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“A gente abria e fechava; isso se chamava 

piscar. Um pequeno clarão negro, um pano 

que cai e se levanta, e aí está a 

interrupção. O olho fica úmido, o mundo 

desaparece. Você nem imagina o alívio. 

Quatro mil repousos em uma hora. Quatro 

mil pequenas fugas. E quando digo quatro 

mil...”. 

(Jean Paul Sartre) 
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Resumo 

Introdução: A presente pesquisa se propõe à reflexão sobre uma demanda da 

clínica fonoaudiológica: inquietações e desassossegos de pacientes em face de 

problemas de leitura e escrita. Por meio de Oficina de Linguagem, investigamos 

e trabalhamos as demandas de escrita de sujeitos atendidos por uma equipe da 

Estratégia de Saúde da Família (ESF), a partir da ideia de que as práticas 

letradas devem ser significativas para os sujeitos, bem como socialmente 

contextualizadas. Objetivo: O objetivo da dissertação foi levantar e investigar 

potencialidades da Oficina de Linguagem, na condição de dispositivo de cuidado 

e promoção à saúde na atenção básica. Método: pesquisa-intervenção, 

realizada a partir das sessões da Oficina de Linguagem, que foram mediadas 

por cenários e situações construídos pelos sujeitos da pesquisa e pelo 

pesquisador. Essas atividades foram sustentadas por formulações teóricas de 

referência. Resultados e Discussão: A oficina de linguagem, além de promover 

a compreensão e o deslocamento dos pacientes em relação aos seus 

desassossegos e inquietações com a leitura e a escrita, apontou para o fato de 

que tal dispositivo, ao colocar em jogo dimensões do cotidiano e da história de 

pessoas e famílias de uma dada comunidade, promove processos de 

letramento, bem como facilita a aprendizagem do sistema formal da escrita. 

Nesse sentido e de certo modo, a potencialidade da oficina de linguagem está 

no processo intensivo de construção, singularizarão e análise de acontecimentos 

clínicos vividos coletivamente, no caso, por meio de gêneros discursivos da 

linguagem escrita. Conclusão: A oficina de linguagem, na condição de 

dispositivo clínico de promoção e cuidados à saúde, permitiu investigar e 

trabalhar as demandas de escrita dos pacientes, bem como promoveu 

circulação social e afetiva, ampliando as possibilidades de superação dos 

transtornos de leitura e escrita apresentados. 

Palavras-chave: Oficina de linguagem; Letramento; Fonoaudiologia; Cuidados 
em Saúde 
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Abstract 

 
Introduction: This study proposes a reflection on the demands of clinical 

speech: concerns and anxieties of patients who face problems with reading and 

writing. Through Language Workshop, we investigated and dealt with the writing 

demands of patients treated by a team from the Family Health Strategy (FHS), 

from the idea that writing practices must be meaningful to the patients, as well as 

socially contextualized . Objective: The aim of this work was to collect and 

investigate the potential of the Language Workshop as a care device and health 

promoter in primary care. Method: research intervention, carried out through the 

Language Workshop sessions, which were mediated by situations and scenarios 

constructed by the research patients and the researcher. These activities were 

supported by theoretical formulations of reference. Results and Discussion: 

The Language Workshop, in addition to promoting the understanding and the 

displacement of the patient without regard to their anxieties and concerns with 

reading and writing, pointed to the fact that such a device, putting at stake the 

dimensions of everyday life and history people and families in a given community, 

promotes literacy processes, and facilitates learning of formal writing. In this 

sense and in certain ways, the capability of the Language Workshop is in the 

process of intensive construction, singularization and analysis of clinical events 

experienced collectively in the case through genres of written 

language. Conclusion: The Language Workshop, as a medical device to 

promote health care, allowed to investigate and deal with written demands of 

patients, and promoted social and emotional movement, expanding the 

possibilities for overcoming reading and writing disorders shown . 

 

Keywords: Workshop on Language, Literacy, Speech Therapy, Health Care
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Introdução 

A presente pesquisa se propõe à reflexão sobre uma demanda da clínica 

fonoaudiológica: inquietações e desassossegos de pacientes em face de 

problemas de leitura e escrita. 

Por meio da Oficina de Linguagem, pretendemos investigar e trabalhar as 

demandas de escrita de sujeitos e famílias atendidos por uma equipe da 

Estratégia de Saúde da Família (ESF), a partir da ideia de que tal dispositivo, ao 

colocar em jogo dimensões do cotidiano e da história de pessoas e famílias de 

uma dada comunidade com a escrita, promove processos de letramento1, bem 

como põe em questão usos e circulação discursiva pela escrita.  

No caso das crianças que participaram da pesquisa, a oficina também colabora 

com a ativação daquilo que Vygotsky chamou de Zona de Desenvolvimento 

Proximal (ZDP)2, ajudando a aflorar o vínculo do sujeito com a escrita e a 

potencializar uma “inserção social e cultural via linguagem escrita” (Garcia, 

2004). 

                                                 
1
 SOARES (2006:72) define letramento como “conjunto de práticas sociais ligadas à leitura e à 

escrita em que os indivíduos se envolvem em seu contexto social”. RIBEIRO (2011:39) diz neste 
contexto, “a noção de letramento, por essa via, passa a ser pensada como parte do processo de 
apropriação das linguagem escrita, como instância de pensamento e de ação comunicativa”. 
 
2
 OLIVEIRA (2000, p. 60), referindo-se a Vygotsky, define Zona de Desenvolvimento Proximal 

(ZDP) como: “caminho que o indivíduo vai percorrer para desenvolver funções que estão no 
processo de amadurecimento e que se tornarão funções consolidadas, estabelecidas no seu 
nível de desenvolvimento real. A zona de desenvolvimento proximal é, pois, um domínio 
psicológico em constante transformação: aquilo que uma criança é capaz de fazer com a ajuda 
de alguém hoje, ela conseguirá fazer sozinha amanha. (...) É na ZDP que a interferência de 
outros indivíduos é a mais transformadora.(...)”  
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Para alcançar o objetivo, que foi levantar e investigar as potencialidades da 

oficina de linguagem, na condição de dispositivo de cuidado e promoção à 

saúde na atenção básica, a pesquisa está estruturada da seguinte forma: 

A revisão bibliográfica se compõe de 3 Capítulos/Cenas, e todos eles se iniciam 

com a narração de momentos da Oficina de Linguagem desenvolvida na 

pesquisa.   

O Capítulo/Cena 1 - Das relações constitutivas do eu e do mundo - faz uma 

leitura das relações humanas, conceituando a linguagem, na condição de 

produtora e produto dessas relações, e também o letramento, como campo para 

se relacionar e atuar no mundo com e pela escrita.  

O Capítulo/Cena 2 - Das relações dos sujeitos com a escrita: corpos que sofrem 

- esboça o cenário no qual os sujeitos com desassossegos em relação à leitura 

e a escrita estão inseridos. 

Em seguida, o Capítulo/Cena 3 - Do uso da oficina de linguagem na condição de 

dispositivo de cuidado e promoção à saúde -, na mesma linha de pensamento, 

busca conceituar a Oficina de Linguagem como dispositivo terapêutico que 

permite estabelecer novas relações do sujeito com a escrita e, a partir daí, 

descobrir potências que emergem no encontro com a escrita, que a oficina 

favoreceu. 

O método - A viagem - busca fazer aflorar o que é pulsante e se inventa no 

processo de sua realização durante a Oficina de Linguagem. Desta forma, se 
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distancia de métodos convencionais de pesquisa, porém não abre mão do 

necessário rigor metodológico. 

O Ponto de Chegada: analisando a viagem  e as considerações finais procuram, 

por meio da habitação de certos vilarejos, captar as molecularidades e 

deslocamentos da tripulação durante a viagem e apontar as potências do 

dispositivo proposto. 
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Objetivos Gerais e Específicos 

O objetivo da dissertação, como mencionado, é levantar e investigar as 

potencialidades da oficina de linguagem, na condição de dispositivo de cuidado 

e promoção à saúde na atenção básica, por meio de sua execução com um 

grupo de pacientes com queixas de dificuldades de leitura e escrita, atendidos 

no âmbito da Estratégia de Saúde da Família. 

O trabalho também se propõe determinados objetivos específicos, que 

compreendem:  

 - Elaborar e oferecer aos sujeitos da pesquisa a possibilidade de ampliar seu 

repertório letrado, por meio da execução de uma oficina de linguagem;  

 - Promover, junto aos membros da Equipe de Saúde da Família (EqSF e, 

participantes da oficina de linguagem), uma discussão sobre a relevância do 

ambiente letrado no processo de aquisição da linguagem escrita, bem como a 

apropriação de novos dispositivos de cuidado e atenção à saúde, que 

respondam a certos campos problemáticos nos processo de subjetivação de 

sujeitos a quem ofertam cuidados. 
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Capítulo / CENA 1 - Das relações constitutivas do eu e do 

mundo 
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Capítulo / CENA 1 - Das relações constitutivas do eu e do mundo 
 

Uma sala fria (tato). A parede parecia ter se encontrado com a tinta fresca 

(olfato) uma única vez e, certamente, há muito tempo. Algumas cadeiras 

espalhadas, uma mesa de madeira bastante antiga, com os pés roídos pelo 

passar do tempo (visão). Um armário trancado, pequeno. Um ventilador que não  

funcionava. Não fazia falta: estava bastante frio (tato).  

Pelo chão, oito crianças espalhadas, desorganizadas e misturadas, se olhavam 

atentamente, reconhecendo no outro, e naquele lugar, quem sabe, um novo 

território a ser inventado e explorado (todos os cinco sentidos).  

