativas5. No mundo ocidental esse consumo foi 

marcado por um modo ritualizado e, somente a partir dos séculos XIX e XX é que 

este se tornou regular e tem crescido progressivamente. 

No início dos anos sessenta o consumo de drogas ilícitas, especialmente o 

LSD6, passou a ser uma forma privilegiada de acesso a um novo mundo de 

experimentações, sensações e descobertas. Segundo Rolnik (2008), a partir de 

1960, as invenções do modernismo extrapolaram o campo que antes era restrito as 

vanguardas artísticas e culturais e, ganharam forma numa ampla e ousada 

experimentação cultural e existencial de toda uma geração, no contexto que se 

designou pelo movimento da “contra-cultura”. 

Ainda sobre este movimento, Jardel (2006, p.42) ressalta que “Sexo, drogas e 

rock são os elementos, ou melhor, os meios de que uma geração se apropriou para 

ampliar a vida, para fazer pulsar outras intensidades, para reagir a uma sociedade 

que espalhava a mortificação cotidianamente”.  

                                                           

 

4 Apresenta-se sob a forma de “maconha” ou “haxixe” é uma heterogênea de fragmentos vegetais 
(folhas e inflorescências). Seu princípio ativo alcalóide é o THC (delta- 9- tetra- hidrocanabinol) 
5 Para saber mais a este respeito, ver, por exemplo, Escohotado, Antonio. História de las drogas. 
Barcelona, Alianza Editorial, 1998.v.1,2 e 3. 
6 Ácido Lisérgico. 
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Neste sentido, a droga era mais uma experimentação de modos de existência 

e de criação cultural que contestava a cultura instituída e os seus valores 

tradicionais. A droga, especialmente a alucinógena, permitia a partir de seu uso, o 

acesso a novas experiências e a outras maneiras de viver.  

Em seus estudos, Bucher (1992) comenta que o uso de drogas participava, 

nesta época, não como um elemento desintegrador e destrutivo, mas como uma 

oportunidade de experimentar, principalmente em grupo, novas sensações e 

alcançar outras percepções do universo, da vida e da interioridade humana. 

Na década de 70, este caráter revolucionário atribuído ao uso de drogas é 

modificado a partir de sua criminalização. Este foi um processo de regulamentação e 

proibição ao uso de drogas, que ganhou força nos Estados Unidos e engendrou um 

panorama propicio para que, no final do século XIX, o consumo de determinadas 

substâncias psicoativas e suas propriedades farmacológicas, passassem a serem 

tratados como uma questão pública importante.  

Soma-se a isto toda uma conjuntura econômica, especialmente a que diz 

respeito, ao fortalecimento do capitalismo financeiro, que se expandiu para o 

mercado mundial. Estes aspectos produziram uma inflexão decisiva neste universo, 

subvertendo seu sistema de valores.  

[...] o uso das drogas já não mais se associa a um ideal que une os 
indivíduos, nem promete o acesso a um mundo novo pelo qual se 
deseja lutar. A droga não é mais representada e consumida 
coletivamente, mas, ao contrário, adquire um valor e um significado 
específico para cada individuo. (GONÇALVES; DELGADO; GARCIA, 
2003, p.125)  



20  

A droga, que na contracultura, possibilitava ao indivíduo experimentar e 

compartilhar outras realidades como uma manifestação singular da existência, aqui, 

acaba por assumir um valor diferente. Englobada pela lógica do mercado financeiro, 

entrou no jogo da economia onde as cartas são dadas pelo consumo, o que nada 

mais é do que o reflexo de um modo de produção capitalista. Assim, o ato de 

consumir passou a ser soberano e ficou associado a uma expansão ilimitada de 

riqueza e de poder.  

Segundo alguns autores7, que vêm discutindo as transformações ocorridas no 

mundo, o cenário atual é caracterizado por mudanças que têm gerado um impacto 

imediato sobre as pessoas e os lugares.  Mudanças marcadas fortemente por um 

emaranhado de sistemas e forças, que desfazem e diluem fronteiras, conectam e 

integram comunidades e, transformam as idéias antropológicas que estruturam a 

noção de espaço e de tempo.   

A partir daí constata-se a fragmentação de códigos culturais, a ênfase no 

efêmero, no pluralismo e na intensificação de um mandato social de consumo 

frenético que, torna a busca pelo prazer diretamente vinculada ao alívio de qualquer 

desconforto.  Neste cenário, a droga se transformou em mais uma mercadoria, mais 

um produto à disposição na prateleira. Produto, aliás, eficaz e rápido o bastante, 

para aplacar qualquer desassossego. 

Neste sentido, acompanho Minayo (2003 p.17) quando ela diz que:  

Assim, se olhadas como quaisquer mercadorias, as drogas não são 
apenas um conjunto de substâncias naturais ou sintetizadas, nem 
fenômenos bons ou maus produzidos de uma vez por todas: são 
criações dos seres humanos em sociedades, produtos sociais.   

                                                           

 

7 Autores como, por exemplo, Guattari, Lipovetsky, Hall e Minayo.  
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Assim, vemos surgir de um lado, um imenso fascínio pela experimentação e, 

de outro, a busca por satisfação imediata e intensa. A droga ao entrar no circuito do 

consumo, passa a ter um alto valor e adquire propriedades mágicas tornando-se um 

fetiche. Pergunto-me, então, o que acontece com um sujeito, mergulhado nesse 

contexto, quando se depara no encontro com a droga.     

1.2 O encontro que aprisiona: A dependência 

“Impossibilitada a criação de territórios de desejo,  
a vida se perde em becos sem saída” 

                                                                                         Suely Rolnik  

O encontro de um sujeito com uma ou várias drogas que, aos poucos, se 

transforma em um encontro exclusivo, passa a dominar e afetar outras áreas de sua 

vida, comprometendo seus vínculos afetivos, familiares e sua relação com o 

trabalho, levando-o a ter perdas significativas. Diferente do uso recreativo, esta 

relação acaba por enclausurá-lo, o que estampa a sua própria dependência.  

Esta relação apresenta uma gama enorme de variações podendo, também, 

serem diversos os modos de compreender como ela se engendra e se constitui. Ao 

me aproximar dessas variações e fechar o foco sobre elas, identifico que são 

inúmeros os fatores que levam um indivíduo a se tornar dependente. Fatores que 

podem ser divididos em três grandes áreas, como pólos distintos, que embora as 

especificidades de cada um, articulam-se entre si. 

Um desses pólos abrange a droga com seus aspectos farmacológicos, sua 

potência química, suas propriedades e particularidades. O outro está diretamente 
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vinculado ao momento sócio-cultural, o qual engloba o contexto histórico, 

antropológico e econômico. Já o terceiro, diz respeito aos aspectos psicológicos que 

trazem à tona as marcas da singularidade de cada individuo.  

Neste sentido, só é possível pensar uma relação de dependência a partir do 

encontro desses três pólos, ou melhor, a relação de dependência só se dará na 

medida em que houver o encontro entre um produto, um contexto sociocultural e um 

indivíduo com sua singularidade.  

[...] podemos compreender a farmacodependência como uma 
organização processual, cuja gênese seria tridimensional: a 
substância psicoativa, com suas propriedades farmacológicas 
específicas; o indivíduo com suas características de personalidade e 
sua singularidade biológica e; finalmente, o contexto sociocultural, 
onde se realiza este encontro entre indivíduo e droga. 
(OLIEVENSTEIN apud SILVEIRA, 1996, p. 03)  

Ao compreender a relação de dependência sob esta ótica, acredito ser 

fundamental levar em consideração a articulação e a conexão estabelecida entre 

cada um dos pólos que, na clínica da farmacodependência, podem operar como 

facilitadores no seu entendimento. No entanto, aqui, vou procurar me deter sobre 

aquele que pode revelar as particularidades relacionadas à história pessoal de cada 

um.  

Assim, ao fechar ainda mais o foco e me debruçar sobre as nuances desse 

pólo, isto é, sobre o indivíduo e as marcas que compõem sua singularidade, 

encontro-me com um sujeito que parece estar imerso em uma angústia inominável, 

contínua e dispersa. Como se estivesse mergulhado na incerteza da existência, 

forçando-o a entrar num movimento simultâneo de ruptura e reconhecimento. 
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Movimento este, que acaba por evidenciar uma existência sempre duvidosa, sempre 

posta em xeque.  

Esta incerteza da existência, essa angústia entre ser e não ser me leva a 

pensar sobre alguns aspectos chaves, envolvidos no intrínseco processo que está 

às voltas com a formação do sujeito. Para a psicanálise é no decorrer da primeira 

infância, a partir dos encontros do bebê com a mãe que, pouco a pouco, esta 

constituição se engendra. Ela se dá de maneira gradual, parcial e com grande 

dificuldade.  

Inicialmente, o bebê ainda não tem a experiência de ter um corpo unificado e 

não há nenhuma distinção entre o seu próprio corpo e o de sua mãe.  Segundo 

McDougall (1997), a mãe ainda não é um outro ser humano. Ela é um com o bebê e 

será, só na repetição dos encontros com a mãe que, lentamente, irá conseguir 

aprender que existe algo situado fora dele.  

Lacan denominou de fase do espelho o momento, na infância, aonde a 

criança vai se descobrir como outro, seja literalmente no espelho, seja 

figurativamente, no espelho do olhar do outro. A passagem por esta fase vai lhe 

permitir romper com a existência fusional que tinha, até então, com a mãe, 

contribuindo para a formação de uma auto-imagem, como uma pessoa inteira, de 

uma identidade. No entanto, esta identidade não é fixa, imutável, mas, ao contrário, 

está sempre em devir. 

Ela permanece sempre incompleta, está sempre “em processo”, 
sempre “sendo formada” [...] Assim em vez de falar da identidade 
como uma coisa acabada deveríamos falar de identificação, e vê-la 
como um processo em andamento. A identidade surge não tanto da 
plenitude da identidade que já está dentro de nós como indivíduos, 
mas de uma falta de inteireza que é “preenchida” a partir de nosso 
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exterior, pelas formas através das quais nós imaginamos ser vistos 
por outros. (HALL, 2006, p.p 38-39)      

Na psicose, por exemplo, a clínica nos abre uma pequena fresta que nos dá 

indícios de uma impossibilidade, por inúmeros fatores, da realização deste estágio 

do espelho, o que torna impossível se desprender do estado fusional com a mãe.  

Segundo Olievenstein (1985), para o dependente, alguma coisa mais ou 

menos intermediária entre um estágio do espelho bem sucedido e um estágio do 

espelho impossível acontece. 

No momento da descoberta da imagem de si, é como se o espelho se 

quebrasse, devolvendo à criança uma imagem, porém uma imagem fraturada. 

Fratura esta, que provocará a perda momentânea de si. A devolução permanente 

desta imagem fraturada dada pela mãe, no decorrer da infância, contribuirá para a 

impossibilidade do reforço deste eu.    

Conforme afirma Olievenstein (1985, p. 86) 

[...] foi precisamente naquele momento, naquele “passe” onde um ego 
diferente do ego-mãe devia se constituir, naquele face a face com o espelho, 
naquele “flash” da descoberta de si e da descoberta da imagem de si, que o 
espelho se partiu, refletindo uma imagem, porém uma imagem partida. Uma 
“incompletude” onde os vazios deixados pelos pedaços ausentes só podiam 
remeter àquilo que existia anteriormente – a fusão, a indiferenciação.   

A partir deste instante, a simultaneidade estará presente. A criança se torna 

ao mesmo tempo, parcialmente fusionada, parcialmente autônoma; ela existe e não 

existe; ela é e não é. Ficando bloqueada a partir daí a evolução psíquica do eu.  
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O encontro com a droga produz um “flash”, uma instantaneidade que irá 

preencher as lacunas deixadas pelo espelho partido. Como uma cola, um cimento, 

ela une os cacos deixados pela imagem fragmentada e anula, momentaneamente, a 

ruptura. Um eu estilhaçado se depara com uma forma, que dá um alivio a uma 

incompletude. Esse encontro passa, então, a organizar uma unidade até então 

ausente.  

Desta maneira é impossível para o sujeito escolher entre usar ou não usar 

uma substância psicoativa. Ele está imerso em uma relação de consumo e, ao 

mesmo tempo, é por ela consumido.  

Segundo Le Polichet (1996) para que um sujeito se torne e permaneça em 

uma relação de dependência com alguma substância é necessário que algo tenha 

se constituído como intolerável marcado por rupturas e choques constantes.   

A droga passa então a ofertar um “lugar”, um “corpo” que, segundo ela, passa 

a ser um corpo estranho o qual dá, provisoriamente, a partir de sua incorporação 

incessante, a noção de fazer um corpo para si, um corpo que se faça pertencer, um 

poder tornar-se. “[...] fazer corpo para si graças à incorporação de um ‘corpo 

estranho’ tóxico: aquele que incorpora cada dia, com urgência, um real ‘corpo 

estranho”. (LE POLICHET, 1996, p.113)  

Assim, engolir ou injetar um corpo estranho equivaleria a tornar-se o que, 

incessantemente, se incorpora. Este movimento indissolúvel no corpo funciona como 

uma máquina que tem que ser abastecida pela droga, sem pausa, sem descanso e 

sem parada. Uma máquina corpo-droga. 
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Ao estudar sobre esta relação de dependência Le Polichet (1996) apresenta a 

operação de Pharmakon, onde ressalta que o tóxico8 tem qualidades ora de um 

remédio, ora de um veneno, portanto ele tem uma estrutura de ambigüidade e de 

reversibilidade.  Ao mesmo tempo em que pode aliviar o sofrimento causado pelo 

intolerável, pode envenenar, ou seja, aquilo que supostamente salva também pode 

enclausurar em um único e mesmo movimento. Movimento que soa como paradoxal, 

pois o que aprisiona é experimentado como salvação; o que produz um corpo é, ao 

mesmo tempo, o que o faz desaparecer.  

Esse movimento paradoxal me conduz a pensar na relação que existe entre 

dependência e tempo. Como se este único e mesmo movimento conseguisse, 

momentaneamente, suspender, para o sujeito, a experiência da dimensão do tempo, 

o que faz sua existência deixar de ser posta em xeque.  

Encarnando “o senhor das velocidades”, ele parece ter o poder de controlar o 

tempo. O tempo se fecha, o tempo se abre a cada dose, de acordo com aquele que 

o opera.  

O tempo fica sob seu comando, o que lhe dá a sensação de poder anulá-lo. 

Para o dependente, a droga parece revelar que o tempo pára, cessa, e com isso, 

uma pausa se engendra. “Parecia-me que, pela primeira vez, mantinha-me distante 

e fora do tumulto da vida; que o barulho, a febre e a luta estavam suspensos; que 

uma pausa fora cedida às secretas opressões do meu coração” (BAUDELAIRE, 

1998, p.113)  

                                                           

 

8 A autora utiliza o termo tóxico ao invés de droga. Desta maneira, marca uma diferença entre o 
produto em si e o lugar que ocupa na vida psíquica. 
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Ou nas palavras de Olievenstein(1985): 

Com a droga, ele acredita ter encontrado a extraordinária 
possibilidade desta anulação do tempo vivido. O que é verdade, mas 
apenas por um segundo. “oh, tempo, suspende teu vôo!” – tempo 
suspenso, unidade reencontrada, sensação de calor. Trata-se 
mesmo de um paraíso, do paraíso perdido. Porém, como no caso da 
maçã de Adão e Eva, é preciso pagar o preço: preço da 
inexorabilidade dos efeitos da droga, que acaba, e do tempo que 
passa. (OLIEVIENSTEIN, 1985, p.97)    

Desta maneira parece ser impossível para este individuo perceber-se sem a 

droga. Há uma “necessidade” de consumir de novo, se reencontrar e se refazer 

rapidamente. Não há espera, não há expectativa. O que parece estar em jogo, aqui, 

são os movimentos de descontinuidade e continuidade, ruptura e unidade, eu e não-

eu. O que parece marcar um ritmo é a sua própria ausência. Antes de caminhar pelo 

ritmo outro encontro pede passagem, talvez ele ressoe um pouco díspar, os 

percursos da Terapia Ocupacional.   

1.3 O uso de atividades: uma provocação?  

A Terapia Ocupacional tem desenvolvido e direcionado suas ações e 

intervenções, principalmente, a indivíduos que apresentam grande sofrimento 

psíquico, físico ou social, o que os impossibilita e restringe o acesso e sua 

participação no coletivo.   

Na tentativa de desdobrar esta questão, considero importante retomar 

brevemente a história do uso de atividades no campo da saúde mental, destacando 
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a abordagem psicodinâmica, a qual tem norteado os caminhos de minha prática 

clínica. 

Ao longo do tempo as ações e intervenções da Terapia Ocupacional vêm 

acompanhando as mudanças e transformações que têm atravessado os indivíduos, 

principalmente, no que diz respeito às relações, aos laços sociais, à convivência, 

bem como à organização do cotidiano. A partir daí tem buscado criar soluções para 

os problemas que se colocam frente a estas mudanças.  

A esse respeito, especificamente no campo da saúde mental,  

Mangia&Nicácio (2001) comentam que as proposições da Terapia Ocupacional têm 

conseguido acompanhar e responder às influências e desafios que emergem de um 

contexto delineado pela crítica ao modelo tradicional de institucionalização 

psiquiátrica, bem como a  própria concepção de doença mental.  

Ao falarem sobre as tendências práticas e teóricas da Terapia Ocupacional 

nesse campo, destacam duas referências fundamentais e que ainda continuam 

presentes: a socioterapia e a psicodinâmica.  

A socioterapia tem por o objetivo central a transformação de o ambiente 

hospitalar em ambiente terapêutico. Dentro dessa perspectiva, a compreensão do 

sofrimento mental está contextualizada no campo das relações interpessoais e 

sociais, onde o sujeito se constitui e readquire novos significados para o viver. Esse 

campo relacional, privilegiado é fundamental, tanto para o processo de tratamento, 

quanto para a transformação das instituições.  
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A influência deste movimento no Brasil acontece a partir das proposições de 

Luiz Cerqueira que defendia, entre os anos de 1960 e 1970, a implementação de 

políticas de Saúde Mental orientadas para o desenvolvimento de serviços na 

comunidade e para a transformação dos hospitais psiquiátricos em Comunidades 

Terapêuticas.  

Cerqueira considerava que as ações da Terapia Ocupacional poderiam se 

constituir no principal eixo de mudança, para a estrutura das práticas dentro do 

ambiente institucional, a partir do desenvolvimento de grupos operativos, ateliês e 

oficinas terapêuticas. 

Em relação à psicodinâmica, esta surge em meados da década de 60, e traz 

um saber capaz de superar os limites do pensamento psiquiátrico vigente, pautado, 

até então, no paradigma biológico e normativo. Sob o impacto da psicanálise (sua 

teoria, método e investigação), o sofrimento mental passa a ser visto a partir da 

dinâmica relacional e histórica; do agenciamento de práticas psicoterápicas grupais 

e individuais e do entendimento das dinâmicas institucionais e seu funcionamento.  

No campo da Terapia Ocupacional essa influência se configurou na chamada 

abordagem psicodinâmica. Os precursores desta nos Estados Unidos, Fidler & Fidler 

e Azima & Azima, ambos baseados em premissas psicanalíticas, definiram a Terapia 

Ocupacional como um processo de comunicação que se estabelece na relação 

paciente- terapeuta- atividade.  

No Brasil, a divulgação e a re-dimensão desta perspectiva tem ocorrido 

através de estudos desenvolvidos por Maria José Benetton que, a partir da critica ao 
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modelo desenvolvido pelos autores norte americanos, apresenta o  método 

conhecido como “Trilhas Associativas”.  

Tal metodologia tem como um dos princípios norteadores a concepção de que 

a dinâmica estabelecida pela tríade: paciente-terapeuta-atividades se compõem em 

um campo “transferencial” o qual permitiria ao paciente, um trabalho associativo com 

as produções realizadas no enquadre terapêutico, possibilitando-lhe a construção e 

a reconstrução de sua história.  

Esta técnica foi descrita a partir da investigação clínica, inicialmente com a 

finalidade de atendimento a pacientes psicóticos os quais não conseguem acessar, 

de certa forma, as idéias, os afetos, a linguagem, a palavra.  

Ao refletir sobre esta abordagem me detenho a olhar como a Terapia 

Ocupacional tem se debruçado sobre o sofrimento vivenciado pelo dependente. 

Como tem pensado sua prática, os impasses nesta clínica e nela o uso de atividades 

e seu manejo.   

Lembro que os sujeitos que poderiam se beneficiar das ações da Terapia 

Ocupacional seriam aqueles que, por uma determinada situação ou contexto, 

adoecem de tal maneira que não mais conseguem estar consigo, com o outro, nem 

mesmo acessar e circular pelos múltiplos espaços coletivos, ficando, desta maneira, 

excluídos da rede social.  

Winnicott (1975) nos ensina que a saúde está relacionada ao sentimento de 

que a vida vale a pena ser vivida, à experimentação de um viver criativo, isto é, a 

vida tem sentido quando está intimamente conectada ao Self. Assim, penso que a 
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relação de submissão estabelecida com a droga, anuncia o adoecimento da 

possibilidade de criação, do acontecer9. 

A relação de exclusividade que o dependente estabelece com a droga e que 

se transforma em um encontro hermético, acaba por impedir seu acesso a outros 

espaços de troca, a outros espaços de circulação, para além daquele estabelecido e 

marcado pela droga.  

Assim, essa relação não estaria, a meu ver, centrada na escolha da 

substância licita ou ilícita e, tão pouco, que o foco gire em torno da abstinência. O 

que se coloca é a possibilidade de trocas, a criação de territórios para a existência.    

Na medida em que este indivíduo está aprisionado em um encontro 

hermético, uma questão se coloca: como manejar as atividades, instrumento da 

Terapia Ocupacional, a fim de provocá-lo?         

                                                           

 

9Para Safra “compreender o homem como ser criativo é vê-lo não como fruto de determinações 
naturais ou sociais, mas como acontecimento, como aparição” Safra, Gilberto. A pó-ética na clínica 
contemporânea. Aparecida: Idéias e Letras, 2004.p. 78. 
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Capítulo 2  

LUGARES E RESSONÃNCIAS: De um encontro a outro.    

2.1 O Centro de Atenção Psicossocial para Álcool e outras Drogas- CRAD.   

Ainda na provocação, caminho de terrenos polêmicos como “o uso de 

drogas”, “a relação de exclusividade” e “o uso de atividades” para outros não menos 

pantanosos: os modelos de tratamento e as diversas formas de cuidado.  

É inegável que as drogas, legais ou ilegais, possuem princípios ativos que 

podem prejudicar a saúde e afetar a convivência. No entanto, para que haja uma 

aproximação aos males provocados pelo consumo abusivo de drogas e ao 

sofrimento daqueles que não conseguem mais viver sem elas, é preciso exorcizar 

não as drogas, mas os fantasmas que ainda cercam e rondam esta questão, desde 

o final do século XIX. 

Neste período, em nome de uma sociedade asséptica, livre de ameaças e de 

perigos, foi decretada pela sociedade norte-americana “guerra às drogas”, tendo 

como estandarte as concepções morais, religiosas, políticas e econômicas vigentes. 

Segundo Fiore (apud Machado, 2006, p.28), entre as causas desse 

“pioneirismo norte-americano” pode-se destacar a antipatia cristã pela alteração dos 

estados de consciência provocada pelo uso, o que era tido como excesso e visto 
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como ameaça ao projeto de desenvolvimento de uma sociedade, e a preocupação 

das elites, com as classes e raças economicamente desfavorecidas.  

Assim, o uso de drogas foi ferozmente combatido e o discurso médico aliou-

se a esta concepção, fortalecendo o estatuto de periculosidade e malefício.  

Para Minayo (2003, p.20) essa ideologia acabou por militarizar o tema, não 

só criou a semântica da: “guerra às drogas; “guerra ao tráfico”; “guerra ao 

narcoterrorismo”, mas também provocou uma política impositiva de abstenção e 

controle social.  

O Brasil e a América Latina foram fortemente influenciados por este 

“pioneirismo americano”, onde a droga ilegal era vista como um inimigo que 

precisava ser combatido e, conseqüentemente, os usuários punidos. Ao 

compreender o uso de drogas segundo este ponto de vista, a elas só caberiam ser 

banidas e erradicadas e, aos usuários, a marginalidade, a prisão e a exclusão. 

Dentro dessa concepção o uso de qualquer substância em si era considerado como 

problema.  

Relembro aqui que as primeiras medidas de tratamento no Brasil, destinadas 

aos dependentes de drogas não surgiram no campo da saúde pública, mas foram 

propostas no âmbito da justiça penal, a partir de um aparato legislativo que 

criminalizava as várias condutas associadas à produção, ao comércio e ao uso. 

Essas medidas contaram com a contribuição da psiquiatria para sua legitimação e 

se voltaram para o controle do uso de drogas e o estabelecimento da repressão10.   

                                                           

 

10 Para saber mais sobre este assunto sugere-se o livro Álcool e drogas na história do Brasil Orgs 
Venâncio, Renato pinto e Carneiro, Henrique. São Paulo: PUC Minas, 2005. 
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Nesta época os tratamentos para dependentes se davam em regime de 

internação em hospitais psiquiátricos. Na década de 70, com o movimento da 

reforma psiquiátrica foi identificado que aproximadamente 37% dos leitos de 

internação eram ocupados por pessoas que apresentavam algum problema 

relacionado ao abuso ou dependência de álcool e outras drogas.  

A reforma psiquiátrica Brasileira11 buscou a transformação da lógica da 

relação com a loucura e a transformação do modelo assistencial. “No Brasil, a 

reforma psiquiátrica surge no bojo da luta pela redemocratização do país, a partir do 

final da década de 1970” (SUYIAMA, 2005, p.15). Esse foi um processo fundamental 

para a área da saúde mental, uma vez que garantiu aos usuários a universalidade à 

assistência, à sua integralidade; a descentralização do modelo de atendimento e a 

estruturação de serviços mais próximos ao convívio social, e adequado às 

necessidades da população.  

Desta forma, as novas políticas públicas consolidaram de forma histórica, as 

diretrizes básicas que constituem o Sistema Único de Saúde (SUS) e abriram outras 

direções para o tratamento de pessoas com transtornos mentais graves e/ou 

recorrentes.  

No entanto, aquelas que apresentavam comprometimentos relacionados à 

dependência de substâncias psicoativas não tiveram o mesmo destino. Foi longo o 

caminho percorrido para que esta problemática fosse discutida e incluída no campo 

da saúde pública.   

                                                           

 

11  Amarante, Paulo. Loucos pela vida: a trajetória da reforma psiquiátrica no Brasil. Rio de Janeiro: 
Fiocruz, 1995. 
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Na ausência do estabelecimento de uma clara política pública 
voltada para este segmento, surgiram no Brasil diversas alternativas 
de atenção de caráter total, fechado e tendo como único objetivo a 
ser alcançado a abstinência. (BRASIL Ministério da Saúde, 2004, 
p.07)  

Neste mesmo período, houve um aumento significativo de comunidades 

terapêuticas (privadas e religiosas) no Brasil. Só a partir de meados da década de 

80, com o surgimento da AIDS e a constatação de que uma parcela significativa de 

pessoas doentes ou portadoras do HIV eram usuárias de drogas injetáveis, os 

problemas associados ao uso de drogas passaram a ser considerados do campo da 

saúde pública. A partir daí surgiram políticas mais eficazes no âmbito da prevenção 

e tratamento. 

Esse novo olhar para o uso nocivo de substâncias psicoativas levou a 

implementação do modelo de Atenção Psicossocial para Álcool e Outras Drogas – 

CAPS ad, um equipamento de saúde extra-hospitalar e comunitário, que tem por 

objetivo cuidar de pessoas que apresentam uso indevido de álcool e outras drogas. 

Ele surgiu no ano 2000 com a proposta de um modelo de atenção diário e intensivo 

que assiste o usuário de maneira integral, sem afastá-lo do seu convívio social.  

O CAPS ad tem como pressuposto o oferecimento de diversos segmentos 

terapêuticos, e tem na grupalização o principal eixo integrador de suas ações 

públicas. Sua gestão é participativa e sedimentada no trabalho em equipe 

interdisciplinar. 

Estas ações públicas não só complementam as ofertas de diferentes 

modalidades de tratamento aos usuários, como se constituem no principal diferencial 
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destes serviços em relação aos modelos tradicionais da área de saúde mental, tais 

como: os ambulatórios, as equipes de saúde mental em unidades básicas de saúde, 

as enfermarias e os hospitais psiquiátricos.  

O principal mérito destas ações consiste em estabelecer o trânsito com o 

social, isto é, deixar que o coletivo entre pelas portas da instituição e que a mesma 

consiga encontrar espaços de circulação para além de seus muros. 