A salinha, que muitas outras vezes lhes causara imenso terror – era utilizada 

para as campanhas de vacinação (paladar/tato/visão/olfato) – seria a paisagem 

de uma tentativa: ponto de encontro para dar início a uma outra viagem. Eu digo 

“Bom dia!”, cinco crianças respondem, outras duas apenas mexem a boca, 

deixando que a voz do outro faça a vez da sua. Um, o mais velho, continua com 

o olhar fixo no chão, como se eu nem tivesse entrado. (visão/audição) 

Eu me apresento, digo o quão alegre estou em poder me encontrar com eles – 

sentimento real. A tentativa de início se lança em forma de conversa, para 

descobrir o que era comum: conto o que vim fazer; pergunto o que fazem, se se 

conhecem, essas coisas.... Todos ficam interessados no papo, a conversa se 

expande.  

Inicia-se uma investigação (audição/visão) de todos com todos:  
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- Ah, você então é da sala da Fulana? 

- Eu também moro ali perto, na rua da padaria, sabe? 

- Minha mãe conhece a sua! 

- E você viu a briga de ontem na escola? Vixi… 

Num momento eu digo:  

- Pessoal, acho que todo mundo aqui já se viu, ou já passou por lugares 

comuns, ou estudam na mesma escola, certo?  

Sou surpreendida pela curiosidade dos participantes, com o convite a participar 

da conversa:  

- Mais ou menos, e você, já foi lá na escola? 

- Onde você mora? 

No desenrolar da conversa, um passa a existir no discurso do outro. Iniciamos 

uma relação (de novo, todos os cinco sentidos).  

Esta é a cena inaugural da oficina de linguagem que realizamos que,nesse 

trabalho de pesquisa, foi oferecida aos participantes como dispositivo de cuidado 

e, por isso, como campo de produção de desejo e de movimento, ou seja, de 

abertura ao encontro com o outro (movimento) e de investimento no encontro 

(desejo) – no tempo devido, aprofundaremos este ponto.  
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A cena inaugural permitiu criar uma primeira paisagem: discursiva, afetiva (de 

como nos oferecemos para afetar e para ser afetado pelo outro naquele 

contexto), e de imaginação: de como cada um imagina que será, ou não será, o 

trabalho proposto. Essa paisagem inicial é também o lugar teórico, que 

queremos explorar nesta primeira cena: lugar de refletir sobre as relações.  

Ao cartografar a cena inaugural, apontando nela a presença dos cinco sentidos 

– visão, paladar, olfato, tato e audição – fez-se a tentativa de procurar algo 

“primitivo”, até instintual, ligado às sensações e sem maiores mediações 

racionais. Como disse Proust, “a inteligência é boa quando vem depois”. 

Primeiro, a percepção das nossas sensações nos encontros, na configuração 

das paisagens relacionais. A partir delas, explorar, (re)conhecer, representar os 

acontecimentos nos sistemas de signos de que já dispomos; se colocar em 

contato e, portanto, se relacionar e pensar um determinado mundo, com tudo 

que nele couber.  

Ao olhar uma fotografia, uma carta, um bilhete, um livro, por exemplo, entramos 

em contato não só com o papel fotográfico, com o material impresso, com a 

folha de caderno arrancada etc, mas também podemos nos relacionar com eles. 

Significa dizer que é possível haver algo a mais nesses contatos: ser afetados 

(de maneira real ou imaginária) por ele e passar a nos relacionar com as 

pessoas que compuseram uma determinada cena, no caso da fotografia; com o 

autor do livro e com seus personagens; com o remetente da carta ou do bilhete. 

Se é assim, também torna-se necessário pensar que 
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(...) um individuo é antes de mais nada uma essência singular, 

isso é, um grau de potência; (...) a esse grau de potência 

corresponde um certo poder de ser afetado. (DELEUZE, 

2002:33) 

Pensar o humano, considerando sua potência, remete, como quer Espinosa 

(1965), ao fato de que a intensidade dessa potência pode “ aumentar ou diminuir 

a depender das demais potências singulares com as quais se relaciona” 

(TEIXEIRA, 2005:590). Portanto, a ativação ou contração de nossa potência 

depende da qualidade dos encontros nos quais nos lançamos, e do quanto 

somos afetados e afetamos os corpos com os quais nos relacionamos, ou seja: 

o corpo humano pode ser afetado por muitas maneiras que 

acrescem ou diminuem seu poder de agir e também por muitas 

outras que não tornam seu poder de agir nem maior, nem menor 

(ESPINOSA, 1965:139) 

Assim, é possível dizer que estamos conectados a uma série de outros, por 

meio da potência de afetar e de ser afetado por eles. Quando há afecção, se 

formam agenciamentos – homem/homem; homem/coisas; homem/mundo – 

aumentativos ou diminutivos da potência de agir numa rede de relacionamentos. 

As relações que os humanos produzem constróem nossos modos de 

funcionamento: processos maquínicos de produção da subjetividade, isto é, 

processo construído por fluxos variáveis e múltiplos, que (re)inventam o sujeito 

nas experiências ou encontros que efetua. (DELEUZE e GUATTARI, 1976) 
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Num sentido relativamente convergente com o que acabamos de afirmar, é 

também possível pensar a linguagem. Segundo a concepção enunciativa 

discursiva, a linguagem é uma dimensão fundamental ao humano, é 

principalmente por meio dela que o sujeito se dispõe ao outro. Significa dizer 

que a linguagem, ao ser produzida pelo jogo dos afetos, também toma parte em 

sua produção e circulação, ou seja, no movimento de afetar e de ser afetada 

pelos outros corpos.  

Garcia (2004), à luz da teoria de enunciação de Bakhtin (1988) e da análise do 

discurso de linha francesa (Orlandi,1983; Pêcheux, 1969),  conceitua linguagem 

como: 

lugar de constituição de relações sociais pelo qual, aqueles que 

falam ou escrevem se tornam sujeitos (...) concluindo, portanto, 

que a linguagem deve ser pensada como prática social.  

Nossos agenciamentos se operam no socius ou no que produzimos a partir dele, 

por isso os agenciamentos concernem aos encontros que temos ao longo da 

vida. O termo “social” deriva do latim socius e pode ser definido como: 

“concernente a uma comunidade, a uma sociedade humana, ao relacionamento 

entre indivíduos, etc.; (...) conveniente à sociedade ou próprio dela”. 

Pensar a linguagem como prática social implica, então, em supor que a 

linguagem existe como efeito das relações entre os sujeitos, e destes com a 

história e a cultura: produção coletiva por excelência. Na qualidade de produção 

coletiva, é heterogênea, variável e se transforma ao longo do tempo. Estas 
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características se revelam em todas as manifestações linguísticas: verbais e não 

verbais; portanto também na linguagem escrita.  

Por sua vez, os usos da escrita, bem como os valores aí implicados, fazem 

sentido se estiverem contidos no campo das necessidades e das aspirações 

sociais, cumprindo funções sociais a partir de seu processo de aquisição, na 

direção do que diz Vigotsky (2007:144): 

A leitura e a escrita devem ser algo de que a criança necessite. (...) 

uma necessidade intrínseca deve ser despertada nelas e a escrita 

deve ser incorporada a uma tarefa necessária e relevante para a 

vida. Só então poderemos estar certos de que ela se desenvolverá 

não como hábito de mão e dedos, mas como uma forma nova e 

complexa de linguagem. 

Quando é assim, o encontro do sujeito com a escrita tem o poder de produzir 

afetos, e estes instigam no sujeito indagações como: Por que escrevo? Para 

quem? Com que finalidades? Como ler e escrever pode me ajudar a agir no 

mundo? 

Se os usos e valores incorporados pela escrita ajudam a responder esse tipo de 

questão, não apenas ajudam a orientar decisões e ações, mas também 

participam ativamente do processo de subjetivação dos sujeitos que com ela se 

relacionam, fazendo com que a escrita contribua na atualização contínua da 

condição dos sujeitos na linguagem (SOUZA, 2007:36). Desse modo, a 

linguagem, nesse caso em sua manifestação escrita, se realiza como potência 
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humana destinada a criar, manter ou transformar os sentidos com os quais 

manejamos com o mundo pessoal e social.  

Em outros termos, a escrita também cria condições de delineamento de 

percursos, pelos quais se compõem as formas de constituição da singularidade 

dos sujeitos. Como diz SOUZA (op.cit, p. 37): 

Tudo isso acontece processualmente, por meio de 

experimentações capazes de enredar orgânico e simbólico; 

individual e coletivo, em composições múltiplas e multivalentes de 

afetos, convertendo-os em signos.   

No caso desta pesquisa, pode-se dizer que a palavra encarna (ganha “carne” ou 

sentido real) na produção da escrita, quando esta é criação e invenção de 

sentidos. Ou seja, quando a escrita existe não apenas como conhecimento 

formal e/ou convencional, mas como processo de significação e de invenção do 

sujeito e de relações com os outros e com o mundo.  

A escrita foi assim pensada e assumida na pesquisa. Foram tais perspectivas 

que orientaram a Oficina de Linguagem (realizada para fins da pesquisa); elas 

quiseram ativar e provocar nos participantes a pretensão de também 

inventarem-se e de significar o mundo pela leitura e pela escrita.  



29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo / CENA 2 - Das relações dos sujeitos com a escrita – 

corpos que sofrem 
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Capítulo / CENA 2 - Das relações dos sujeitos com a escrita – corpos que 

sofrem 

(...) Durante os primeiros momentos da oficina de linguagem, conversamos 

sobre os mais diversos assuntos, e todos foram mediadores de aproximação; de 

construção de afinidades; de manifestação de gostos. Enfim, os assuntos 

tratados foram mediadores da construção de uma Zona de Comunidade3, do 

coletivo que estávamos compondo. 

Lanço uma pergunta:  

- Mas afinal, pra que serve o posto de saúde onde a gente está? 

 Uma resposta:  

- Pra cuidar dos doentes.  

(…)  Me indaguei: e qual doença ele imagina ter pra estar aqui comigo? De qual 

doença estamos tratando? Perguntei:  

- E por quê vocês estão aqui? Alguém contou pra vocês? 

 Respondem:  

- Pra estudar, porque está chegando as férias e a gente tem nota ruim... A 

professora passa a lição na lousa e a gente copia, mas depois, na hora da 

                                                 
3
 TEIXEIRA (2005:594) diz que a Zona de Comunidade é uma espécie de zona de exploração 

criada por, pelo menos, dois sujeitos que se põem em relação, na qual o propósito é descobrir 
gostos e desgostos em comum, ou seja, “descoberta daquilo que nos outros corpos convém ao 
nosso”. 
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prova, vem cheio de marca vermelha. Minha mãe disse que era bom eu vir 

porque ia aprender a ler.”  

Uma outra criança zomba:  

- É porque você é burro! 

A outra retruca:  

- E você está aqui porque? 

A sala fica em silêncio por alguns segundos. Intensidade, reflexão...  

Na sociedade contemporânea, a escrita é aprendida e ensinada, sobretudo, nas 

escolas, agência social destinada, entre outros, para esse fim. A complexidade 

das relações de ensino/aprendizagem e as variações de concepção de 

linguagem e de ensino/aprendizagem, bem como das condições físicas e 

psíquicas dos estudantes, às vezes introduzem dificuldades específicas no 

processo de aprendizagem escolar da escrita. (MORI, 2004 e 2006; CALHETA 

2004 e 2006; MENDES, 2007; e PASTORELLO, 2006). 

É tendência escolar frequente isolar a escrita de seus contextos de significação, 

fazendo de seu ensino, principalmente, a transmissão de um sistema fechado, 

codificado e com convenções inapeláveis, ao invés de pensá-la como prática 

social multifacetada, cujas convenções, embora necessárias, deveriam apenas 

facilitar a apropriação e os usos sociais da escrita pelos sujeitos, e não o 

contrário. 



32 

 

Em função da multiplicidade de elementos envolvidos com a aquisição e os usos 

da escrita, um número significativo de crianças buscam a intervenção de 

especialistas (psicopedagogos, psicólogos e fonoaudiólogos) para lidar com 

dificuldades de ler e/ou escrever.  

Ribeiro e Silva (2008:42), ao levantarem a demanda fonoaudiológica de 

pacientes de uma Unidade Básica de Saúde do município de São Paulo, 

constataram que 26% das hipóteses diagnósticas eram de distúrbios de leitura e 

escrita, número que ficava atrás apenas dos distúrbios articulatórios (com 30%), 

sendo que, neste último, muitos pacientes também referiam problemas 

escolares. Vejamos no gráfico:  

Tabela 1. Relatório clínico do estágio de fonoaudiologia da PUC-SP na UBS Vila 

Penteado, 2008. PUCSP/Vila Penteado SMS. 
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Sobre a demanda de um grupo de pacientes com queixas de leitura e/ou escrita, 

MENDES (2007: 67) alertou para o fato de que 

as chamadas „dificuldades de aprendizagem‟ representam a 

principal causa de encaminhamento para fonoaudiólogos nos 

serviços em saúde. Após avaliação, em apenas 15% dos casos 

identifica-se alguma alteração especifica de linguagem. Os outros 

85%, embora encontrem dificuldades no processo de 

alfabetização, não apresentam limitações em capacidades e 

competências desse tipo.  

As queixas variam e se repetem: “Meu filho vai mal na escola”; “Meu filho não 

consegue aprender a ler e escrever”; “Este aluno não aprende a ler e escrever”; 

“Meu filho não quer ir para escola”.  

A expressão do sofrimento dessas crianças em atividades com a escrita se 

manifesta em queixas diversas, que se expressam de diferentes formas 

(desenhos, relatos, narrativas, entre outros), caracterizando o que, 

acompanhando o raciocínio de TEIXEIRA (2005), podemos denominar como 

maus encontros, no caso, entre sujeito e escrita.  

TEIXEIRA (op. cit.) faz reflexões sobre a humanização em saúde, nas quais 

afirma que os cuidados em saúde são, fundamentalmente, encontros entre os 

sujeitos, conceituando o encontro como processos de trocas afetivas entre dois 

ou mais corpos. 
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Como dissemos, ainda segundo Teixeira (2005, p. 592), tais encontros podem 

ser de dois tipos: os que aumentam e os que diminuem a potência de agir dos 

sujeitos implicados na relação.  

O aumento ou diminuição da potência de cada um depende 

fundamentalmente da qualidade dos encontros que logra realizar. 

Diríamos, então, em nosso contexto, que depende da qualidade 

dos encontros que realiza no serviço, mas também daqueles que o 

serviço viabiliza realizar. 

Nesse sentido, fica clara a necessidade de, na relação terapêutica, tentar 

promover novos – e bons – encontros entre os pacientes com dificuldades de 

escrita e esta modalidade de linguagem.  

No âmbito do trabalho clínico com escrita, tratar-se-ia de ampliar a atenção para 

a relação entre “quem escreve e a sua escrita”, em busca de índices de 

investimento desejante desses sujeitos no trato com a escrita, bem como de 

dificuldades ou sufocamento para fazer tais investimentos.  

Quando é assim, quando há dificuldades como as mencionadas, pode ser 

preciso colaboração do olhar clínico da fonoaudiologia. Aliás, se existe 

sofrimento na relação com a escrita, isso já “é razão suficiente para justificar a 

intervenção do Fonoaudiólogo” (GARCIA, 2004:17)  

Todavia, pelo que foi dito até aqui, a dimensão clínica não é substituta do 

trabalho escolar. Além disso, supõe que o trabalho clínico consista, como quer 
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ROLNIK (2000:183), em “(...) liberar a vida lá onde ela está sufocada e o seu 

combustível é a vontade de potência da própria vida, ou seja, o desejo”. É nessa 

condição que a Oficina de Linguagem pode ser pensada como dispositivo 

clínico, como se verá a seguir.    
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Capítulo / CENA 3 – Do uso da Oficina de Linguagem na 

condição de dispositivo de cuidado à saúde 
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Capítulo / CENA 3 – Do uso da Oficina de Linguagem na condição de 

dispositivo de cuidado à saúde 

Para fazer com que o primeiro encontro da oficina contextualizasse os 

participantes sobre o motivo de estarem ali, fiz uma pergunta, para a qual já 

imaginava resposta. A pergunta foi a seguinte: 

 - Quem aqui já leu um livro? 

As crianças ficaram tímidas, algumas levantaram a mão prontamente, outras 

foram levantando aos poucos. Os exemplos de livros eram os mesmos: todos 

tinham contato com o material pedagógico que a escola oferecia. Tento 

modificar a pergunta: 

 - E quem aqui já teve vontade de ler um livro?  

Ninguém responde. Tento novamente: 

 - Tudo bem pessoal, alguém aqui sabe pra que serve um livro? 

Uma garota responde: 

 - Pra ensinar a gente e contar história. 

Fico feliz com a ideia da garota, de que o livro conta e nos ensina a contar 

histórias, e lembro da minha “sacola de histórias”. Tinha comigo uma sacola 

cheia de livros diferentes. Pedi para que cada um pegasse o livro que quisesse. 

Eles pegaram, olharam, folhearam; alguns deixaram o material de lado; outros 

se arriscaram em algumas linhas; outros ficaram curiosos pelos livros dos 
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companheiros. Começamos juntos a experimentar os livros, cheiramos os livros, 

olhamos, sentimos suas texturas, atentamos para seus formatos, espessura, 

número de páginas, cores. Lemos seus títulos. Experimentação. 

Olhar para o sujeito que se encontra em sofrimento, e não apenas para a 

patologia específica que ele possa apresentar, significa se despir de pré-

julgamentos, aos quais o sujeito em sofrimento, frequentemente, é submetido – 

no caso da cena 2, por exemplo, a ideia do não saber, do “ser burro”.  

Ou seja, há necessidade de investir no sujeito que se apresenta na clínica e em 

sofrimento, como um “legítimo outro” (TEIXEIRA, 2005:596), como o portador de 

determinadas potências, que podem ser aumentadas se houver disposição para 

entrar em relação e para escutar o sujeito que sofre, e que demanda ao clínico 

suas questões. Trata-se de ajudar na construção de novas condições de 

existência – por mais modestas que pareçam ou sejam –, a partir de novas 

experimentações, em nosso caso, na Oficina, com o livro.  

Atualmente, a questão da escuta e do cuidado são pilares da política nacional de 

humanização4 (PNH) da atenção em saúde, na qual é ressaltada a importância 

de se pensar o acolhimento da população atendida, por meio de estratégias que 

resgatem o sentido de se fazer e de se promover saúde, o que, naturalmente, 

não se limita ao combate de seus agravos.  