Meu primeiro encontro com o CAPS ad surgiu no ano 2000, quando este 

ainda era apenas um projeto em fase de implantação. Esse projeto tinha como 

objetivo o tratamento de pessoas que faziam uso prejudicial de álcool e outras 

drogas no município de Barueri. Baseava-se em um modelo extra-hospitalar, 

intensivo, que incluía o trabalho em equipe interdisciplinar e o atendimento familiar.   

O CAPS ad inicia suas atividades dividindo o mesmo espaço físico que era 

habitado, na época, pelo serviço intitulado de Centro de Saúde Mental – CSII, o qual 

funcionava no município há cerca de quinze anos, e centralizava todas as ações na 

área de saúde mental.    

Esse Centro de Saúde era referência, no município, para o atendimento 

psiquiátrico e psicológico, o que implicava no tratamento, no “cuidado” à população, 

tanto da faixa etária diversificada, quanto da sintomatologia, sendo que esta última ia 

do mais leve até o mais grave comprometimento, incluindo aquelas que 

apresentavam problemas relacionados ao uso indevido e/ ou dependência de álcool 

e outras drogas. 
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Apesar do grande número de profissionais que trabalhavam neste “grande 

ambulatório”, não havia um trabalho em equipe, ou seja, cada profissional atendia 

separadamente os pacientes, que eram previamente agendados e encaminhados 

pelo psiquiatra. Era ele quem avaliava a necessidade de outras intervenções além 

da medicação. Além disso, não havia nenhuma interlocução com a rede de atenção 

básica (UBS) ou qualquer outro equipamento de saúde, o que gerava um isolamento 

daquele serviço e das pessoas que ali transitavam. 

Quando chego para integrar a equipe do CAPS ad, a mesma era composta 

por: psicólogos, psiquiatras, assistente social e enfermagem. Esta nova proposta de 

trabalho teve que, antes de tudo, encontrar o seu “lugar”. Além disso, diariamente 

lidávamos com questões suscitadas pela presença de uma “equipe diferente” e pela 

circulação dos nossos usuários.  

Afinal, o que poderíamos propor para os “drogados”? Será que eles 

precisavam de acolhimento? Ou será que o que necessitavam era de “vergonha na 

cara?” “Força de vontade?” Sentia que a nossa presença causava estranhamento e 

incômodo e, a meu ver, estavam em consonância com as concepções moralistas e 

preconceituosas que, como dito anteriormente, sempre rondaram o fenômeno das 

drogas.  

Freqüentemente nos reuníamos para discutir a construção do nosso trabalho. 

A meu ver este momento foram intensos e férteis, pois questionávamos o modelo de 

tratamento e pensávamos: como acolher aqueles que nos procuravam? Quais 

atividades fariam mais sentido, pensando em um modelo diário de tratamento? 

Quais as possibilidades de inserção, tanto no espaço do CAPS ad quanto fora dele?  
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Mais do que a busca por respostas, essas questões nos eram importantes, 

pois balançavam o nosso saber, os nossos “pressupostos”. Assim, elas nos 

colocavam em movimento e como nos diz Blanchot (2001, p.53): 

Questionar é jogar-se na questão. A questão é esse convite ao salto, 
que não se detém num resultado. É necessário um espaço livre para 
saltar, é necessário um solo firme, é preciso um poder que, a partir 
da imobilidade segura, transforme o movimento em salto. O salto, a 
partir e fora de qualquer firmeza, é a liberdade de questionar.   

A partir desses questionamentos definimos algumas diretrizes para a 

constituição do trabalho e sua implantação. A primeira delas foi em relação ao 

acolhimento. Frente a especificidade desta clínica em relação a chegada do  

paciente, decidimos pelo  pronto atendimento, o qual seria realizado pelo   técnico 

de plantão. Este acolheria a chegada do usuário e ficaria sob sua responsabilidade 

realizar a entrevista inicial e os primeiros encaminhamentos. De acordo com as 

necessidades de cada paciente, seria agendado o atendimento médico, psiquiátrico 

ou clínico. Este técnico ficaria responsável quanto a inserção da família e do 

paciente no programa de tratamento.  

O programa intensivo se compunha de várias atividades dentre elas: Grupo 

de Reflexão, Grupo de Terapia Ocupacional, Grupo de Família, Grupo de prevenção 

à recaída, atendimentos individuais, assembléia, atividades externas. Além disso, 

duas outras atividades compunham esse programa e não eram menos importantes 

que as demais: o espaço de convivência (biblioteca, sala de jogos, sala de estar) e 

refeitório (café da manhã, almoço e café da tarde).  
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Com o tempo os programas foram ampliados e surgiram outras modalidades 

de atendimento, como por exemplo, o Grupo de Acolhimento, o Grupo Projeto de 

Vida o qual deu origem, um ano depois, à fundação da Associação Claude 

Olievenstein – uma OSCIP12 formada pelos familiares e ex.pacientes, e ainda, o 

Projeto Arte & Mosaico – projeto de geração de renda criado por alguns técnicos do 

CAPS ad, dois anos após o funcionamento do mesmo.  

Assim, foi a partir da tessitura desse lugar de cuidado que se deu o meu 

encontro com Alberto, no qual o acompanhei por um período de quatro anos, que 

apresento, mais adiante, no capítulo 3. Falando em lugares, penso sobre as 

potências que deles emanariam e que poderiam se abrir para os movimentos de 

abertura e fechamento, de encontros e desencontros.          

                                                           

 

12 Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. 
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2.2 O Grupo de Reflexão e o Grupo de Terapia Ocupacional: lugares e 

aproximações.  

“Bem sei que há um desencontro leve entre as coisas, elas quase se chocam, 
há desencontro entre os seres que se perdem uns aos outros entre palavras que 

quase não dizem mais nada. Mas quase nos entendemos nesse leve desencontro, 
nesse quase que é a única forma de suportar a vida em cheio, pois um encontro 

brusco face a face com ela nos assustaria, espaventaria os seus delicados fios de 
teia de aranha”.                                                                                        Clarice 

Lispector  

Clarice consegue pôr em palavras as sensações e por isso me inspira a traçar 

uma relação entre os lugares e as aproximações. Lugares que são tecidos pelos fios 

que, lentamente, estabelecem possíveis conexões e forjam uma arquitetura precisa 

e delicada. É nela que acontecem os encontros e desencontros e é, exatamente, 

pela sua delicadeza que a aproximação deve ser sutil.   

Assim, estabeleço um paralelo entre os fios de teia de Clarice com os lugares 

em que se dão os encontros na clínica. Dois desses lugares – que, assim como sua 

teia, são para mim possibilidades de encontros bruscos que poderiam assustar ou 

se chocar, encontros sem palavras e que levam a desencontros – trago aqui, a fim 

de poder descobrir sua arquitetura precisa e delicada.  

Dois lugares: Grupo de Reflexão, Grupo de Terapia Ocupacional.  Duas 

abordagens que se aproximam e se entrecruzam, porém com instrumentos distintos 

de intervenções. 

Olievenstein (1985) nos ensina que a clínica da dependência é uma clinica do 

movimento; “high” e “down”, instantaneidade, já e agora, repetições. Neste sentido, 
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faz-se necessário a criação de espaços que tenham modelos complexos e abertos 

que possibilitem a troca de fluxos. Modelos duradouros e instáveis, que passem do 

inanimado àquilo que vivifica.  

O Grupo de Reflexão buscava, a partir da fala, aberturas. Era o único que 

acontecia todos os dias, tinha 1h30 de duração e abria as manhãs. Por ele 

passavam todos os pacientes inscritos no programa intensivo de tratamento.   

Por outro lado, no Grupo de Terapia Ocupacional a mesma busca pela 

abertura permanecia através da experimentação via materiais. Experimentar e 

compartilhar o fazer junto.  Ele acontecia duas vezes por semana. Era um grupo 

aberto, não necessitava de encaminhamentos para a participação nele e todos os 

pacientes inscritos no programa intensivo participavam deste espaço.  

Dois espaços distintos, dois espaços, que a partir da fala e das atividades, se 

entrecruzavam, se aproximavam. Aproximações e afastamentos, sonoridades, 

movimentos e ritmos. Dois espaços de acolhimento presentes, tanto nas chegadas, 

quanto nas partidas.  

Acolher a chegada do paciente, criar um campo para a constituição do vinculo 

e trabalhar os conteúdos que apareciam no decorrer do tratamento eram os 

objetivos principais do Grupo de Reflexão. Nele eram discutidos, também, os 

acontecimentos diários, encaminhamentos para outros espaços, desligamentos e a 

própria alta. Coordenado por um profissional de psicologia que, alternadamente, a 

cada dia contava com a presença de outro técnico como observador, tinha a 

aderência como pano de fundo. 
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Por ser o “lugar” de maior freqüência no programa, este grupo, permitia uma 

maior aproximação à dinâmica e às necessidades de cada paciente e, a partir dele, 

eram construídos os projetos de tratamento que melhor pudessem se adequar às 

necessidades e particularidades de cada um.  

Minha participação como observadora ocorria duas vezes na semana, nos 

mesmos dias em que, após seu término, acontecia o Grupo de Terapia Ocupacional. 

Nele, eu me detinha na possibilidade de tatear os movimentos dos pacientes e 

conhecê-los a partir de suas falas, dos fragmentos de suas histórias e de suas 

particularidades, o que logo após, no Grupo de Terapia Ocupacional, me 

possibilitava estabelecer as conexões entre as experimentações dos materiais, a 

realização das atividades, e a história singular de cada um.  

Além disso, esse conhecimento me dava subsídios para refletir sobre o 

campo facilitador no qual as atividades poderiam criar aberturas à aderência e à 

construção do vínculo. 

Percorria as aberturas, as pausas, que poderiam surgir a partir da fala 

quando, algo diferente do estabelecido na relação com a droga, aparecia, ou seja, 

eu ficava atenta, aos momentos em que surgiam palavras, conteúdos que 

escapavam à fala constante em torno da droga.  

Assim se davam minhas primeiras aproximações. O que, posteriormente, no 

Grupo de Terapia Ocupacional, norteavam minhas propostas e intervenções no 

oferecimento das atividades. 
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Marcado ativamente pela minha presença visível na escolha dos materiais 

utilizados, assim se delineava o Grupo de Terapia Ocupacional. Os objetos que 

compunham esse espaço da sala de atendimento revelavam características 

singulares de meu self. Esse campo não era neutro, mas povoado de presenças que 

instigavam aproximações. Além da minha presença outras pareciam existir que as 

contaminavam e mobilizavam.  

Assim, surgiam os materiais. Materiais que imprimem força, resistência e que, 

ao serem experimentados, podem provocar sensações e produzir efeitos 

transformadores.  

A partir da escolha da atividade, do desdobramento de cada etapa, os 

integrantes que compõem o grupo, cada qual com seu projeto, cria para o outro uma 

atração.  Afinal, olhar o projeto e como o outro o realiza; os materiais utilizados, as 

diversas formas que surgem, podem despertar o desejo de experimentar.  

Nasce a partir daí um campo fértil e aberto a todas as experimentações, a 

todas as presenças: emerge uma superfície de contato que possibilita, a partir do 

ritmo, ou da falta dele, se reconhecer e ser reconhecido.  

[...] é um campo de experimentação, no qual se instala um processo 
dinâmico, caracterizado como o fio condutor de uma história peculiar, 
que se constrói na relação terapêutica, a cada momento ou situação, 
de modo sempre singular. São elas que darão forma e estrutura ao 
fazer [...]. (CASTRO; LIMA; BRUNELLO, 2001, p.47)   

O momento da chegada, da experimentação de um espaço desconhecido e 

novo para Alberto foi por onde comecei a trilhar as possíveis conexões entre o ser e 

o fazer.  
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Capítulo 3  

OS TAMBORES DO MARANHÃO: Nas batidas de um encontro.  

Minha alma é uma orquestra oculta; 
não sei que instrumentos tangem e rangem,  

cordas e harpas, tímbales e tambores, dentro de mim  
só me conheço como sinfonia  

Fernando Pessoa  

Ele estava sentado no canto esquerdo da sala e seus movimentos destoavam 

do restante do grupo. Jamais o tinha visto antes, mas sua inquietação incomum e a 

falta de conexão no olhar fizeram com que eu me detivesse mais a ele naquela 

manhã.  

Sentado, não parava de mexer o corpo, sacolejava de um lado para outro e 

falava pouco. Suas poucas palavras se referiam sempre ao uso que fazia de drogas, 

do quanto estava difícil parar e das sensações que elas lhes proporcionavam. 

Passavam das oito horas da manhã de uma sexta-feira, estávamos no Grupo de 

Reflexão e tínhamos ainda pela frente quase uma hora de encontro. 

Minha escuta, como já dito antes, estava voltada às aberturas, às pausas que 

poderiam surgir a partir de sua fala, quando algo diferente do estabelecido na 

relação com a droga aparecesse, ou seja, eu ficava atenta aos momentos em que 

algo escapasse à fala constante em torno da droga, o que, posteriormente, no Grupo 

de Terapia Ocupacional poderiam nortear minhas propostas e intervenções no 

oferecimento das atividades.  
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Mas, naquela manhã ele não permitiu qualquer abertura. A falta da droga e o 

alívio que ela lhe proporcionava eram pertinentes em sua fala, impedindo que 

qualquer outro assunto surgisse. 

Alberto chegou ao tratamento encaminhado pela Unidade Básica de Saúde 

(UBS), tinha 28 anos e passou os últimos treze fazendo uso de mesclado13, 

maconha e crack. “Eu não consigo dormir quando não fumo, não consigo ficar um 

dia sem usar maconha”. 

Casado, pai de três filhos (07 anos, 04 anos e 01 ano), Alberto viu no seu 

último filho uma motivação para iniciar o tratamento. Seus filhos mais velhos ficaram 

no Maranhão sob os cuidados da avó paterna e o mais novo vivia com ele e a mãe, 

sua atual companheira. 

Assim, não fiquei surpresa quando manifestou seu interesse em fazer o 

tratamento, mas colocou o trabalho como prioridade, o qual seria um obstáculo a 

sua freqüência no grupo. Sua ambigüidade estava presente em seus gestos, em seu 

corpo e em suas palavras: 

“Eu quero parar, mas não quero abrir mão do prazer”.  

A inquietação que me tocou no Grupo de Reflexão permaneceu a mesma, 

quando ele trocou de sala naquela manhã e ingressou no Grupo de Terapia 

Ocupacional. Ali meu objetivo era outro: criar um campo aberto à experimentação e 

um ambiente acolhedor à expressão, por meio das atividades.  

                                                           

 

13 Mistura de maconha e crack. 
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Enquanto apresentava o espaço de atendimento e conversava com ele, seus 

olhos se movimentavam como um estrondo, um olhar agitado que passava pelos 

pincéis, tintas, papéis e lápis coloridos espalhados sobre a mesa, bem como sobre 

as atividades que os demais integrantes do grupo realizavam.  