                                                 

4
 Sobre isso é possível ler mais em, entre outros, CECÍLIO (1994), MENDES (2004), ONOKO 

(2003) e AYRES (2004). 
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Tal política indica a necessidade de se produzir e/ou incorporar técnicas, 

estratégias e métodos que possam dar conta de aguçar a escuta clínica para 

acolher e tratar das demandas dos pacientes; o que significa equacionar os 

conteúdos manifestos, nas queixas e sintomas, a partir da compreensão e do 

tratamento dos conteúdos latentes, daquilo que, nos planos orgânico e psíquico, 

embora não imediatamente perceptível, estrutura e mantém os sujeitos em 

sofrimento.  

Sendo assim, quando pensamos em acolhimento na saúde pública, e nela na 

ESF, não lidamos apenas com a recepção e o encaminhamentos do usuário em 

um equipamento de saúde, mas com sua entrada no sistema de saúde e nas 

condições que devem ser criadas para que ele se aproprie e se co-

responsabilize pelo tratamento, adquirindo autonomia para circular de forma 

saudável pela rede de cuidados que, a partir de sua chegada, precisará estar 

disposta para o acolhimento da singularidade de suas condições pessoais, 

sociais e de saúde. 

A perspectiva do acolhimento em saúde, portanto, assume o plano clínico como 

espaço do singular e do inédito. Plano no qual – é possível dizer – se busca o 

exercício de produção de “bons encontros”; encontros aumentativos da potência 

de agir no mundo e de enfrentar os problemas que aí se impõem. Na clínica, isto 

se faz, de saída, por meio da construção de vínculos entre terapeuta(s) e 

paciente(s), bem como de processos transferências, que configuram as relações 

terapêuticas, ou seja, que fazem do terapeuta um campo de atualização dos 
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conteúdos latentes dos pacientes, bem como de suporte à elaboração das 

questões que os afligem.   

Por sua vez, as relações terapêuticas, em certas contextos, como na Estratégia 

de Saúde da Família (ESF), podem se beneficiar de dispositivos e tecnologias 

relacionais, que potencializem a ação em saúde, ampliando seu alcance e sua 

penetração nas comunidades atendidas. Nossa hipótese é de que o trabalho 

com questões de leitura e escrita da população atendida no ESF pode se 

beneficiar das Oficinas de Linguagem como dispositivo clínico de atenção e 

promoção à saúde. Tal afirmação se justifica por várias razões, entre as quais 

destacamos:  

- Galletti (apud COSTA, 2006:39), em trabalho no campo da saúde mental, 

mostra que a estratégia das oficinas (não apenas as de linguagem) funciona 

para estabelecer pontes entre a clínica e sua exterioridade, colocando o 

sofrimento dos pacientes e o trabalho do clínico em contato com questões sócio-

afetivas que lhes são próprias. Diz ela: 

as oficinas são dispositivos que, ao não se fixarem no terreno de 

saúde mental, invadem e transitam por outros territórios como o 

trabalho, a arte, a rua e a cidade, colocando a clinica em contato 

com a exterioridade. Esses projetos tornaram-se mais do que 

projetos de saúde; foram projetos de vida, entendendo a vida 

para além da simples ausência de doença, mas vida (...) como 
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inauguração de novas possibilidades, como impossibilidade de 

se totalizar em modelos.  

 - Calheta (2006: 304) considera as oficinas de linguagem um importante 

dispositivo para a Fonoaudiologia, pois    

promovem o encontro de histórias de desencontro com o falar, o 

ler e o escrever, de modo que as crianças são convidadas a 

participar de um processo de (re)inserção em práticas letradas 

orais e escritas, possibilitando o estabelecimento de parcerias 

discursivas absolutamente heterogêneas, do ponto de vista do 

repertório linguístico. 

- Mendes (2007:76), por sua vez, radicaliza a condição clínica das oficinas de 

linguagem; ela diz que, ao promover oficinas de linguagem, 

tinha pretensão de promover algum contato com a “língua dos 

afetos”: do como as pessoas aí se afetariam e seriam afetadas, 

e de que tipo de implicações nas formas de comunicação isso 

implicaria e faria circular. (...) tratava-se de fazer uma oficina 

capaz de ativar estados intensivos e de trabalhar para expressá-

los e traduzi-los em práticas discursivas (...). 

A potência advinda desses encontros afetivos, no caso a partir das oficinas, 

balizam ações e podem produzir novas formas de existir e de elaborar as 

demandas trazidas aos encontros que as oficinas clínicas ensejam.  



42 

 

Posições como estas reiteram o interesse da presente pesquisa em avaliar a 

efetividade e a pertinência da Oficina de Linguagem como dispositivo clínico na 

atenção básica à saúde, especificamente no âmbito da ESF, que se caracteriza 

por relações mais próximas com a comunidade e com as famílias atendidas, 

assim como com os contextos sócio-sanitários em que elas habitam. Essa foi e é 

nossa hipótese, ou melhor, é essa nossa aposta. A seguir, vamos “pagar para 

ver”. 
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  4 -  Método: A viagem 
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 4 -  Método: A viagem 

(...) Então, agora que já sabemos o porquê estamos aqui, poderíamos falar 

sobre o que pode acontecer em nossos encontros. Eu tenho uma ideia... queria 

falar para vocês sobre uma viagem (...)  

Para elaborar o presente método, partimos do princípio de que toda pesquisa é 

intervenção (PASSOS e BARROS, 2009). Com este pressuposto, o controle 

daquilo que se busca parece ficar aquém daquele que o busca, uma vez que os 

efeitos de uma intervenção afetam os envolvidos no processo de maneiras e 

com intensidades diversas. Sendo assim, optou-se pelo método da cartografia, 

como perspectiva metodológica capaz de sustentar a análise de processos e 

não apenas de resultados ou efeitos visíveis. 

A cartografia (ROLNIK e GUATTARI, 1986), na condição de método de 

pesquisa-intervenção, não se faz por meio de regras e objetivos que 

pressuponham o que dela irá se revelar como ciência, porém, não se isenta da 

necessidade de possuir para si uma direção/norte, uma espécie de bússola, pela 

qual o pesquisador (sujeito e objeto da pesquisa), imerso em uma experiência 

singular irá viajar e, nesse percurso,  constituir e rever suas metas: se trata de 

um método primordialmente inventivo, que produz acontecimentos no acontecer 

da experiência da oficina.  

Assim sendo, tais experiências foram registradas e analisadas criticamente na 

tensão dos acontecimentos, e implicam também o fato de considerarmos que 
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elas são elementos constitutivos da pesquisa, na direção proposta por Morin 

(2005, p.20): 

(...) o método não precede a experiência, o método emerge 

durante a experiência e se apresenta ao final, talvez, para uma 

nova viagem. A experiência (...) precede qualquer método. 

Poder-se-ia afirmar que a experiência constitui um a priori e o 

método, um a posteriori.  

O plano que estabelece as direções, pelas quais todos os envolvidos na 

pesquisa vão viajar é denominado plano de experiência (PASSOS e BARROS, 

2009) Aqui, doravante, o chamaremos Rota de Viagem. 

A pesquisa possui, portanto, uma potência a ser explorada, e a rota de viagem 

é, ao mesmo tempo, bússola e plano para se entrar em relação – com intenções 

determinadas pelos objetivos da pesquisa – com os movimentos e afetos que os 

envolvidos lograram produzir.  

A seguir, apresentamos a rota da viagem, esquematizada como tal, a fim de 

garantir um percurso com início, meio e fim, mas que esteve sujeito, durante 

todo o processo, a reorientações próprias aos processos humanos, em seus 

movimentos inéditos e singulares. 

Dessa forma, o método consistiu na elaboração estratégica da Rota de Viagem 

e, a partir dela, na exploração de potencialidades da pesquisa-intervenção como 

criadora de desdobramentos. Isto se deu a partir dos encontros mediados por 
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cenários e situações, que se estabelecerem entre os sujeitos da pesquisa, o 

pesquisador, as práticas na Oficina de Linguagem e as formulações teóricas de 

referência. Todos estes elementos foram constitutivos do cenário da 

experimentação: uma oficina-viagem. 

 ROTA DE VIAGEM 

 Ponto de Partida: explorando o território e recrutando a tripulação: 

A pesquisa-viagem foi realizada em parceria com uma Equipe de Saúde da 

Família (EqSF) do município de Santo André, sendo que a diretora do 

departamento de assistência a saúde, responsável pela ESF, foi contatada, 

consentindo na realização do estudo. Os Agentes Comunitários desta equipe 

foram esclarecidos sobre a pesquisa e tiveram papel de co-pilotos da viagem.  

A partir do primeiro contato, e em parceria com a equipe de co-pilotos, fizemos o 

levantamento e convite para os sujeitos da pesquisa. Para este estudo, a oficina 

foi composta inicialmente de oito sujeitos, que aderiram ao convite para oficina 

(realizado no âmbito da ação da ESF), e que estavam na faixa etária entre 10 e 

14 anos completos. Todos apresentavam queixas de dificuldade de leitura e/ou 

escrita e, naturalmente, eram moradores da área de abrangência da EqSF.  

Embora a maioria dos sujeitos da pesquisa seja criança e/ou adolescente, como 

não havia restrição etária, uma idosa e um dos Agentes Comunitários de Saúde 

pediram para participar da Oficina e isso foi permitido, por duas razões básicas: - 

não há um sentido escolar na proposta que, eventualmente, pudesse definir 
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faixas etárias para o trabalho; - e consideramos que a heterogeneidade, 

inclusive etária, é aspecto potencialmente enriquecedor de experiências 

compartilhadas no campo da reflexão e da elaboração da linguagem escrita. 