Com passos curtos e rápidos, ele se levantou e foi até o armário. Escolheu 

aleatoriamente um livro, folheou ligeiramente as páginas e sentou-se por alguns 

instantes.  

Sentei-me ao seu lado na tentativa de uma aproximação e percebi que ele 

movimentava sem parar os pés, as mãos e, simultaneamente, seus olhos percorriam 

os quadros expostos pelas paredes da sala. Ele se deteve em um e perguntou: 

“Acha que consigo fazer igual?”. 

Não esperou por minha resposta e voltou-se para alguns materiais dispostos 

sobre a mesa, pegou um deles e, por segundos, observou-o entre as mãos, 

abandonando-o a seguir. Subitamente se levantou e atropelou as minhas palavras 

que arriscavam sair...  

Eu tentava acompanhar sua agitação, mas era tomada pela velocidade de 

seus movimentos que buscavam, urgentemente, alguma “coisa”, qualquer “coisa” 

para fazer.  

Sentia um cansaço e, quase sem fôlego, busquei a retomada do ar pela 

inspiração. Chamei-o novamente para sentar-se ao meu lado. Por instantes, desviei 

o olhar do modo como ele se relacionava com os materiais e me voltei para os 
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interesses que o ligavam à vida, perguntando-lhe sobre as coisas que mais gostava 

de fazer.  

Ele me dirigiu um olhar silencioso e, timidamente, mostrou a fotografia do 

filho. Segurou a foto nas mãos e lançou um sorriso. Os olhos brilhavam e as 

palavras pulavam enquanto ele contava sobre as descobertas do menino que, a 

cada dia, aprendia algo novo. Aos poucos, seu corpo se encolheu na cadeira como 

se fosse abraçado por ela. Seus olhos ficaram cheios de lágrimas e o sorriso se 

desfez. Com a voz embargada falou do Maranhão, dos ruídos dos tambores do 

terreiro de umbanda; do encantamento com o circo que era exibido nas ruas; da 

lembrança de seus dois filhos que deixou sob os cuidados de sua avó materna. 

Surgiu a força produzida pelos sons de suas palavras, a fragilidade e ao 

mesmo tempo, a potência de seu corpo. Percebi outro ritmo, assim como o intervalo 

entre uma inspiração e uma expiração; uma parada sutil, quase imperceptível. 

Ficamos alguns segundos em silêncio quando de repente ele disse: 

“Quero fazer o retrato de meu filho na tela”.  

Olhou para a tela em branco, pegou um lápis, levantou-se e, abruptamente, 

começou a traçar os riscos que iriam compor o contorno do rosto. Reforçou o 

mesmo risco várias vezes; apagou e riscou; riscou e apagou. Olhou rapidamente 

para a fotografia e voltou-se para as linhas que começavam a ganhar contorno.  

Os detalhes, a composição, o tempo necessário para fazer emergir o retrato 

na tela, pareciam-lhe insuportáveis, como se o aprisionassem a uma inquietação 

visível no movimento dos traços cada vez mais acelerados. Em mim, ficou a 
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reverberar o eco para além de um apelo ou um pedido de ajuda, o que ficou a 

ressoar era como se fosse o barulho de um grito. 

Um grito que parecia sufocado pelos traços cada vez mais apressados, por 

seus movimentos acelerados e que me lançavam à sua impossibilidade de 

experimentar o que não estava pronto, acabado, ou em vias de acontecer. Ele não 

gritou por minha ajuda, nenhum som eu ouvi sair de sua boca, nem mesmo os 

ruídos de sua respiração. O que parecia perceptível era apenas a agitação do seu 

corpo que exalava angústia.  

Experimentei com ele algumas alternativas que pudessem de alguma forma, 

ajudá-lo neste momento. Acompanhou-me por segundos, mas parecia que eu era 

lenta demais. Escolheu rapidamente algumas tintas, misturou umas às outras e 

preencheu os contornos inacabados. As pinceladas eram rápidas, incessantes, e eu 

não conseguia mais acompanhá-lo. 

Anunciei que o nosso tempo já estava por terminar e para ele, essa espera 

parecia impossível. Seus movimentos se aceleravam, o retrato ganhava as últimas 

pinceladas e estava acabado! Sem se importar com a tinta ainda molhada ou se ater 

à possibilidade de surgir outras composições, levou-o embora consigo.  

Após esta sessão fiquei com a sensação de que não haveria a possibilidade 

de outro encontro. No entanto, não foi isso que aconteceu. Alberto permaneceu 

freqüentando o CAPS ad e continuou a participar do Grupo de Terapia Ocupacional 

(T.O.).  
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A aderência ao Programa Intensivo do tratamento, possibilitou-lhe maior 

intimidade com os espaços e com as pessoas que compunham o CAPS ad, 

deixando-o mais familiarizado com o ambiente.  

Depois de algumas sessões no Grupo de T.O., Alberto olhou para os livros de 

arte que estavam no armário, de repente levantou-se e, com passos firmes e 

seguros, dirigiu-se a ele. Pegou quatro ou cinco livros ao acaso, carregou-os entre 

as mãos e aproximou-se da mesa espalhando-os sobre ela.  

Arrastou uma cadeira para junto de si, porém permaneceu em pé. 

Acompanhei sua movimentação enquanto dividia a atenção com os outros 

integrantes do grupo. Ele olhou fixamente para os livros espalhados sobre a mesa e 

com o olhar ainda pousado sobre eles comentou: 

“Levei o quadro para casa e mostrei a meu filho. Acho que gostei de pintar e 

gostaria de fazer outro quadro, mas não sei o que”.  

O barulho das páginas folheadas apressadamente do livro em suas mãos me 

aproximou do movimento contínuo que, mais uma vez, marcava presença. As 

páginas eram viradas com tamanha rapidez, que não era possível visualizar imagem 

alguma.  

Tentei desviar seu olhar deste movimento ininterrupto e, aos poucos, fui 

evidenciando as cores, a força das pinceladas, a luz e a sombra das figuras que 

corriam nas viradas aceleradas das páginas.  
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Um ritmo se anunciou. Suas mãos ganharam outro movimento e, lentamente, 

diante do seu olhar começaram a surgir figuras. Ele foi tomado por uma delas e 

disse:  

“Quero pintar estes barcos no mar”.  

Gradativamente apresentei-lhe as tintas, a variedade dos pincéis e algumas 

telas. Ele observou atentamente os materiais e se voltou para a figura dos barcos. 

Permaneceu sobre ela com o olhar cravado, parecia capturado pelas cores.  

Diante da tela em branco, pegou o lápis e abruptamente começou a marcar 

com força os riscos que iam compor a figura. Olhou mais uma vez para ela e voltou-

se para as linhas que começavam a ganhar contorno, separou o mar do céu e 

esboçou o desenho dos barcos.  

Outros traços fortes e rápidos emergiram no meio da tela, e o contorno dos 

barcos ganhou relevo. Com respiração ofegante escolheu as tintas, misturou umas 

as outras e com pinceladas rápidas e incessantes espalhou as cores que deram 

brilho e vida à tela. 

Ele solicitou minha presença. Porém, me vi mergulhada em uma atmosfera 

apressada e, outra vez, fui tomada pela rapidez, não conseguindo acompanhá-lo. O 

quadro estava terminado.  

Pendurou-o na parede da sala e, com certa distância, contemplou a tela 

pronta. Ao ver o efeito da mistura das cores na tela, sorriu. Dirigiu-me um olhar que 

expressava uma mescla de aflição e dúvida e perguntou: 

“Que nome você daria para o quadro?”. 
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A pergunta me surpreendeu e vários pensamentos dispararam em minha 

cabeça. Por que esperaria que eu nomeasse o quadro? Seria importante dar um 

nome a ele? E mais ainda, será que deveria ser eu a nomeá-lo? Ainda com espanto 

perguntei:  

“Você acha que precisa de ajuda para encontrar um nome para o seu 

quadro?”.  

Ele sorriu e respondeu: 

“Acho que sou muito ansioso”. 

Caminhou em direção ao quadro, retirou-o da parede e, voltando-se para 

mim, nomeou-o com certo tom de incerteza: “Os Gêmeos”.  

Ao escutar o nome que ele deu a esta atividade imediatamente lembrei-me da 

história contada por ele no Grupo de Reflexão. Ele tinha um irmão gêmeo, porém 

foram separados; o irmão foi cuidado por sua tia materna enquanto ele ficou com 

sua mãe que, por várias vezes foi internada em hospital psiquiátrico.  

A escolha desse nome “Os gêmeos”, a meu ver, poderia estar conectada à 

relação estabelecida com esse irmão, talvez mais precisamente com a separação 

deles. Optei por não realizar nenhum comentário a esse respeito.   

Durante este período de tratamento ele estava sem fazer uso de mesclado 

embora continuasse a usar maconha. O seu sofrimento ficava cada vez mais 

evidente. 
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Por algumas sessões ainda, no grupo de T.O., ele permaneceu voltado para a 

atividade de pintura. Em uma delas, após separar alguns livros, deteve-se com mais 

atenção sobre o que continha modelos para desenhar. Escolheu o desenho de um 

rosto de expressão indefinida, para pintar na tela.  

Neste momento busquei ampliar a experimentação introduzindo outra etapa e 

outro material. Sugeri a ele desenhar primeiro no papel, e depois, se quisesse, 

passaria para a tela.  

Olhou fixamente para o papel e começou a marcar os traços que compunham 

o esboço de um rosto evidenciado por uma boca escancarada; dois olhos vazados, 

sobressaltados pelos riscos crispados das sobrancelhas. Cabelos de fios grossos e 

largos, alinhados e arranjados para trás.  

Esse esboço de expressão indefinida, que aos poucos surgia, me provocava 

estranheza. O desenho parecia assustador, não revelava tristeza, muito menos 

alegria, lembrava uma carranca! Ele estava atento aos detalhes, aos contornos e, 

enquanto desenhava, perguntou:  

“Você e a Leda14 são irmãs?” 

Respondi a ele perguntando-lhe porque achava que éramos irmãs e, em tom 

afirmativo, respondeu: 

“Tenho certeza que vocês são irmãs!” 

                                                           

 

14 A psicóloga que coordenava o grupo de reflexão e também o acompanhava em psicoterapia 
individual. 
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Imediatamente lembrei-me da atividade “os gêmeos”. Novamente aparecia 

um conteúdo relacionado com a representação de pares e surgia agora, outra dupla: 

as terapeutas que o acompanhavam.  

Após um período freqüentando o grupo de T.O., partiu dele o desejo por um 

atendimento individual. Desse modo, nossos encontros passaram a ter outras 

possibilidades de aproximação e cuidado, apesar de não saber o que 

encontraríamos nessa passagem do grupo para essa nova composição.  

O primeiro atendimento individual foi marcado pela inquietação e ansiedade. 

Sentei-me ao seu lado e senti o movimento ofegante de sua respiração, o cansaço 

de seu corpo. Aos poucos, começaram a surgir as palavras que soavam 

entremeadas a esse cansaço. Mais do que palavras, sons que exalavam e 

emergiam desse corpo rendido ao anunciar aspectos do seu cotidiano. Ele inspirou 

profundamente e disse: 

“Me lembro que desde pequeno acompanhava meu pai na barraca que ele 

trabalhava na feira e, já nessa época, eu negociava; comprava, vendia e trocava 

coisas... Já vendi e comprei de tudo, coisas que você nem imagina. Sempre fiz muito 

rolo, e o estranho é que acabo me dando bem”. 

Questionei se esta situação o incomodava. 

Ele me dirigiu um olhar de indagação e outras palavras emergiram: 

“Não sei [pausa], é confuso [pausa], acho que confundo realidade e sonho. O 

que de fato aconteceu e o que é mentira [pausa]. Acho que às vezes engano as 

pessoas e até a mim mesmo [pausa]. Acho que sou uma farsa!” 
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Alberto comentou angustiado sobre a sensação de sentir que tudo em sua 

vida era uma farsa, como por exemplo, a confusão que existia em torno de seu 

nome, uma vez que em lugares distintos as pessoas o chamavam por nomes 

diferentes. 

Silêncio... 

Ele rompeu o silêncio com nova inspiração e com força soprou no ar a 

seguinte pergunta: 

“Posso continuar o desenho da máscara que comecei outro dia?”. 

Essa pergunta me fez eco e reafirmei que aquele espaço pertencia a ele e 

que, desta forma, poderia continuar caso quisesse. Um trânsito pareceu se anunciar. 

Agora, era a atividade que transitava de um lugar a outro, ou seja, o desenho que 

ele havia iniciado no grupo de T.O., era retomada por ele em outro espaço.  

Os trechos de sua história revividos por ele nas sessões de psicoterapia eram 

depois, materializados no espaço da T.O. através das atividades que ele escolhia. 

Da mesma forma, o que ele vivia durante as atividades que realizava neste espaço, 

passou a ser o principal conteúdo das sessões de psicoterapia.  

Neste período, chamava a minha atenção o fato de parecer haver uma 

mistura entre estes dois lugares; entre a psicoterapia e o Grupo de T.O., mais do 

que mistura, parecia que, tanto as terapeutas quanto os espaços de atendimento 

eram vividos por ele como se fossem pares, gêmeos. 

Ele foi em direção ao armário, escolheu as tintas, os pincéis, pegou a tela e 

voltou-se à mesa, posicionando os materiais sobre ela. Em pé, olhou fixamente para 
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a tela marcada com os traços que compunham o esboço da máscara. Acompanhei 

seu olhar, a força que desprendia daquela máscara e que, novamente, me detinha.  

Voltou-se para as tintas que estavam sobre a mesa, rapidamente separou três 

ou quatro cores e, aos poucos, aproximou-as da tela. Por fim, escolheu a cor laranja 

para preencher o fundo da figura.  

Fiquei espantada, pois nosso horário havia terminado e, pela primeira vez, ele 

não tinha concluído rapidamente uma atividade. Pintava de maneira mais lenta, 

estava atento aos detalhes e aos traços do desenho e, ao contrário do que 

acontecia, levou ainda algumas sessões para finalizar essa tela.  

Esse encontro me fez pensar em dois fatos: um que estava relacionado ao 

seu nome e outro em relação à escolha do desenho. 

Alberto tem um nome composto e é ainda chamado por um terceiro nome, o 

qual foi dado afetivamente por sua avó materna, que não consta de sua certidão de 

nascimento. Assim algumas pessoas o chamam pelo nome de Severino (seu 

primeiro nome), outras de Alberto (seu segundo nome) e ainda outras de Antonio 

(nome dado pela avó). 