Pela natureza da pesquisa e de seus objetivos, a variável sexo não foi 

considerada critério de inclusão dos sujeitos.  Desta forma e após contato com 

os casos, os sujeitos que quiserem participar da pesquisa, integrando a oficina 

de linguagem, configuraram o grupo da pesquisa, doravante tripulação. Vale 

dizer: não caberia chamá-los de passageiros, pois esses sujeitos são também 

construtores e operadores da experiência. Passageiros, portanto, serão os 

leitores do trabalho. 

Numa etapa prévia ao embarque da tripulação, foram levantados os dados das 

famílias dos participantes, com o objetivo de sistematizar informações sobre a 

situação de vida, condições de moradia, renda, organização familiar, história 

clínica e das intervenções realizadas pela ESF na família. Estas informações 

foram contidas em uma ficha cadastral dos usuários que aderirem à pesquisa-

viagem e auxiliaram na composição do cenário da nossa viagem. 

 A Oficina de Linguagem: (doravante) a viagem 

Após tal preparação para viagem, foi iniciada uma Oficina de Linguagem ou 

Viagem, junto aos tripulantes, informados e esclarecidos sobre sua rota e 

duração. Por conta da duração pré-estabelecida em função dos prazos da 

pesquisa, a viagem foi composta de nove sessões, doravante nove escalas, que 
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ocorreram entre junho/2011 e julho/2011, com duração aproximada de uma hora 

e meia em cada uma das escalas.   

A partir da primeira escala, foi realizado registro sistemático das ocorrências e 

intervenções, bem como registro do planejamento de estratégias de cuidado à 

saúde, definidas durante o processo junto à equipe de co-pilotos. 

O tema que perpassou todas as escalas teve relação direta com a exploração do 

livro da autora Ligia Bojunga: Livro – um encontro. Portanto, trabalhamos a partir 

do gênero discursivo livro. As nove escalas foram compostas da seguinte forma, 

de acordo com a própria divisão do livro de referência: 

  Primeira Escala: Contato com livros de diversos gêneros e 

aplicação de questionário com as seguintes perguntas: 

1) O que é um livro? 

2) O que pode um livro? 

3) Qual sua experiência como leitor/escritor? 

  Segunda, terceira e quarta Escalas: leitura e conexões com a 

primeira parte do livro: “Eu Lendo”. 

  Quinta, sexta, sétima e oitava Escalas: leitura e conexões com 

a segunda parte do livro: “Eu Escrevendo”. 
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  Nona Escala: Retomada dos materiais escritos produzidos 

durante a oficina pelos seus membros/tripulação, colocando em 

análise, pelo coletivo, a experiência realizada. Após tal análise, re-

aplicação do questionário anteriormente mencionado, em busca de 

índices de variação da percepção, dos usos e sentidos da escrita, 

bem como dos afetos aí implicados.  

Compondo o material da pesquisa, além do registro sistemático das 

observações e memórias das ações desenvolvidas, e da análise dos 

questionários aplicados na primeira e nona escalas, realizamos uma cartografia 

dos acontecimentos, na forma de um diagrama dos movimentos e afetos que 

mobilizaram o grupo, na percepção da pesquisadora/piloto. Além disso, tal 

diagrama articulou os acontecimentos da viagem; as interpretações desses 

acontecimentos; os registros escritos das sessões; e as bases conceituais 

usadas, simultaneamente, para sustentar a intervenção nas escalas e para 

interpretar seus efeitos nos tripulantes, individualmente e no grupo.  

Tal cartografia compôs uma espécie de memorial (empreendido durante a 

viagem) dos fluxos dos acontecimentos e das relações entre os tripulantes, e 

destes com a escrita. Trata-se de um diagrama analítico da experiência, que 

definiu, desse modo, a análise e a discussão do processo da pesquisa. 

A pesquisa foi autorizada e aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da da 

PUCSP e também pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Secretaria de Saúde de 
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Santo André – SP. Todos os sujeitos da pesquisa assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido.  
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5 – Ponto de Chegada: a viagem em análise 
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 5 – Ponto de Chegada: a viagem em análise 
 

(...) Em alguns momentos, durante as oficinas, me vi pensando sobre a certeza 

de que tínhamos um início e um fim, uma rota determinada, um ponto de 

chegada.... mas não tinha ideia e nem certezas de como isso seria construído, 

muito menos de quais as surpresas que nos tiraria da rota planejada e, em 

alguns momentos, nos deixaria à deriva... O inédito se enfiou em nosso 

bagageiro e nos acompanhou por todo o percurso.  

Para compor este capítulo, destinado à análise do percurso realizado durante a 

oficina-viagem, escolhemos alguns vilarejos - pontos estratégicos, nos quais 

paramos para realizar conexões, que permitem montar um diagrama dos 

movimentos e afetos que mobilizaram o grupo. Estes pontos estratégicos são, 

para o pesquisador, na condição de piloto e cartógrafo de tal experiência, lugar 

para o exercício da espreita. 

Em outras palavras, estes vilarejos são pequenas desacelerações em relação ao 

ritmo da viagem na via principal (a rota de viagem – início/fim das nove 

sessões da oficina de linguagem); neles foi possível enveredar por caminhos 

do entre, daquilo que é produzido em ato nas relações, descobrindo  pontos de 

tensão de tal viagem, nos quais culminou o que houve de mais precioso na 

experiência: os afetos e sentidos manejados no trabalho com a escrita na 

Oficina de Linguagem.  

Nesse sentido e de certo modo, estamos tratando daquilo que Deleuze e 

Guattari (1996) chamaram de  molar e  molecular, e que SOUZA (2007, p. 33) 
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traduz como planos constituintes do real, respectivamente, sua dimensão 

formalizada, organizada [a rota de viagem]; e sua dimensão afetiva ou intensiva, 

não/organizada, processual e diferencial [conexões pelos vilarejos].  

Temos, portanto, uma rota de viagem, estratificada no plano molar, e conexões 

por certos vilarejos, que tentam dar notícias de acontecimentos que se 

operaram a partir do plano molecular. Estas duas linhas (molar e molecular) se 

entrelaçam, se compõem: dois níveis de uma mesma viagem. Tais linhas são:  

(...) a um só tempo, indissociáveis e irredutíveis, não há uma 

linha molar sem uma molecular que lhe balize e vice-versa; elas 

estão sempre emaranhadas, mas não se confundem. (SOUZA, 

op. cit., p. 33). 

A escolha dessa forma de análise para a pesquisa não foi aleatória, tendo em 

vista que a estrutura da oficina de linguagem nada mais é que uma composição 

no plano molar, organizada e objetiva (ideia da rota de viagem – via principal), 

submetida a desvios moleculares, que os (aqui chamados) vilarejos tentam 

captar, num processo intensivo de construção, singularizarão e análise; num 

devir próprio da clínica: produção de sentido cujo combustível, como quer 

ROLNIK (op.cit., p. 183), é a vontade de potência da própria vida, ou seja, o 

desejo; sobretudo desejo de estar em contato com o outro e de, com ele, 

construir relação, ação em comum.   

Para captar intensidades nesses acontecimentos, compondo nossos vilarejos,  

utilizamos fragmentos do memorial cartográfico, produzido durante a realização 
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da oficina. A partir de tais fragmentos, embora fosse possível desenhar várias 

paisagens de conexão, delineamos quatro vilarejos, como emblemas de nossa 

leitura da viagem:  

- O contexto, na condição de atmosfera na qual as sessões 

aconteceram, seguida de uma reflexão sobre a ideia de criatividade; 

- As pessoas, adesão à oficina e os fluxos relacionais: um breve olhar 

sobre nossos modos de ver as pessoas que circularam no grupo, e do como 

construíram sentimentos de pertença em relação à experiência; 

- Dois episódios distintos - um menino, e uma menina e sua avó: 

reflexões sobre potencialidades da oficina em dois momentos intensos; 

- Uma pergunta frente a certos dados: É possível espreitar 

intensidades na análise do questionário aplicado na oficina?  

Vamos aos vilarejos: 

PRIMEIRO VILAREJO: O CONTEXTO 

(...) Ainda na primeira escala, o agente comunitário chegou de forma tímida, se 

juntou ao grupo e disse que não era sua intenção atrapalhar, mas que aquela 

sala seria utilizada para consulta de puericultura e que teríamos que nos 

deslocar para outro lugar, fora da Unidade de Saúde.  

Iniciamos um primeiro deslocamento, primeiramente físico. Nosso destino foi o 

Parque Escola, equipamento municipal de educação, que ficava a dois 
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quarteirões da Unidade de Saúde. Nessa primeira travessia, os tripulantes foram 

acompanhados de suas mães. 

Lá chegando, um novo território, não apenas físico.  

(...) Fiquei, por um tempo, observando a sala indicada no Parque Escola...  

Imaginei que esse era um cenário possível, embora a sala estivesse mal 

cuidada: mobiliário danificado e insuficiente, umidade nas paredes... Eu tinha um 

tecido grande no porta malas de meu carro, resolvi que ele seria útil para criar 

um espaço de trabalho. Afastamos a mobília e forramos o chão com o tecido, 

delimitando um espaço para sentar e trabalhar. Também trouxera o material 

para as atividades com a escrita: papel, lápis de cor, canetas, canetinhas 

coloridas, tintas e afins, bem como a sacola de histórias, que já tínhamos usado 

na unidade. Pronto, era o que tínhamos, e o que precisávamos. 

A oficina de linguagem, na condição de dispositivo clínico, assim como 

quaisquer outros dispositivos clínicos, precisa de um setting, ou seja, um 

espaço, ao mesmo tempo, físico e existencial, que possibilite cuidar dos 

sofrimentos e desassossegos que os pacientes endereçam ao clínico. 

No caso particular da oficina de linguagem, realizada em função desta pesquisa, 

o espaço físico inicial, como vimos, não se manteve em todas as sessões. Em 

princípio estávamos na UBS, no mesmo dia fomos para o Parque Escola, onde 

permanecemos até o fim das atividades, porém ocupando espaços diferentes: 

uma sala, um pátio, uma biblioteca, embaixo de uma árvore.   
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Este nomadismo de nosso setting, embora não fosse planejado, ao contrário, 

tenha ocorrido, em parte, em função de limitações no uso do espaço pela oficina 

(na Unidade de Saúde e no Parque Escola), acabou enriquecendo o processo 

da própria oficina de linguagem, pois funcionou como uma espécie de metáfora 

da possibilidade de movimento e de mudança durante a conquista e a ocupação 

de novos territórios no trato com a escrita. Em outras palavras, funcionou como 

mecanismo para se estabelecer novas paisagens e, no nosso caso, paisagens 

que se vinculam com o próprio esforço da tripulação em se mover para a 

posição de escritores e leitores na oficina, e fora dela.     

(...) a partir de tal mobilidade, certo dia resolvemos sentar embaixo de uma 

árvore. Ficamos ali por um tempo, sem abrir o livro. Deixei o silêncio falar por 

alguns instantes, enquanto observamos meninos no pátio próximo, que 

empinavam pipas.  

Esse trânsito entre as paisagens se relaciona com as posições da tripulação em 

relação a leitura e escrita. As pipas viraram objeto de conversa, sobre o qual os 

tripulantes também escreveram. Analogias e construções que abriam 

possibilidades de permear a escrita, e suas funções sociais, com as dimensões 

e sentidos do cotidiano da tripulação. A cena dos garotos e suas pipas, por 

exemplo, criaram relações entre a clínica e sua exterioridade, principalmente 

porque promoveu situações discursivas (orais e escritas) conectadas a questões 

sócio-afetivas.  
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Em síntese, nesses momentos, o trabalho da tripulação com a escrita se ligava 

aos reais sentidos da linguagem: produzir encontros, maquinar sentidos, permitir 

a (re)invenção de si e do mundo em novas formas de elaboração e de 

significação; o que favoreceu, aos tripulantes que frequentavam a escola, a 

apropriação e a elaboração das dificuldades escolares, das notas baixas.  

Na escola, segundo eles,  a escrita, com frequência, não estava incluída na vida, 

não era divertida como um jogo, ao contrário, era oferecida como trabalho 

mecânico de aprendizagem e memorização de palavras e convenções 

inapeláveis.  

Na oficina, ler o livro proposto; circular por espaços do Parque Escola; conversar 

sobre assuntos variados, que eles traziam; e compartilhar ludicamente essas 

experiências, colocava a escrita em outro contexto: o de nossas vidas, 

curiosidades, expectativas e desejos.  

As tantas, os tripulantes me disseram que assim fazia sentido aprender e usar a 

leitura e a escrita. As tantas, pensei eu: esse é um modo de devolver a escrita à 

sua condição de linguagem, na qual o plano molar (das convenções formais) se 

enreda, de modo indissociável, ao plano molecular, aquele das intensidades 

vivenciais, nas quais a linguagem (oral, escrita, não verbal) toma parte, sob 

formas de elaboração e de expressão das experiências, em variados gêneros 

discursivos.       . 

O piloto da experiência aqui tem uma função importante: habitar a deriva dos 

acontecimentos junto à sua tripulação mas, simultaneamente, ficar à espreita, 
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mediando o encontro com a escrita, favorecendo e orientando a adoção de 

estratégias e condutas (pelos tripulantes) capazes de auxiliar no manejo dessa 

modalidade de linguagem: indicação de características dos gêneros do discurso 

escrito; de uso e de expansão do repertório vocabular e lexical; da apropriação 

de convenções em ato e de modo contextualizado; etc.  

Isso tudo para que a viagem pela experiência de ler e de escrever, aos poucos 

(na oficina e fora dela), possa ganhar consistência, descortinando, inclusive, 

outros horizontes no ambiente escolar, quando for o caso.  

 

SEGUNDO VILAREJO: AS PESSOAS, ADESÃO À OFICINA E OS 

FLUXOS RELACIONAIS 

(...) Durante toda viagem, em conversas com o agente comunitário, ele foi 

desenhando o território da UBS, no qual a EqSF atua. Nesse desenho, pude 

identificar um bairro de classe média, que não entendia bem o que era o ESF e, 

por este motivo, não tinha muita abertura para que acontecesse a chamada 

busca ativa realizada pelos agentes (visita em domicílio para conhecer e 

cadastrar a população alvo, com dados do perfil sanitário para EqSF).  

O agente me dizia que, em função das mencionadas características, a maioria 

da comunidade acabava por utilizar a UBS, quando muito, como “lugar para 

fazer exames médicos.” No entanto, no desenho do agente, havia também um 

núcleo populacional composto por pessoas de baixa condição socioeconômica 
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Nesse pedaço do território, ele sentia que as pessoas aderiam mais aos 

trabalhos realizados pela EqSF e pela UBS. Observei que a falta de 

conhecimento sobre a ESF era proporcional à divulgação do assunto pela 

própria EqSF, ou seja, como não acreditavam na aderência da população de 

classe média à ESF, pouco investiram nessa parte da comunidade.  

(...) Ainda no contorno desse desenho, o agente conta que havia sempre 

tentativas, por parte da equipe, em estabelecer atividades para a comunidade, 

sobretudo palestras, mas não eram frequentadas. O agente fala isso com um 

semblante cansado, olhava para mim como quem se prepara para dar uma 

notícia decepcionante.  

A partir do território, mapeado pelo agente comunitário, e do contexto das 

relações entre a comunidade e a ESF, foi “natural“ que a tripulação, em sua 

maioria, fosse composta por moradores do tal núcleo populacional mais pobre.  

Este processo, supostamente natural, se deu por dois motivos: o primeiro, pela 

relação de maior proximidade e abertura em relação ao núcleo populacional 

mais pobre, o que implicou em participação um pouco mais efetiva nessa 

comunidade. O segundo motivo, relacionado ao primeiro, tem a ver com o fato 

de que a relação com essa parte do território está estabelecida e perfaz uma 

zona de certo conforto, por isso foi só nessa comunidade que os agentes foram 

levantar a demanda para a oficina.  

Aqui, cabe pensar no movimento da própria EqSF, em relação à atividade da 

oficina. Pactuei com a diretora da UBS que a presença dos agentes 
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comunitários na oficina seria rotativa, ou seja, a cada semana um agente 

participaria da atividade, para que levassem a experiência aos demais membros 

da equipe, dispondo assim do dispositivo para (se quisesse) usá-lo na rotina da 

UBS. Porém, apenas um agente comunitário participou das oficinas, sob o 

argumento de que tinha mais flexibilidade de tempo para tanto.  

O movimento da equipe, de certo modo, espelha o movimento da comunidade: 

recusar o que lhe é oferecido, por desconhecimento e/ou por falta de motivação. 

Talvez isso também espelhe, ao menos em parte, a fragilidade da implicação e 

do compromisso da UBS e da ESF com a população do território. 

Na oficina, ficamos assim: um único co-piloto na viagem. Este, ao se dar conta 

de que o processo é uma construção coletiva, baseada na co-responsabilidade e 

na confiança, ocupou também a posição de tripulante, participando como tal da 

oficina. 

O agente comunitário trouxe para a oficina questões específicas (angústias em 

relação à adesão e ao fluxo de pacientes na UBS) e, num processo bastante 

criativo, utilizou os recursos da oficina para elaborar estratégias, por escrito, de 

divulgação da atividade e da ESF à comunidade. Esses movimentos e 

deslocamentos de nosso co-piloto/tripulante, iniciam um processo de re-

significação de suas práticas como agente comunitário, bem como produz 

identificação com os demais tripulantes.  

(...) Então, a tripulação não era apenas de oito, crianças e adolescentes. Eram 

dez os tripulantes. Estávamos todos na oficina: duas meninas, de dez (C) e onze 



61 

 

anos (M); seis meninos, dois de doze (B e G), um de dez (J), dois de onze (H e 

F) e um, mais velho, de treze anos (L); o agente comunitário (E); e a avó de M 

(Dona D). 

(...) Cada um dos tripulantes (todos eles) tinham experiências diferentes com o 

gênero discursivo livro. Muito do que traziam eram relatos de situações 

escolares: Leitura em voz alta; provas sobre o conteúdo dos livros; etc. Nunca 

nenhum deles retirou um livro na biblioteca ou ganhou livros de presente. (...) 

Ler jornal não era hábito em nenhuma das família. As casas não eram 

ambientes muito letrados. A leitura e a escrita, realizadas sob a marca da 

obrigatoriedade escolar, era representada pela tripulação como uma atividade 

enfadonha e desconectada de qualquer realidade fora da escola. Desse modo, a 

leitura e a escrita parecem ter pouca função, apenas mais uma atividade 

pedagógica, para passar de ano: movimento fechado sobre si mesma, círculo 

vicioso.  

Apesar da diversidade etária do grupo, existiam fatores comuns, que afetavam 

diretamente o processo da oficina: um diz respeito aos, relativamente, baixos 

graus de letramento dos tripulantes.   