Ainda em relação a este fato, incluo recortes de sua história contados por ele 

em outros espaços terapêuticos15. Eram vívidas em suas lembranças as histórias 

que a avó contava, dentre elas uma promessa que havia feito no momento em que 

ele, ainda pequeno, teve uma grave doença na cabeça, e que o deixou entre a vida 

e a morte. Promessa esta que, se fosse alcançada,  passaria a chamá-lo pelo o 

                                                           

 

15 A expressão “espaços terapêuticos” refere-se aqui, especificamente, ao grupo de reflexão e as 
discussões clínicas realizadas com sua psicoterapeuta. 
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nome do santo milagroso. Ela era uma pessoa bastante religiosa e marcada pela 

força do misticismo presente na cultura da comunidade em que viviam. 

Desde essa época, a avó passa então a chamá-lo por Antonio, fato que 

posteriormente, foi incorporado pela família, passando todos a chamá-lo por este 

nome. 

Em relação à escolha do desenho, de expressão indefinida que me provocava 

estranheza, revelava, a meu ver, o terror que ele vivia. Uma experiência que parecia 

assustadora, sem separação entre a fantasia e a realidade, entre o verdadeiro e o 

falso.  

Alberto atravessava um momento difícil e tentávamos assegurar-lhe os 

espaços de cuidado, embora se sentisse cada vez mais ameaçado. Achava, por 

exemplo, que estava sendo perseguido e jurado de morte. Não saía mais de casa, e 

passou a vir ao atendimento somente acompanhado pela mulher. 

Foi neste momento que ele, a mulher e o filho se mudaram para o interior de 

São Paulo. Parou de freqüentar o CAPS ad e por quase dois anos não tivemos 

noticias dele. Quando retornou ao tratamento ficou surpreso em me reencontrar.  

Ele foi acolhido pela equipe e, em função do percurso que já havia percorrido 

anteriormente, naquele momento nenhum projeto foi definido à priori. Foi combinado 

que poderia freqüentar o CAPS ad da maneira que quisesse e, aos poucos, escolher 

os espaços que mais lhe fizessem sentido.  

Estava bastante debilitado, o que sensibilizou a equipe. Chorava muito e tinha 

voltado a usar crack. Apesar da sua fragilidade, ele conseguiu escolher as atividades 
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das quais iria participar e decidiu retomar os atendimentos individuais (psicoterapia e 

T.O.). 

Ele surpreendeu-se novamente quando, em sua primeira sessão do 

atendimento individual de T.O., descobriu que as atividades, tanto aquelas 

realizadas no grupo de T.O., quanto às realizadas durante os atendimentos 

individuais, haviam sido guardadas.  

Olhou com atenção cada uma das atividades que tinha realizado há mais de 

dois anos atrás e, após alguns minutos, percebeu que o quadro “A máscara” não 

estava ali, e perguntou: 

“Sabe a máscara? Por que não está aqui?”.  

Imediatamente me lembrei-me desta atividade e notei a ele que algumas de 

suas atividades, havia levado embora consigo. Dirigiu-me um olhar pensativo e 

disse: 

“Ah! Quando eu terminei o quadro eu deixei na sala de convivência...”. 

Recordei a ele o quanto, na época, havia procurado pelo quadro, e como 

havia sofrido por não ter conseguido achá-lo mais. Seus olhos ficaram cheios de 

lágrimas e emocionado disse: 

“Acho que não é possível mais encontrar aquele quadro”.  

Fiquei a pensar o quanto ao mesmo tempo em que parecia experimentar a 

possibilidade de reencontros, se dava conta de algumas perdas. 
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Algumas sessões mais tarde, ele entrou cabisbaixo, aproximou-se lentamente 

da mesa de atividades e sentou-se. Eu estava a sua frente e acompanhava seus 

movimentos. Lançou-me, de relance, um olhar e permaneceu em silêncio.  

Naquele dia, fiquei com a impressão de que algo diferente se passava com 

Alberto. Ele estava quieto demais e sua expressão facial demonstrava tristeza. Após 

estar com ele em seu silêncio, comentei sobre minhas impressões. Rapidamente, 

ele me respondeu dizendo que estava tudo bem. Em seguida, disse que gostaria de 

pintar e, calmamente, foi em direção ao armário, separou as tintas, a tela e os 

pincéis. 

Olhou atentamente para a tela em branco, separou as cores que ia utilizar, e 

ainda em silêncio, misturou rapidamente as tintas. Aos poucos, começou a pintar, 

alternando pinceladas leves com outras fortes e vigorosas.  

Em silêncio, acompanhei seus movimentos e mesmo pensando em intervir 

sobre sua quietude, assim permaneci. Fiquei impressionada ao ver que ele havia 

começado a pintar sem que para isto, precisasse utilizar uma imagem como modelo, 

ou referência. Impressionei-me, ainda mais, com a maneira lúdica com que 

misturava as cores e, a partir das marcas de tinta que o pincel ia deixando na tela, 

como espontaneamente as formas surgiam.  

Era como se ele brincasse na minha presença. 

Ele começou pintar a tela de fora para dentro. Com pinceladas suaves e cores 

variadas foi preenchendo as bordas. Por algum tempo, dedicou-se exclusivamente a 

elas. Assim, aos poucos, começava a surgir uma figura de bordas com traços 
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coloridos e um centro em branco. Fez com o pincel nesse centro alguns traços 

largos. Em sua parte superior pintou dois círculos ovais, a seguir, fez um traço em 

forma de S que atravessou todo esse centro. Por instantes, contemplou a tela e a 

concluiu com pingos esparsos de cor vermelha. Após olhar para a tela finalizada 

com espanto, Alberto olhou para a tela e disse: 

“É um gato! Sinto saudades sua!” 

Logo após ele se dar conta de que a figura na tela era de um gato, surgiu à 

frase: sinto saudades sua. Perguntei então a ele o que era: sinto saudades sua e ele 

respondeu: 

“É o nome do quadro”. 

Com o olhar fixo no quadro e bastante emocionado, contou que quando 

criança tinha um gato ao qual era muito apegado, e que um dia em um dos ataques 

violentos de sua mãe, ela o jogou contra a parede e ele morreu.         
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Figura 01. Sinto Saudades Sua      
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Desde o começo chamava a minha atenção a necessidade que ele 

demonstrava em nomear as atividades que fazia o que, por sinal, tinha se tornado 

cada vez mais freqüente, bem como, a conexão que acabava acontecendo entre 

elas e sua história. Na sessão seguinte, após permanecer um período em um 

silêncio que parecia confortável, disse em tom de voz assertivo: 

“Eu quero fazer um poço”.  

Parei um pouco para pensar neste e fui, então, construindo o projeto que mais 

poderia se aproximar do seu desejo. Apresentei- lhe algumas possibilidades de 

materiais: o concreto celular, o gesso, a madeira... Ele decidiu por usar a argila e, 

esta escolha, pareceu-me interessante, pois era um material que, até então, ainda 

não havia experimentado. 

Ele passou um tempo, relativamente grande às voltas com as dúvidas quanto 

a sua capacidade de conseguir realizar a atividade. Achava que talvez não tivesse 

habilidade suficiente para utilizar a argila, e que poderia dar errado.  

Frente a sua insegurança, convidei-o então a experimentar a argila sem se 

preocupar, naquele momento, com o poço. Por um tempo, ficamos com as diversas 

possibilidades que o material nos proporcionava: amassamos, apertamos, 

esticamos, batemos; criávamos formas e em seguida, desmanchávamos; criando 

outras.  

Aos poucos ele foi ficando mais à vontade com o material, e imprimindo certa 

força, começou a modelar a base do poço. Com cuidado, esculpiu sua cavidade, 
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ajustou as bordas laterais e, por último, com o bambu, fez o sarilho utilizado para 

puxar a água.  

Enquanto esta atividade era realizada contou chorando de uma lembrança 

que o deixou muito mal, durante uma sessão de psicoterapia: em sua casa no 

Maranhão havia um poço, quando criança a mãe o levou até lá e, segurando-o pelas 

pernas, de cabeça para baixo, ameaçou-o, aos gritos, soltá-lo no buraco escuro.  

Comentei o quanto esta situação deveria ter sido muito difícil para ele, pois 

era apenas uma criança. Após este comentário ele disse aos prantos: 

“Minha mãe era muito ruim, ela batia muito em mim [pausa], ela me deixava 

machucado e, depois, cuidava fazendo compressas de água com sal”.           
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Figura 02. O poço       
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Por esta época , Alberto estava há cerca de sete meses sem fazer uso de 

crack e mesclado, quando decidiu parar de usar maconha, o que o levou depois de 

um determinado tempo, a fazer o seguinte comentário: 

“Acabo percebendo, sem o uso, o quando dura um dia”.  

Ele entrou em uma fase de mudanças e de concretização de novos projetos. 

Separou-se de sua companheira e decidiu, pela primeira vez, morar sozinho. Nessa 

mesma época, retomou os estudos e voltou a cursar a 7ª série do ensino 

fundamental. Paralelo a isto iniciou um curso de teatro e decidiu trabalhar como 

palhaço em festas infantis. 

Ele se separou da sua companheira Marilene e ficou muito tempo sozinho não 

conseguindo se aproximar de nenhuma mulher. Nesse momento eram freqüentes as 

suas questões em a relação sua sexualidade. O quanto ficava em dúvida sobre o 

que poderia oferecer às mulheres e porque elas se aproximariam dele.  

As sessões de T.O. passaram a ser povoadas pelas situações vividas por 

Alberto nestes novos espaços. Comentava sobre os livros que lia, emprestados da 

biblioteca do CAPS, e o que cada leitura lhe suscitava; as histórias dos 

personagens, suas dúvidas e surpresas. Em uma das sessões, escolheu pintar 

novamente “A máscara”.  

Colocou a tela em branco sobre a mesa. Parecia mal humorado. Pegou o 

rascunho do desenho da máscara, que estava guardado em sua pasta de 
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atividades, e acrescentou nele duas faces, os dois símbolos clássicos do teatro: o 

drama e a comédia, representados pela face da alegria e da tristeza.  

Lentamente, separou o rascunho para copiar na tela e, num tom de irritação, 

comentou que estava a algumas semanas em abstinência de maconha e que, pela 

manhã antes de vir para a sessão, ao bater a mão no bolso da calça que estava 

vestindo, achou um “baseado” e, imediatamente, jogou-o na privada.  

Aos poucos começou a falar sobre o incômodo que esta situação tinha lhe 

causado, mais do que irritação, parecia que o que surgia eram o desconsolo e a 

tristeza. Contou que no dia anterior havia recomeçado as aulas, após as férias 

escolares. Chamei sua atenção sobre este fato e ressaltei os aspectos positivos das 

coisas novas que estavam lhe acontecendo.  

Na seqüência falou sobre o comentário que sua professora havia feito das 

que enfrentou quando começou a dar aula à noite na faculdade. Ele se mostrava 

muito surpreso ao perceber que ela também havia enfrentado dificuldades. Após 

esse comentário ficou em silencio. A tristeza parecia estar ali. A  seguir continuou: 

“Fui ao teatro pela primeira vez, gostei muito, a parte que mais gostei foi 

quando a atriz conversa com a boneca”. 

Perguntei: Como foi essa conversa? 

Ficou em silêncio e, muito emocionado, disse chorando que não queria falar 

sobre isso. Durante um tempo (e não mais trabalhando sobre a tela), apesar de mais 

uma tentativa minha de intervenção, ele permaneceu a chorar. Depois, voltou a falar 

sobre a maconha dizendo:  
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“Deveria ter jogado o cigarro no lixo”. 

Comentei: 

“É muito duro quando temos que abandonar um grande amor” 

Ficou um longo período em silêncio e disse:  

“Às vezes a gente tem vontade de fugir mesmo. Foi isso que eu fiz a minha 

vida inteira”.  

Perguntei: 

“Do que fugia?” 

Respondeu: 

“Do sofrimento... da dor” (seu choro agora era mais intenso).  

Depois de alguns instantes comentou: 

“É engraçado como na escola pareço ter 14 ou 15 anos”. 

Alberto retomou, para realizar este trabalho, uma de suas primeiras 

atividades, “A máscara”. Ele usou o mesmo esboço do desenho anterior e a mesma 

cor para preencher o fundo, porém ao acrescentar os elementos do teatro, imprimiu 

uma diferença e deu outro significado a ela. 

O teatro parecia ser para ele um espaço interessante que abria para a 

possibilidade de outros encontros. Encontros com os livros, com os personagens, 

com as pessoas, com o corpo, com a maquiagem, que, aos poucos, se tornavam 

prazerosos. Como ele mesmo referiu:  “O teatro me dá prazer, assim como a droga”. 
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         Figura 03. A máscara.  



68  

Durante alguns meses, tanto em sua psicoterapia individual quanto em seu 

atendimento de T.O., Alberto ficou as voltas com o desejo de trabalhar como 

palhaço em festas infantis, desejo este que estava ligado as suas lembranças da 

infância no Maranhão. Aos poucos, sustentado por ele, por mim e por sua 

psicoterapeuta, esse desejo transformou-se em um projeto de trabalho.  

Nos meses que se seguiram nos debruçamos em encontrar recursos para 

viabilizar este projeto. Começamos pela criação do palhaço: o nome e o traje; o 

estilo; a maquiagem; o modo como representaria, e como seria feita a divulgação.  

Tudo começou quando, em uma sessão ele disse que queria fazer o desenho 

de um palhaço. Mostrei a ele várias referências de modelos de palhaços, após ter 

escolhido um, ajudei-o na ampliação do desenho. Ele se surpreendeu por ter 

conseguido desenhar do modo como havia imaginado e com o resultado final do 

desenho.  

Durante aproximadamente três meses, as sessões foram dedicadas ao 

projeto do palhaço. Ele parecia curtir essa atividade e para mim era difícil encerrar a 

sessão.  

Quando começamos a trabalhar o traje do palhaço, verificamos que ele não 

tinha uma roupa adequada para desenvolver o trabalho então sugeri que a roupa 

poderia ser confeccionada em uma das sessões de T.O. Isto o surpreendeu muito e 

sua alegria era contagiante.  
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Convidei para participar destes atendimentos em que se daria a confecção a 

assistente social16, que tinha alguma habilidade em corte e costura. 

Ele queria uma roupa larga com dois grandes bolsos laterais para guardar a 

bomba de ar e os balões que distribuía para as crianças. Ela sugeriu uma roupa 

ampla e confortável de modelo jardineira, e fez um esboço. Ao olhá-lo Alberto sorriu 

e, imediatamente, aprovou a idéia. 