O baixo grau de letramento tinha efeitos curiosos, mas não surpreendentes:  

hora aumentava a potência da tripulação, por se reconhecerem em certos 

contextos letrados; hora diminuía a potência de ação, por não reconhecerem ou 

serem indiferentes a determinados contextos letrados, propostos durante as 

atividades. 
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O outro fator comum era a curiosidade pelo livro (por parte de todos os 

tripulantes), que fomentava a participação e, por isso, aumentava a potência de 

ação na oficina. 

Estes fatores foram, ao mesmo tempo, ferramentas que auxiliavam os 

tripulantes a encontrar um lugar de pertencimento no grupo, em função do 

compartilhamento da potência ou da impotência em face de das situações 

letradas.  

Uma vez construído esse sentimento de pertença, a negociação e a pactuação 

sobre as formas e os conteúdos das relações e das atividades no grupo tornou-

se intensa, coletiva. Uma situação peculiar dá a medida dessa grupalidade: 

quando um ou outro tripulante faltava ao encontro na oficina, mesmo na 

ausência, estava presente de algum modo, nos discursos, nos interdiscursos, na 

sequência das atividades, por meio das quais eram lembrados e referidos.  

Nesse sentido, durante a viagem pude observar que os fluxos de circulação da 

tripulação nada tinham a ver, por exemplo, com a obrigatoriedade da presença. 

Pelo contrário, o vínculo com o processo, com as pessoas e com o ambiente, 

garantia o pertencimento mesmo quando um ou mais tripulantes estavam 

ausentes. Senão vejamos. 

 (...) Algumas cenas marcaram a forma de funcionamento do grupo. O nosso 

quarto encontro, por exemplo, coincidiu com a última semana de férias de 

algumas crianças. Na semana seguinte, estas iriam voltar às aulas e, por uma 

questão de horário, não poderiam mais frequentar a oficina. As mães dessas 
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crianças vieram conversar comigo ao final da sessão. Relataram que as crianças 

queriam continuar e que lamentavam a quebra. Uma das crianças iria parar em 

razão do horário de reforço na escola, que era no contra turno e coincidia com o 

horário da oficina. Pactuamos o seguinte: as crianças poderiam vir se ou 

quando pudessem (fim do período de reforço escolar; eventual falta do 

professor; eventos escolares cuja presença não fosse obrigatória; essas 

coisas...). 

Tivemos uma conversa tranquila sobre o quanto a oficina era nossa, mesmo que 

fosse necessário faltar uma ou outra vez. Concordamos que as faltas, na oficina, 

não tinham relação com reprovação ou exclusão do grupo. Mais que isso, 

combinamos que estaríamos com a presença da ausência de cada um que 

precisasse faltar ou não pudesse mais vir.  

Bom, essa foi uma forma de elaboração encontrada pelos tripulantes (com 

minha ajuda) para manter a potência advinda da conquista da grupalidade mas, 

nesse ponto da viagem, nossa tripulação sofreu algumas baixas.  

(...) No entanto, o sentimento de pertencimento se mostrou forte. Em um 

encontro subsequente, já havíamos iniciado as atividades e, de repente, J 

apareceu na oficina! Sentou-se conosco e participou das atividades. Para ele e 

para todos era como se não tivesse se ausentado. J contou que sua turma tinha 

ido a um passeio e ele não pôde ir. Então, pediu para nos encontrar. J ainda 

lembrou de um encontro, dia desses, com C e com B na escola. Bateram papo, 

tomaram lanche: vínculos persistindo e ultrapassando o interior da oficina. 
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Nesse modo de funcionamento, faz todo sentido pensar que, ao menos, 

algumas “quebras” da presença na oficina tenham significados distintos do 

simples rompimento do vínculo e da produtividade do trabalho. É possível 

pensar em modificações nas formas de estar junto, de ser em grupo. Em suma, 

o trabalho e seus afetos podem continuar reverberando e dando frutos, senão 

para toda a tripulação, para todos os tripulantes que foram afetados pelo que 

realizamos em companhia do texto e da produção escrita. 

 

TERCEIRO VILAREJO: DOIS MOMENTOS INTENSIVOS - UM 

MENINO, E UMA MENINA E SUA AVÓ 

(...) Com o tempo, como vimos, algumas histórias iam se construindo, e 

permitiam recortar momentos intensivos, para apreender a partir deles o 

movimento e a circulação dos afetos: mapas do real, descobertas de 

potencialidades inauditas dos tripulantes da Oficina de Linguagem.    

A ideia de compor, por meio dos vilarejos, um diagrama dos movimentos e 

afetos que mobilizaram o grupo nas atividades de leitura e escrita, produziu 

material para reflexão, ou seja, deu no que pensar.  

O trânsito afetivo e a ampliação da potência de ação da tripulação, por meio do 

fremente debate de ideias; pelo acolhimento da curiosidade e das expectativas; 

e pela valorização dos saberes e repertórios que os tripulantes já tinham, 

fizeram emergir pontos de tensão, mas em sentido positivo, ou melhor, 
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produtivo. Explico. Diferenças entram em relação, por exemplo, nos modos de 

ver, sentir e pensar o mundo, o outro, a escrita, a vida no bairro, as funções da 

UBS e da EqSF.  

Também a multiplicidade de experiências com a linguagem entrou em cena, por 

meio de crianças, adolescentes, adultos e uma velha avó, que também 

participou da produção das relações e da atmosfera da oficina, pontuando, em 

alguns momentos, sua leitura singular sobre o trabalho com a escrita.. 

Um breve retorno aos momentos iniciais da oficina: A primeira a entrar na sala 

do Parque Escola foi M, que veio acompanhada da avó, Dona D. Como tinha 

percebido que, na primeira escala, M não havia interagido com os demais 

tripulantes, achei importante me aproximar da dupla para entender em que 

contexto M tinha recebido a indicação para participar da oficina. Dona D contou 

que M falou tarde e que, agora, aos doze anos, só falava algumas palavras, de 

forma confusa, e que também não sabia ler, nem escrever.  

Dona D perguntou se poderia acompanhar a neta para lhe dar apoio nas 

atividades de leitura e escrita e também auxiliar em qualquer outra necessidade. 

Disse que ela estava segura e que M produziria o que fosse possível. Dona D 

insistiu. Nós a acolhemos.  

(...) No momento em que a tripulação foi preencher o questionário, M colocou a 

folha em orientação de paisagem e riscou o papel sem respeitar as linhas; fazia 

isso me olhando fixamente. Dona D tomou o papel da neta e repetiu que M não 

sabia escrever. Aceito a intervenção da avó, mas continuo convidando M e Dona 
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D para todas as atividades realizadas, uma vez que não está em questão, na 

oficina, saber ou não saber ler e/ou escrever; está em questão se dispor a entrar 

em ambientes letrados, os explorando como puder e quiser, e também em 

função da negociação sobre os sentidos e destinos das atividades com os 

demais tripulantes.  

Em outra tentativa, depois de várias, mostro as linhas e sugiro que M use o lápis 

e escreva entre as linhas. Ela fez rabiscos muito parecidos com letras e entre as 

linhas. Olhou para mim e sorriu. Habitar um ambiente acolhedor de trabalho com 

a escrita, promoveu possibilidades cognitivas e de expressão para M: potências 

dos encontros, dos afetos, da linguagem. 

Imediatamente depois de rir para mim, M aponta um livro e diz: 

 - É da menina? 

Eu olho a capa do livro e vejo o desenho de uma menina. Digo: 

 - É, me parece que pode ser a história de uma menina. 

Ela agarra o livro. Eu sugiro: 

 - O que você a vovó acham de levar este livro para casa e lerem um 

pouco por dia, uma para outra? 

M balança a cabeça positivamente, aprovando a ideia. Dona D apenas pega o 

livro da mão de M e coloca sobre seu colo, dizendo que lerá para a neta. Dona 

D, nesse período, ainda se posicionava como alguém exterior à oficina, uma 
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mera acompanhante e auxiliar da neta. Por isso, inclusive, se esquivava de 

minhas provocações para que participasse, virasse membro da tripulação. 

Sentia seu constrangimento, sua resistência em aceitar meus convites de 

participação como tripulante. 

Na qualidade de piloto da viagem, não abri mão da busca em incluir Dona D na 

viagem. Não sei se foi minha insistência, o desejo de Dona D ou as duas coisas 

que fizeram com que ela encontrasse um caminho para fazer a travessia de fora 

para dentro da oficina: falar de suas experiências acompanhando a neta a vários 

serviços de saúde e educação. 

Dona D conta que jamais se sentiu incluída ou valorizada por uma linha de 

cuidado, pelo contrário, sempre se sentiu oprimida no papel de cuidadora e de 

acompanhante de M. E arremata: Imaginei que a oficina seria apenas mais um 

lugar para acompanhar a neta.   

Além de ficar à espreita do movimento de Dona D, busquei estratégias de 

inclusão de Dona D na oficina, naturalmente, na condição de tripulante. Pedi 

para falar sobre como era cuidar da neta, também que nos contasse histórias de 

sua vida. Pedi também que escrevesse sobre essas coisas, e que buscasse 

livros cujas estórias, de algum modo, tratasse de assuntos de seu interesse e de 

sua neta.  

Desse modo, Dona D entra no jogo das relações e da escrita, o que é observado 

pela apropriação do papel de tripulante. Ela deixa de ser apenas a avó que 
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auxilia M em sua dificuldades, Dona D entre em contato e expõe fragilidades, 

força e memórias.  