O traje foi feito em tecido de cetim nas cores amarelo, azul, vermelho e verde. 

Ele auxiliou durante todas as etapas e ficou atento até que tudo estivesse pronto. 

Depois de pronta, ele comentou: 

“Nunca ninguém me ajudou e botou tanta fé em mim assim”. 

Uma semana após a confecção do traje e de tudo o que compunha a criação 

do palhaço estar pronta, ele entrou na sala de T.O. e, em pé, com um sorriso no 

rosto disse: 

“Encontrei um nome para o palhaço Titizzo17!”. 

Entusiasmado contou que finalmente havia decidido pelo nome, pois durante 

toda a semana anterior ele se mostrou bastante ansioso e aflito com relação a essa 

escolha. Este projeto se encerrou quando, em uma sessão posterior, mostrou o 

cartão de visita que havia feito para divulgar seu trabalho. 

Alberto começou a realizar alguns trabalhos como palhaço, para um Buffet, 

animando festas infantis e, também para algumas lojas.  

                                                           

 

16 A assistente social fazia parte da equipe técnica do CAPS ad.  
17 Todos os nomes foram substituídos por nomes fictícios. 
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Depois de alguns meses, trabalhando como palhaço, em uma das 

assembléias18, ele sugeriu animar a nossa festa de natal. Naquele ano, Alberto 

participou da nossa festa como palhaço.  

Continuamos os atendimentos individuais até que, cerca de mais ou menos 

um ano após Alberto ter retornado ao tratamento, ele ingressou no Projeto Arte & 

Mosaico19. Um projeto de geração de renda, que tem como principal objetivo 

possibilitar, através do trabalho da arte em mosaico, a experiência de inclusão 

social.            

                                                           

 

18 A assembléia era um espaço mensal de discussão coletiva onde participavam todos que utilizavam 
o serviço: equipe técnica, apoio, pacientes, familiares e comunidade. Todos os presentes tinham 
iguais direitos a voz e voto, independente de sua condição de permanência na unidade (seja 
trabalhador, usuário, familiar ou membro da comunidade). Nelas são discutidos os principais temas, 
problemas, que façam sentido para os indivíduos e para o coletivo. 
19 Projeto realizado no CAPS ad a partir da parceria entre três secretarias municipais: Saúde, Cultura 
e Ações Sociais. A Secretaria de Cultura viabilizava o local de trabalho onde o grupo desenvolvia 
suas atividades; os profissionais da área de artes-plásticas que acompanham diariamente o grupo, e 
o material utilizado na produção. A secretaria de Ações Sociais disponibiliza através de seu programa 
de auxilio ao desempregado 20 vagas com contrato de trabalho pelo período de seis meses, 
remuneração de um salário mínimo vigente, cesta básica e vale transporte a cada integrante do 
grupo. Já a Secretaria de Saúde, garantia através de profissionais especializados em fármaco-
dependência a assistência biopsicossocial do grupo, a partir de intervenções as quais têm por 
objetivo dar suporte clínico aos integrantes.  
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Capítulo 4  

OS MÚLTIPLOS TEMPOS: Um encontro.   

Tempo, tempo, tempo, tempo 
Compositor de destinos 

Tambor de todos os ritmos 
Tempo, tempo, tempo, tempo 

Entro num acordo contigo 
Caetano Veloso   

Este encontro com Alberto apesar de ter acontecido há alguns anos, ainda se 

faz presente em mim. Busco reativar a experiência vivida, mergulho na memória da 

sua atmosfera, do seu movimento, daquilo que “provocou” em mim, vibrações. Uma 

turbulência povoada de ruídos que se tornam presentes e reverberam. 

Para alguns pode parecer estranho tornar presente sensações que já 

aconteceram, porém, aproximo da idéia de uma temporalidade móvel, múltipla, que 

não segue uma seqüência lógico-linear, contínua e fixa, mas de tempos que se 

embaralham. 

Bergson (2006, p.05) nos brinda com um tempo fluido, móvel, que escorre e 

escapa, acompanho suas palavras quando afirma a mobilidade do tempo: 

A linha que medimos é imóvel, o tempo é mobilidade. A linha é algo 
já feito, o tempo é aquilo que se faz e, mesmo, aquilo que se faz de 
modo que tudo se faça. A medida do tempo nunca versa sobre a 
duração enquanto duração; contamos apenas um certo número de 
extremidades de intervalos ou de momentos, isto é, em suma 
paradas virtuais no tempo.    
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Essa linha de medida imóvel mencionada pelo autor se refere ao tempo 

matemático, onde as operações de medida construídas pela ciência quantificam o 

tempo por meio de intervalos, significando que as mudanças e as variações que 

ocorrem são de grau e não em relação a sua própria natureza, isto é, são 

quantitativas. “Assim, a teoria do tempo e do espaço espelham-se” (BERGSON, 

2006, p.07), sendo colocadas no mesmo plano e tratadas como semelhantes.  

É a partir da intuição, da consciência imediata 20, que Bergson apresenta a 

duração como movimento contínuo, como aquilo que muda constantemente de 

natureza ao ser dividido. Dessa forma, a variação que se dá é qualitativa, isto é, em 

relação a si mesma.  

A duração é a mudança pura, que escapa tanto à justaposição, quanto ao 

rearranjo de elementos preexistentes. Ela é a continuidade ininterrupta do 

imprevisível, aquilo que irrompe novidade a cada instante. “A duração revelar-se-á 

tal como é, criação contínua, jorro ininterrupto de novidade” (ibdem.p.07). Desta 

forma, a duração é a essência variável das coisas, o subjetivo, o modo de ser no 

tempo. 

Bergson me atraiu por ter se afastado da compreensão do tempo 

espacializado, e se debruçado sobre a duração. Duração cuja essência é movimento 

ininterrupto, novidade e criação.  

                                                           

 

20 Segundo Deleuze, Bergson organizou a intuição como método para a proposição e resolução de 
problemas, muito mais em função do tempo que do espaço. “Método que os propõem em termos da 
duração”. Deleuze, Gilles. Bergson 1859-1941. In:  Maurice Merleau-Ponty,éd., les philosophes 
Célèbres, Paris, Editions d´Art Lucien Mazenod, 1956.p. 292-299.  
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Deleuze (1956, p.p.292-299) afirma que Bergson substituiu a idéia de dois 

mundos, um inteligível e outro sensível, por dois sentidos de um único e mesmo 

movimento “[...] dois tempos na mesma duração, o passado e o presente, que ele 

soube conceber como coexistentes justamente porque eles estavam na mesma 

duração, um sob o outro e não um depois do outro”. 

Desta maneira, o passado não precede o presente, nem é entendido como 

algo que já foi, mas sim como um prolongamento no presente que avança ao porvir. 

Ao contrário de estados seqüenciais, bem demarcados e contínuos, eis o tempo 

indivisível onde o passado se penetra no presente. 

Tempo... 

Tempo que escapa à lógica, à matemática. Tempo que é uma multiplicidade 

repleta de fluxos que se atualizam, de movimentos de idas e vindas, de busca, de 

encontros, de aberturas. 

O movimento ininterrupto, novidade que irrompe a cada instante, se conecta 

com os movimentos que se desprendem do encontro clínico, encontro este que se 

dá entre paciente-terapeuta-atividades. A pluralidade constitui esse encontro, pois é 

marcado pela variedade de arranjos, desarranjos, composições e proliferações.  

É no emaranhado desse movimento, no meio dele, que se dá o encontro 

clínico. Encontro que situo como processual, uma vez que os processos que o 

compõem mudam, variam e escapam, instaurando outros processos. Processos que 

se abrem ao tempo e estão sempre em devir. Não há um começo, um meio e um 
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fim. Não há um antes e depois, mas deslizamentos por e entre, ou nas palavras de 

Deleuze (2002, p.128): 

É pela velocidade e lentidão que a gente desliza entre as coisas, que 
a gente se conjuga com outra coisa: a gente nunca começa, nunca 
se recomeça tudo novamente, a gente desliza por entre, se introduz 
no meio, abraça-se ou se impõe ritmos.  

O modelo de cuidado pré-determinado com formas rígidas e lineares é 

insuficiente para captar as mudanças, variações e nuanças que surgem neste 

encontro. Ao contrário, impedem de ver, ofuscam a radicalidade e a imprevisibilidade 

do novo. Imprevisibilidade ressaltada por Olievenstein (1985, p.27) quando afirma 

que a existência da clínica é temporária, não há uma fixidez, uma imobilidade, ela é 

feita de acasos, de instantes. “O tempo não é um sistema fechado, ele é e já não é 

mais [...] mas antes de mais nada o tempo é fluido”. Assim, trata-se de afirmar a 

clínica aberta ao movimento, ao fluxo do tempo. 

Voltando ao encontro com Alberto, esse tempo móvel, fluido, que escapa à 

lógica, se fazia presente e o atravessava. Passado e presente se misturavam, os 

acontecimentos não se davam de forma linear e, o movimento ininterrupto de 

criação, a duração, aos poucos ia sendo construído. Apareciam variações, matizes 

de uma temporalidade, que estavam presentes nas sessões e que, no decorrer do 

processo clínico, ganhavam forma e amplitude.   

A partir desses matizes, identifiquei três tempos: o incessante – a falta de 

ritmo; o tempo das idas e vindas e o tempo da abertura – caminhos para o social.  
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Embora estes tempos não sejam estanques e apareçam muitas vezes 

simultaneamente, estarei, de modo didático, privilegiando aquele que num 

determinado momento era o mais forte, isto é, que se sobressaia e imprimia o tom 

do encontro entre paciente-terapeuta-atividades.  

Segundo Bennetton (1999), em relação a esse encontro estão presentes duas 

dinâmicas. A primeira é a dinâmica do sujeito, na qual a atividade revela, entre 

outras coisas, o modo de ser e, portanto, está relacionada com a maneira como o 

paciente realiza uma dada atividade, com o seu fazer, com as suas particularidades 

e dificuldades.  

A segunda refere-se à dinâmica da atividade onde tanto a técnica quanto o 

processo de realização se compõem de etapas fundamentais. No entanto, apesar 

destas, é possível aglutinar, saltar, introduzir novas etapas ou, mesmo, não interferir 

no processo de realização, desde que faça sentido, naquele momento, para o 

paciente. Entre essas duas dinâmicas existe um campo relacional que está 

intimamente conectado, não sendo possível compreendê-la sozinha.  

Entretanto, a meu ver, estas dinâmicas podem sofrer variações em cada um 

dos tempos que passarei a desenvolver. Como em um jogo, a posição que cada 

elemento desta tríade irá ocupar, pode variar em cada um dos tempos e, de certa 

forma, imprimir manejos diferentes, ou melhor, em cada tempo há um jogo diferente 

entre paciente-terapeuta-atividades.    
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4.1 O incessante: a falta de ritmo.  

A busca compulsiva pela sensação vivenciada nos primeiros encontros com 

uma substância tem um preço muito alto o qual é pago com o próprio corpo que, aos 

poucos, transforma-se em uma máquina. Máquina que, para funcionar, precisa ser 

abastecida incansavelmente, sem parada e sem repouso. 

No entanto, esta engrenagem corpo-droga deixa de funcionar como antes e 

não há mais sedação possível para as dores da existência. A “lua-de-mel” 21 chegou 

ao fim. Os órgãos que, a cada dose, permaneciam amortecidos, agora gritam a 

impossibilidade de viver assim para sempre.  

Se antes havia algo que se constituía como intolerável para que o sujeito se 

tornasse e permanecesse na dependência, agora, o que parece se colocar para ele 

é outro intolerável: a impossibilidade de prosseguir com esta relação.  

O momento da chegada ao tratamento atesta o desfalecimento desta 

máquina e evidencia o fracasso desta operação. A procura por ajuda costuma 

ocorrer quando as perdas já escancararam esse fracasso. 

Segundo Le Polichet (1996, p.115) essa operação não consegue se manter 

intacta por muito tempo e fracassa na maioria das vezes, “pois ela reconduz, na 

verdade, a alienação que ela queria impedir”. Instaura-se uma crise, uma ruptura no 

caminho percorrido pelo sujeito.  

                                                           

 

21 “Lua-de-mel” é um termo utilizado por Olieveinstein (1985) para definir o estado de completude 
vivido pelo dependente com a droga, onde ele reencontra a liberdade, qualquer que seja o preço a 
pagar. 
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Esse tempo estava presente quando da chegada de Alberto ao tratamento e, 

talvez seja por isso, que trago aqui alguns aspectos desse momento. 

Alberto não conseguia ficar um dia sem fumar crack, não conseguia mais 

dormir, estava há vários dias fora de casa, sem trabalho e, ficava sob 

responsabilidade de sua companheira o sustento e o cuidado de seu filho mais novo.  

Seu cotidiano encontrava-se ocupado exclusivamente por um fazer 

automático e mecânico, que era drogar-se, o que preenchia todos os espaços e 

estreitava, cada vez mais, a circulação por outros territórios para além daqueles 

estabelecidos por sua relação com a droga.  

Já não eram mais dias “com”, alternados com dias “sem” a substância 

consumida. Mas períodos em que a droga fazia o seu próprio percurso, assumia a 

pulsação e passava a ser a tônica dominante22. Tônica que aprisionava, marcava o 

tempo e o deixava “[..] preso no tempo ritualizado, sob o impacto de sua 

dependência visceral [...]” (LINS, 2001,p.111).  

As primeiras instâncias de acolhimento no CAPS ad, foram o Grupo de 

Reflexão e o Grupo de T.O. Neles ocorreram as minhas primeiras aproximações. 

No Grupo de Reflexão a sua fala girava em torno da droga. Ele questionava 

sobre sua dificuldade em parar de usar e se fazia presente a ambigüidade em 

relação à continuidade do tratamento.  Era como se ele quisesse retomar a 

sensação de completude que experimentava no encontro com a droga.   

“Eu quero parar, mas não quero abrir mão do prazer”.  

                                                           

 

22 Tônica Dominante significa, literalmente, “Em um sistema musical modal ou tonal, a nota mais 
importante da escala diatônica ou cromática à qual dá seu nome”. (Dicionário Larousse Cultural). 
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Se por um lado, no Grupo de Reflexão, sua fala girava em torno da falta da 

droga, no Grupo de T.O., aparecia a dificuldade de experimentar um fazer diferente 

daquele ao qual ele estava acostumado.  Segundo Tedesco (1996) o terapeuta está 

atento para criar, desde a procura do tratamento, um espaço que se interponha 

entre o toxicômano e a droga.  

Este é o primeiro tempo, o qual denominei “O incessante: a falta de ritmo”. 

Nele parecia-me que era difícil qualquer tipo de aproximação, principalmente, porque 

eu era tomada pela rapidez de seus movimentos; passos curtos e rápidos, 

pinceladas aceleradas, folhear ligeiro das páginas, atropelo das palavras... 

Seu olhar percorria os livros, os pincéis, os quadros e quando parecia se 

deter, subitamente, mudava de direção e saltava rapidamente a outro material, sem 

conseguir afinal se fixar em um deles.  

Este movimento também era visível no seu corpo, que parecia não conseguir 

permanecer em um lugar. Alberto andava pela sala, caminhava de um lado a outro, 

sem parar em um ponto e, quando se sentava os movimentos constantes de seus 

pés e mãos davam indícios de uma agitação contínua.   

Seus movimentos buscavam alguma “coisa”, qualquer “coisa” para fazer. Eu 

sentia que essa busca urgente não cessava, não encontrava um “lugar” o que, o 

aprisionava.   

Ele aproximava-se rapidamente dos materiais. Surgia a vontade de começar 

algo, pedia por minha ajuda, pela minha presença, mas quando me aproximava, 

parecia não conseguir estar comigo.  



79   

Este é um tempo sem passado, presente ou futuro e Alberto parecia imerso 

no horror dessa experiência que não cessava e não encontrava a possibilidade do 

devir, um tempo sem o encontro com outro.  

Em vários momentos, eu sentia como se, rapidamente, tivesse que dar a ele 

alguma “coisa”, para apaziguar sua angústia. Era como se ele tivesse que preencher 

“algo” que parecia não ter fim. Havia uma urgência, talvez a mesma de incorporar à 

droga. “[...] tudo será tentado, com urgência, para escapar a essa experiência de 

ruptura e pura aflição” (LE POLICHET, 1996, p. 83). 

Nesse sentido, o terapeuta parece “escavar” o encontro e tenta buscar, nos 

movimentos incessantes, possibilidades de aproximações e tentativas para a 

entrada da atividade. Através da construção de pequenas superfícies porosas e 

flexíveis as mesmas permitem, mesmo que momentaneamente, um lugar para o 

incessante.  

Essas pequenas superfícies, que aqui denomino como superfícies de contato, 

surgiram quando, por exemplo, perguntei a Alberto sobre as coisas que mais 

gostava de fazer ou, em outro momento, quando conduzi seu olhar para as imagens 

que corriam nas viradas aceleradas das páginas.  

Nestas duas situações percebi que o movimento de busca incessante parou. 

Uma pausa aconteceu, dando lugar a sua história e à atividade. Breves momentos, 

frestas ou pequenas pausas que dão abertura ao outro, ao encontro com o terapeuta 

e com a atividade. 
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“Quero fazer o retrato de meu filho na tela”. “Quero pintar estes barcos no 

mar”.  

No entanto, ao mergulhar na realização da atividade, o movimento incessante 

reaparece engolindo a pausa, e todo o processo que envolvia aquela realização 

parecia-lhe ser insuportável. Ele acelerava cada etapa e a espera era impossível.  

As atividades eram terminadas de maneira rápida e, em especial a primeira 

delas, o quadro do filho, que ele levou embora ainda molhado. Tudo era no imediato, 

no aqui e no agora, sem ritmo, sem respiro e sem parada. “Do infinitamente pequeno 

ao infinitamente grande – tudo já” (OLIEVENSTEIN, 1985, p.19). 

Esse quadro que ele levou embora mostrava a impossibilidade da espera e, a 

meu ver, outra impossibilidade: a de “ver” na tela a imagem do filho. Imagem esta 

que parece ser insuportável, pois o filho deflagra a sua própria existência. Desta 

forma, tanto sua imagem como a do filho parecem só ser possíveis borradas, sem 

contorno e sem forma.  

Como o próprio nome desse primeiro tempo sugere, o que impera é o 

movimento incessante. No entanto, a partir da construção de superfícies é possível, 

mesmo que momentaneamente, surgirem pausas, as quais aparecem apenas como 

“flashes”, como relâmpagos fugazes que atravessam o céu do incessante. 

Nesse céu, o incessante parece ser nada mais do que o reflexo de um eu em 

suspenso. Um eu que, até então, supunha ser sustentado pela máquina corpo-droga 

a qual conseguia imprimir-lhe a marca da existência. Neste tempo “O incessante: a 

falta de ritmo” não há a separação e, portanto, não há a diferença, não há o outro.  
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Tanto a relação comigo, como as atividades realizadas, por exemplo, os 

“gêmeos” e a “máscara” revelavam as tentativas de aproximação do outro como par, 

e os movimentos transferenciais evidenciavam a necessidade de uma fusão, a 

necessidade da dupla.  

“Você acha que eu consigo fazer igual? Que nome você daria para o 

quadro? Você e a Leda são irmãs?”  

Esta seqüência de perguntas dirigidas a mim, a meu ver, refere-se ao igual, 

à confusão que girava em torno de seu nome e aos pares. Esse mesmo conteúdo 

surgia também nas atividades. Por exemplo, quando Alberto nomeou as atividades: 

“gêmeos” e “máscara”, bem como, o fato destas atividades terem sido realizadas só 

a partir de cópias e/ ou modelos.  

Vejo então que neste tempo as pequenas superfícies podem ser construídas 

a partir de intervenções da terapeuta que vão, desde criar um campo onde se possa 

perceber a relação que o paciente estabelece com os materiais, e identificar o 

movimento incessante, até desviá-lo para a entrada na atividade.  

Estas intervenções parecem criar marcas que permitem puxar um eu em 

suspenso para alguma conexão com sua própria história e que, aos poucos, 

consolida uma existência até então posta em xeque.     
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4.2 As idas e vindas 

“Só tem sentido o que é valorizado pela 
relação que ele teve com alguém, por uma 
cumplicidade com alguém, cujo reencontro 

ele ainda espera”. 
Francoise Dolto  

Ao caminhar um pouco mais pelos movimentos dos encontros clínicos com 

Alberto, outro tempo parece ressoar. O tempo de ir e vir; de sair e voltar. No entanto, 

este tempo não surge de maneira súbita ou de repente, mas está implicado com os 

movimentos que o precederam.  

Convém então deixar claro que o primeiro tempo não se encerrou ou mesmo 

chegou ao fim, uma vez que os acontecimentos que ocorrem no processo clínico 

estão repletos de variações onde nada, absolutamente nada está pronto e acabado.  

Assim, a passagem do tempo “O incessante: a falta de ritmo” para esse novo 

tempo “Idas e Vindas” não ocorre de modo linear, estanque ou fixo, porém, como 

citado anteriormente, eles se misturam, se embaralham e a linha de separação, se é 

que se poderia pensar em uma, é muito tênue e, muitas vezes, quase imperceptível.  

O mesmo ocorre em relação às superfícies construídas. Elas não foram 

deixadas para trás em um passado remoto, ao contrário, estão presentes na 

passagem de um tempo a outro.  

São marcas de presenças que podem estar diretamente relacionadas com as 

possibilidades de abertura ao outro e que agora, tornam-se mais evidentes. 

Presenças que parecem estar associadas com aquilo que chamei de superfícies de 
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contato e que, neste segundo tempo, vão aparecer identificadas com o espaço físico 

do CAPS ad; com as terapeutas e com as atividades produzidas. 

São pequenas marcas que se re-asseguradas pela passagem do tempo, se 

alargam, ganham massa e amplitude, possibilitando a construção e sedimentação 

de futuros vínculos afetivos. 

Na medida em que estas marcas, ainda que pequenas, porém presentes 

sejam passiveis de serem identificadas, o manejo das intervenções estaria, a meu 

ver, mais voltado para re-assegurar as presenças já constituídas por essas marcas.  

Voltando a Alberto, percebo que foi a partir das pequenas marcas que já 

estavam nele constituídas no primeiro tempo, o que lhe permitiu entrar no 

movimento de ir e vir, sair e voltar.  

Quando ele retorna ao tratamento, após sua interrupção, percebo hoje que as 

intervenções que foram realizadas pela equipe, estavam mais voltadas para validar 

aquilo que surgia de Alberto e que, embora incipiente, parecia estar relacionado com 

a possibilidade de escolha. 

Isso se deu, por exemplo, em relação a decisão quanto ao projeto terapêutico 

que ele iniciaria, onde ele escolheu dentro do programa oferecido pelo CAPS ad as 

modalidades em que gostaria de se inserir. 

O que se manifesta aqui é que o outro parecia não mais ocupar o lugar 

daquele que escolhia por ele. Ao contrário, reforçava a possibilidade de escolha que 

partia dele e que conseqüentemente lhe possibilitava falar em próprio nome. 
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O mesmo aconteceu com as atividades que ele havia realizado antes de ter 

interrompido o tratamento e que, de várias maneiras, ele retoma quando volta, seja 

através de lembranças, fazendo comentários sobre as atividades realizadas ou 

mesmo, expressando a possibilidade de refazê-las. Neste sentido, a atividade 

revelava uma presença onde era possível para ele retomar, refazer e continuar.  

É no acontecer da terapia ocupacional, na relação terapeuta-paciente 
que as indicações ou escolhas de atividades devem encontrar seus 
significados. Para isso, um campo experimental amplo possibilita 
criar fatos tanto para o estabelecimento e reconhecimento de um 
cotidiano próprio ao individuo, como para o encontro com o inusitado. 
(BENNETTON, 1994, p.100)   

“Sabe a máscara? Por que não está aqui?”.  

Neste segundo tempo “Idas e Vindas” o que parece estar em jogo são dois 

movimentos: o de encontro e o de reencontro.   

“Acho que não é possível mais encontrar aquele quadro”.  

A possibilidade de reencontros parece só ser possível a partir da constituição 

de marcas, como já dito anteriormente, marcas estas que nada mais são que o 

registro de presenças. Presenças do outro que, segundo Safra (1999), reconhece e 

acolhe as manifestações pessoais, os ritmos, as sonoridades, os gestos, as 

particularidades que dão forma a existência humana. 

Presença viva do outro, que nas palavras de Rolnik (2005, p.08) ganha força: 

[...] deixa se afetar pelas forças que dele emanam, acolhendo-as em 
seu próprio corpo e emitindo-lhes signos em resposta. Condição 
para que entre eles um campo de fecundação mútua se forme, 
processo pelo qual se constitui um plano de consistência destinado 
a uma nova realidade de si e do mundo.  
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Alberto frente às experiências de reencontros, reagia como se estivesse 

diante de algo totalmente inusitado. Ficava surpreso com cada reencontro fosse com 

o espaço físico do CAPS ad, com as pessoas que ele havia conhecido, ou como o 

próprio cotidiano que para seu espanto, se manteve. 

Se no primeiro tempo, o que imperava era o movimento incessante, aqui ele 

recai sobre as marcas deixadas pelas presenças que, ao encontrar um lugar podem 

tecer sua outra face apresentando a trama da separação que se anuncia através do 

jogo estabelecido entre presença e ausência.  

Esse “entre” acompanha o que Winnicott postula como espaço potencial. Para 

ele esse espaço surge entre o corpo da mãe o corpo do bebê e irá ser habitado 

pelos fenômenos transicionais, pelo objeto transicional e, posteriormente, pelo 

brincar e a criação. Este espaço é paradoxal, pois não está situado nem dentro e 

nem fora, ou seja, nem presença e nem ausência.  

O mundo não era mais bidimensional, havia concavidades, havia um 
dentro e um fora. A tridimensionalidade começava a aparecer. É 
entre o eu e o não eu que surgirá a noção de um espaço que não 
seja só presença, mas ausência – vazio. [...] Graças ao uso da 
capacidade imaginativa da criança, o espaço entre ela e a mãe 
concomitantemente separa e une. (SAFRA 1999, p.79)  

Este jogo apareceu nitidamente na transformação que houve na relação entre 

paciente-terapeuta-atividades. Ele parecia não estar mais aprisionado a uma 

referência, uma vez que não precisava mais se utilizar de uma imagem como 

modelo para sua criação. Bem como cada vez mais ficava acentuada sua 

possibilidade de escolha.  
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Outro aspecto que parece estar relacionado com este jogo é a conexão que 

as atividades pareciam estabelecer com sua história. Elas aqui abriam passagem 

para os elos que compuseram a cadeia de seus primeiros vínculos afetivos. Isto se 

evidenciou, por exemplo, tanto quando finalizou a atividade que nomeou como “Sinto 

Saudades Sua” como aquela que nomeou como “o poço”.  

Em ambas após a nomeação surgiu os fatos de sua história relacionados com 

a violência e aos ataques da mãe contra ele. “A única maneira de “lembrar”, neste 

caso, é o paciente experienciar esta coisa passada pela primeira vez no presente, 

ou seja, na transferência. Esta coisa passada e futura torna-se então uma questão 

do aqui e agora, e é experienciada pela primeira vez (WINNICOTT, 1994, p.74). 

A possibilidade de associação permite que outro elo se ligue a cadeia dos 

primeiros vínculos afetivos, o que traz a tona os afetos que estavam ligados a eles. 

Durante um período relativamente longo Alberto mostrava bastante triste. 

O mesmo aconteceu ao guardar suas atividades esta intervenção parecia 

marcar um lugar de cuidado sobre a sua produção, sobre aquilo que lhe era próprio, 

particular, garantindo um lugar só dele e a possibilidade de reaver suas atividades. 

Durante a realização da atividade era como se Alberto conseguisse brincar 

com os materiais, isto é, ele experimentava os materiais de maneira mais solta e aos 

poucos, conhecia as diversas formas e as novas sensações que o material lhe 

proporcionava. Neste momento, parecia que ele conseguia estar só e brincar na 

minha presença. “[...] o brincar, que, com o tempo, se transforma na fruição da 

herança cultural”. (WINNICOTT, 1975, p. 150) 
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Em seu texto A capacidade para estar só, Winnicott (1983) nos ensina que 

não se trata de querer ou desejar ficar sozinho, mas sim da capacidade para estar 

só. Capacidade, intrinsecamente, relacionada a poder estar só na presença de 

alguém, ou seja, é a partir da existência contínua de uma mãe disponível e 

consistente que se torna possível para a criança estar só e ter prazer.  

A esse respeito o autor nos diz: “essa experiência a de ficar só, como lactente 

ou criança pequena, na presença da mãe. Assim, a base de ficar só é um paradoxo; 

é a capacidade de ficar só quando mais alguém está presente”. (p. 32) 

A sua tristeza podia aparecer e, agora, parecia haver uma solidão que podia 

ser compartilhada.   

4.3 Movimentos de abertura: caminhos para o social  

Na tentativa de acompanhar as sonoridades que, nesse momento, vibram, 

percebo então que outro tempo se anuncia e que, aos poucos, ganha intensidade se 

destacando dos demais, onde estão presentes os movimentos de retomada. 

Retomada das marcas deixadas pelas presenças do caminho percorrido até então.  

No entanto, estes movimentos parecem não estar apenas relacionados com o 

movimento de tornar presente o que foi deixado para trás, ao contrário percebo que, 

o que passou ou aquilo que até então parecia distante, agora se faz presente, porém 

de outra maneira. 
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Ao buscar no dicionário, o significado da palavra retomar encontro a seguinte 

definição “tornar a tomar; recuperar, reocupar; reconquistar”. Tornar a tomar para si 

o seu lugar na história. (LAROUSSE, 1995) 

O homem é um ser imerso na história desde o primeiro momento de sua 

concepção. Inicialmente na história que o constitui, isto é no “lugar” que ocupou para 

seus pais, o lugar do que é para o outro. Segundo Safra (1999), outro que também 

carrega consigo a história de seus ancestrais com suas tradições socioculturais do 

grupo étnico ao qual pertence.  

Outro23 que não é único, mas que representa muitos:  

Poderíamos afirmar que o ser humano é a singularização de toda a 
história da humanidade. Cada pessoa é única e múltipla, pois ao 
mesmo tempo em que se individualiza, o faz presentificando seus 
ancestrais e aqueles com quem compartilha sua existência. (SAFRA, 
2004, p.25)  

A história é escrita por encontros, pela multiplicidade de encontros que cada 

ser humano foi marcado, pelas múltiplas presenças que o constituíram. “A história 

não é o passado. A história é o passado enquanto historicizado no presente – 

historicizado no presente porque foi vivido no passado” (LE POLICHET, 1996. p.18). 

Nesse momento, no encontro com Alberto percebo que apossado da sua 

história, parece ser possível para ele contá-la e reescrevê-la à sua maneira incluindo 

outros elementos. É como se ele falasse a partir de um “lugar” atribuindo-lhe outros 

significados. 
                                                           

 

23 Safra utiliza o Outro com maiúscula para se referir ao outro compreendido como Sobórnost. O 
Outro implica então, ao mesmo tempo, o contemporâneo, os ascendentes, os descendentes, a coisa, 
a natureza, o mistério. Aspectos fundamentais na constituição da morada humana. cf. A po-ética na 
clínica contemporânea. 
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Isto se evidenciou quando retomou a atividade que ele nomeou “A máscara” e 

incluiu nela novos elementos ou com o circo que apareceu em nossos primeiros 

encontros e que, aqui, reaparece através da criação de um projeto de trabalho. 

Se no primeiro tempo a tônica dominante recaía sobre o movimento 

incessante e no segundo, sobre o movimento de encontros e reencontros aqui é 

sobre o movimento de abertura que ela irá recair. Surge o interesse por outras 

atividades que, aos poucos, começam a ser prazerosas, abrindo-lhe para outras 

conexões. 

O CAPS ad que foi, por um período relativamente longo, o único lugar de 

circulação de Alberto – de encontros, trocas, convivência e possibilitou circunscrever 

seu ser e, a partir daí estar com o outro – aqui, se expande e transcende para além 

dos seus limites, estabelecendo o trânsito por outros territórios.   

Se antes no céu do incessante a pausa aparecia como relâmpagos fugazes, 

“flashes”, aqui ganha uma amplitude, podendo sustentar o interjogo entre tensão e 

distensão: o ritmo.  “A palavra ritmo vem do verbo rheo que significa correr, fluir. 

Literalmente, ritmo significa um meio particular de fluir”. (BARBA; SAVARESE, 1995, 

p.211). Um modo particular de fluir o tempo, de existir.  

Para Safra (1999, p.57), o ritmo pode ser compreendido como um interjogo de 

tensões e distensões presentes no respirar, nas batidas do coração, no ciclo das 

mamadas, na cadência do acalanto, no encontro do corpo materno com o corpo do 

bebê. 
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Se a mãe-ambiente se adequar segundo esse ritmo, vai constituir um núcleo 

ao redor do qual se integram alguns elementos sensoriais, tais como: sensações 

táteis, sonoras, gustativas, as quais irão compor o self do bebê.  

Neste terceiro tempo, é ele que ganha o foco o que fica evidente na 

possibilidade de Alberto experimentar outras formas de prazer. Neste sentido “fazer 

atividades, estar ativo ou em ação é onde o homem encontra espaço e tempo para o 

prazer” (BENETTON; TEDESCO; FERRARI, 2006, p. 255). 

“O teatro me dá prazer, assim como a droga”.   

Assim, as atividades eram mais voltadas para a concretização do desejo e a 

meu ver, os manejos das intervenções foram mais no sentido da materialização dos 

projetos que partiam de Alberto.  

Desta maneira, considero que foi fundamental a confecção da roupa de 

palhaço bem como a composição de todos os elementos que estavam relacionados 

com a apresentação do Palhaço Titizzo.  O próprio espaço terapêutico foi ampliado 

para a participação de outros profissionais que contribuíram nesta etapa do 

atendimento.  

A escolha do nome do Titizzo, a meu ver, parece estar associada à confusão 

vivida por ele em relação aos seus três nomes: Severino, Alberto, Antonio, como se 

conseguisse através da nomeação dada ao personagem criado por ele, experienciar 

a noção de identidade, de um lugar na história.  
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Isto se soma ao fato de Alberto ter realizado a animação como o Palhaço 

Titizzo na festa de natal no CAPS ad, o que reforçou a possibilidade dele poder ser 

reconhecido e se reconhecer em outro lugar.   

Assim, a atividade passa a ter um valor referendado pelos outros, pelo social.  

É necessário considerar que a simples introdução de uma atividade 
num procedimento terapêutico se faz acompanhar das várias 
dimensões da realidade social. As atividades interferem o fazer e 
todo fazer na sociedade suscita uma expectativa sócio-econômica. 
[...] Dar importância a este aspecto reafirma o valor das atividades 
como instrumento capaz de transitar livremente entre o “de dentro” e 
“o de fora”. (BENNETTON, 1999, p.127)   

Desta forma percebo que o encontro paciente-terapeuta-atividades não está 

circunscrito apenas aos limites delineados por cada um dos termos que o compõem, 

mas que transcendem ao coletivo.   

[...] entrada no circuito de trocas sociais: o lúdico, o corpo, a arte, a 
criação de objetos, os estudos e o conhecimento, a organização dos 
espaços e o cuidado com o cotidiano, os cuidados pessoais, os 
passeios, as viagens, as festas, as diversas formas produtivas, a vida 
cultural, são alguns exemplos de temas que referendam, conectam e 
agenciam experiências, potencializam a vida, promovem 
transformações, produzem valor (CASTRO; LIMA; BRUNELLO, 
2001, p.p 46-47)   

Esta tríade parece sustentar o encontro com outras atividades que para 

Alberto faziam sentido: a retomada aos estudos, a expansão das relações sociais, a 

sustentação de um novo lugar de abertura ao desejo, uma nova inscrição social e 

outro cotidiano.  
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Ainda aqui existe outro ponto que gostaria de destacar, ponto não menos 

importante que os demais. O que leva os indivíduos a procurar por ajuda e/ ou 

algum tipo de tratamento, e não me refiro apenas à problemática da dependência, é 

o sofrimento, a dor, a impossibilidade de estar com o outro, de acontecer e existir. O 

estado de adoecimento no qual o individuo está imerso restringe, estreita e, muitas 

vezes, fecha os espaços de trânsito necessários para a vida, para o social. 

No caso da dependência, associado a este tipo de adoecimento há o olhar do 

social para a questão da droga que imprime um rótulo e lhe dá um “lugar”. O “lugar” 

de “drogado”, daquele que não tem mais jeito, a própria droga, o “lixo”.  

Marcado na pele por este lugar e assentado nele o dependente fala e se 

apresenta desta maneira, isto é, como aquele que fracassa a cada tentativa de 

mudança, aquele que já tentou inúmeras vezes e não conseguiu; aquele que não 

tem potencialidades. Assim, encontramos freqüentemente a repetição do fracasso.  

“Nunca ninguém me ajudou e botou tanta fé em mim assim”.  

Acreditar e apostar nas potencialidades, nas possibilidades de outras 

inserções para além do lugar de “drogado” é o motor que coloca em ação o 

movimento de abertura. 

Frente a este estado de adoecimento são vários os questionamentos que 

atravessam a equipe. Questionamentos estes imprescindíveis ao próprio movimento 

da clínica. Um deles é como transpor as marcas desse sofrimento, dessa 

impossibilidade, dessa repetição e aprisionamento a que parece estar submetido o 

dependente.  
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Neste terceiro tempo, parece haver uma passagem daquele que era visto no 

social como “drogado” para aquele que pode ser alguém para além dessa marca, ou 

melhor, aquele que se apresentava num primeiro momento como dependente de 

crack, maconha e mesclado, para alguém que é, sabe fazer e, deseja outras coisas.                 
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5. ALGUMAS PALAVRAS FINAIS   

Quando iniciei este trabalho questionava sobre as diversas possibilidades de 

encontros no território da farmacodependência, mais especificamente, de que 

maneira a Terapia Ocupacional, através de seu instrumento, as atividades, poderia 

possibilitar aberturas, brechas ou fendas na relação de exclusividade que o 

dependente estabelece com a droga. A partir daí, o quanto seria possível agenciar 

outros encontros. 

Na busca por respostas, mergulhei no processo da escrita e me deparei com 

sensações pelas quais era tomada durante meus encontros com Alberto. Sensações 

que, durante algum tempo, me fizeram questionar o fato de não conseguir encontrar 

modos de intervenções. Elas me tomavam de tal forma, que me parecia ser 

impossível haver abertura ao outro, a experimentação e ao desejo.  

Ao me debruçar sobre estas dificuldades de intervenções, percebi o quanto 

estavam relacionadas aos movimentos que se desprendiam da maneira pela qual 

ele se relacionava com o espaço de atendimento, com os materiais, com as 

atividades e a própria relação comigo.  

Confesso que, na época, e mesmo enquanto me debruçava na escrita deste 

trabalho, no meu entendimento, esses movimentos estavam presentes apenas nos 

momentos iniciais do encontro, ou seja, que estes se referiam apenas aos primeiros 

contatos com o paciente e que estariam conectados, especialmente, aquilo que mais 

emergia dele: os movimentos rápidos.  
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Surpreendi-me quando percebi as variações de tempos que percorrem os 

vários momentos do encontro, bem como estes tempos acompanham os processos 

e os permeiam. São eles: os movimentos incessantes; os movimentos de idas e 

vindas e os movimentos de abertura. Tempos esses, que me parecem ser as 

marcas que revelam as particularidades desta clínica, uma clínica aberta à da 

temporalidade.  

Quando me deparei com esses tempos, foi pelo ritmo que fui fisgada.  

Assim, para que o ritmo pudesse ser constituído, era preciso encontrar formas 

e contornos para aquilo que era intolerável e que não tinha um lugar. Eram 

necessárias presenças que acolhessem o caos, a desorganização e o terror ao qual 

o paciente estava submetido. Foi a partir de vários encontros, ao longo dos quatro 

anos que atendi Alberto, que se tornou possível a construção de lugares e de outros 

movimentos, como, por exemplo, as aberturas que lhe possibilitaram encontrar e 

transitar por outros caminhos.  

Os sons, os gestos, os laços, as composições e os ritmos foram construídos a 

cada encontro com Alberto. Eles não se restringiram apenas ao campo delineado 

pela relação estabelecida comigo, com os materiais ou com o Grupo de Terapia 

Ocupacional, mas estavam sempre permeados por outros encontros no CAPS ad. 

Outros espaços de circulação e de trocas que aconteciam entre as atividades 

externas, os jogos de futebol, os espaços de convivência, os encontros no refeitório 

e o Grupo de Reflexão.   
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Estas presenças teceram inúmeras possibilidades de contato, uma rede com 

vários ritmos e várias superfícies. A circulação de vários tempos em múltiplas 

superfícies e dos tempos dentro de cada uma delas. Assim  novos movimentos. 

As atividades, por sua vez, também acompanharam os movimentos que 

surgiram desse processo e, em diferentes tempos, ocuparam lugares distintos, 

desde o preenchimento pela droga, até a possibilidade de conexão com a 

historicidade do paciente. 

Por fim, quando se pretende refletir sobre a prática da clínica da 

farmacodependência, é imprescindível pensar na criação de múltiplos territórios, 

afim de que novas aberturas possam acontecer e, desta forma, outros encontros 

serem agenciados. Encontros que podem, então, criar os mais diversos ritmos e 

fazer pulsar à vida.   

Para finalizar, gostaria de ressaltar que são poucas, no Brasil, as produções 

teóricas de Terapia Ocupacional, versados sobre este tema. Alguns autores colocam 

que o uso de atividades com o dependente é um grande desafio. Por exemplo, 

Benetton; Tedesco; Ferrari (2006) colocam que este desafio está focado na 

experiência vivida com a droga e, não só com ela, mas com todo o contexto que 

envolve seu uso. A própria realização da atividade está sempre às voltas com a 

repetição. É sempre a mesma coisa e o mesmo modo de fazer,além da dificuldade 

de se manter em uma mesma atividade por muito tempo.  

Ressalto ainda que o sofrimento do dependente, pode aparentemente, não 

parecer visível, pois na maioria das vezes não alucina, não está delirante e, fala 

muito da relação com a droga. Das aventuras e loucuras que realiza em nome de 
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sua “amada”. O que nos faz acreditar, muitas vezes, não ser possível a intervenção 

do terapeuta ocupacional ou, até mesmo, que o uso de atividades não faria sentido.  

Apesar de um sofrimento não tão palpável, não tão exposto, o dependente 

escancara a impotência dos serviços, inclusive a própria Terapia Ocupacional, que 

não conseguem acolhê-lo e, muitas vezes tentam discipliná-lo a partir da moral da 

abstinência.  

Assim, a meu ver, pôr em palavras as características que o singularizam, 

trazer a tona o seu fazer compulsivo e as suas particularidades, é preciso. Ou será 

que vamos torná-los invisíveis ao nosso cuidado?  

Olhar para a singularidade, para as necessidades específicas, para o contexto 

que cada indivíduo está inserido, para aquilo que o torna diferente, é mais que 

essencial. A palavra, aqui, seja vital, condição sem a qual, não existiria a 

possibilidade de aproximação àquele que sofre e, portanto, ao cuidado, à clínica.           
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