 (...) Com o transcorrer da oficina,  Dona D começa a nos contar de sua 

juventude e de como era delicioso escrever cartas para as amigas e para os 

namorados. Ela conta do barulho do lápis roçando a folha e do cheiro do papel 

que ficava na carta, depois de pronta. Disse que outra emoção era abrir as 

cartas e descobrir o papel trazia – o rosto de Dona D ganhava vida, se 

iluminava. A autenticidade e a intensidade de suas narrativas prendia a atenção 

de todos: crianças, adolescentes, adultos.  

Dona D passa a ser solicitada pela neta e pelas outras crianças e adolescentes 

para contar suas histórias com a escrita; eles se deliciam e parecem se dar 

conta da força da linguagem (oral e escrita) no registro dos acontecimentos e na 

presentificação do passado, fazendo dele inspiração para se pensar o presente 

e o futuro.  

Certa vez, esboçando um sorriso, Dona D diz:  

- Nossa, como eu já fui escritora nessa vida! 

Os deslocamentos de Dona D, ajudam a mostrar uma função da oficina. Aliás, 

uma função construída pela tripulação durante a viagem: colocar em jogo os 

sentidos do cotidiano, das experiências, sejam elas de as agora ou as de outros 

tempos, o que faz com a gente se pense e se (re)descubra no exercício de 

narrar e de compartilhar nossas narrativas, orais e/ou escritas.  
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Nesse intenso processo de criação de campos de significação e de descobertas 

de funções sociais da leitura e da escrita, Dona D, por razões de trabalho, chega 

com a notícia de que vai deixar a oficina. Fala de uma mistura de sentimentos: 

está muito triste, pois além do bem que faz à neta, a oficina fez muita diferença 

para ela. Porém, disse que agora estava tranquila em deixar a neta participar 

sem sua presença, pois passara a acreditar nas potencialidades, relacionais e 

de linguagem de M.  

A tristeza toma conta da tripulação, a saída encontrada foi não perdê-la. A 

tripulação resolveu que escreveria cartas falando de nossa viagem na oficina. 

Dona D, prontamente, topa a correspondência. O agente comunitário (E) se 

dispôs a fazer as entregas das cartas, tanto das nossas, quanto as de Dona D.  

O grupo foi fortemente afetado pelo movimento de Dona D, (sua necessidade de 

cuidado; suas histórias com a escrita, por meio de memórias da juventude), não 

havia chance de que não encontrasse um jeito para mantê-la conosco. Nossa 

tripulação, sem que piloto ou co-piloto dissessem nada, sentiu na pele e se valeu 

de outras potências da escrita: suprimir distâncias; tornar presente o ausente; 

manter relações e afetos.  

 (...) Ao entregar uma carta produzida pelo grupo, E conta que Dona D sorriu e 

mandou muitas lembranças para todos. Ela pede para continuar com o livro que 

havia levado da sacola, e que estava lendo com sua neta. Dona D ficou com o 

livro até terminar a leitura conjunta que fez com M, depois mandou de volta o 

livro e uma carta relatando o que ela e M acharam do texto.  
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Em outras palavras, a escrita vai tomando corpo, importância e funcionalidade 

na vida dos tripulantes dentro e fora da oficina, às vezes, até quando não 

estavam mais presencialmente com o grupo,  

Outro momento: (...) L, o mais velho do grupo é bastante tímido, fala pouco, sorri 

pouco. Se interessa pela história do livro que estamos trabalhando. Em um dado 

momento me pergunta: como será o rosto da Ligia Bojunga? Avançamos 

algumas páginas e vamos para as fotos. Ele olha atentamente e muda o 

assunto, tira o caderno da mochila e me mostra uma prova, na qual tirou zero. A 

prova estava cheia de marcas vermelhas. Começamos juntos a ler a prova. L diz 

que não havia entendido nada do texto. Peço para ele ler pra mim. Sua leitura é 

ininterrupta. Parece que vai lhe faltar o ar. Conto para ele sobre a função das 

vírgulas e dos pontos: pausas. Ele retoma a leitura, parando em cada virgula e 

respirando profundamente.  

Conforme L relê a prova, chega a conclusão de que é muito ansioso e, por isso, 

não consegue parar nos pontos e nas vírgulas, o que o confunde e prejudica a 

compreensão à leitura. Ele retoma o livro e me dirige uma pergunta: 

- Ela ia bem nas provas, não é?! 

L tem uma relação de sofrimento com a escrita, tenta sofregamente 

compreender e equacionar suas dificuldades. Seu movimento na oficina era de, 

simultaneamente, proximidade e distância em relação aos livros. Esta forma de 

relação com os livros começa a mudar em meados da nossa viagem, quando L 
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entende um pouco mais das metáforas contidas no texto que estávamos lendo, 

passando a estabelecer analogias entre ele a escritora do livro. 

Se interessa pela escritora e pela história do livro, que é sobre a transição 

posição de leitora à escritora pela própria autora do texto. Por meio do jogo de 

analogias, L vai ao encontro de sua própria história de escritor/leitor e, como sua 

referência de ambiente letrado é a escola, começa a trazer cadernos, livros e 

revistas que usa em classe.  

Há, portanto, um esforço de L em criar uma imagem de si e de se (re)inventar 

como leitor e escritor, superando a imagem construída à sombra de seus 

fracassos escolares.  

L (re)inventa o mundo de um modo e com um sentido muito caro à oficina: um 

mundo com livros, ou melhor, um mundo no qual os livros fazem sentido e 

diferença.  

(...) no primeiro dia L iniciou na oficina dizendo que “livro é um caderno com 

capa, índice, meio e fim”. Hoje, no último dia de nossa viagem, ele disse que 

cada livro era um mundo. 

QUARTO VILAREJO: É POSSÍVEL ESPREITAR INTENSIDADES NA 

ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO APLICADO NA OFICINA? 

(...) Hoje, após o preenchimento dos questionários, tive a curiosidade de ler as 

respostas da tripulação. Interessante os modos pelos quais a fala produz efeitos 

discursivos nos ouvintes. Os tripulantes respondiam as perguntas do 
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questionário e, ao mesmo tempo, debatiam sobre o livro/objeto da viagem na 

oficina. Um queria saber das respostas que o outro daria às perguntas: 

construção coletiva, depois singularizada nas respostas de cada um. 

 Ao final do preenchimento dos questionários e, agora, quando leio percebo que, 

no término da viagem, é possível ver o percurso: as respostas parecem uma 

espécie de memória do processo; nelas entrevejo os deslocamentos subjetivos e 

cognitivos da tripulação. As respostas ao mesmo questionário, no início da 

viagem, são bastante diferentes daquelas que leio agora, ao final da oficina. 

Também foram muito distintos os modos de responder ao questionário: no início, 

cada um respondeu o seu, como se fizesse uma prova escolar, com exceção de 

M, que não respondeu. Agora, as respostas foram colaborativas, resultado de 

barulhentas conversas entre os membros da tripulação.  

Talvez nem sempre seja assim, mas aqui ficou fácil responder à pergunta que 

dá título a esse vilarejo: é possível espreitar intensidades na análise do 

questionário aplicado na oficina!! É possível porque as perguntas não são 

exteriores à experiência, não buscam verificar a aprendizagem e/ou a retenção 

de conteúdos de forma abstrata e descontextualizada. Ao contrário, perguntas e 

respostas, ao final do processo, foram assumidas pela tripulação como uma 

espécie de balanço da experiência, de compartilhamento das marcas que ela foi 

capaz de produzir em cada um de nós.  

Se a oficina de escrita é um dispositivo clínico, apto a cuidar de desassossegos 

e de transtornos relacionados à aprendizagem e aos usos sociais da leitura e da 
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escrita; ela supõe a clínica como rede de conversações e de promoção de 

saúde, muito diferente de pensá-la como prática baseada em evidências 

mórbidas.  

No questionário respondido no começo da viagem, em relação a primeira 

pergunta (o que é um livro?), houve três tipos de respostas:  

 Associação do livro ao conhecimento, por exemplo: “o livro é onde 

podemos adquirir conhecimento.”  

 Associação do livro à histórias, por exemplo: “o livro retrata uma 

história, lugar de ter coisa diferente.”  

 Associação do livro à escola, por exemplo: “livro ajuda você a ler e 

ficar bem na escola.”  

Há, de início, uma certa passividade da tripulação em relação ao livro, e pouca 

elaboração sobre seus sentidos e funções. Passividade que a viagem perturba, 

desarruma, dando lugar a outros níveis de reflexão e de elaboração sobre os 

papéis sociais do livro e, por meio dele, sobre a leitura e a escrita.  

A mencionada passividade inicial fica ainda mais clara com as respostas dadas 

à segunda pergunta do questionário; elas limitam as potencialidades e funções  

do livro a “dar conhecimento”, “dar aprendizado”. No princípio, entre outras, as 

ideias de interação, de apropriação, de inspiração, de crítica não fazem parte do 

imaginário sobre o livro. Este tem caráter exterior e alheio em relação aos 

tripulantes, às respostas que elaboram sobre o livro.    
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A potência do livro depende, em nosso ver, da posição do leitor e daquela que 

ele atribui ao texto. Se este for um objeto estranho e inacessível, a relação não 

se dá ou se opera de modo muito limitado. Há, nas respostas iniciais à terceira e 

última pergunta do questionário uma revelação em relação aos hábitos de 

leitura, que explica, ao menos em parte, o lugar passivo e despotencializado da 

tripulação: todos, tirando M, que não respondeu ao questionário, relatam que 

suas experiências como leitores e, principalmente, como escritores estão 

relacionadas à escola, não havendo hábito de freqüentar bibliotecas, livrarias, 

nem muitos contatos com os gêneros discursivos escritos, como os próprios 

livros, os jornais, as revistas e, até mesmo, os hipertextos da internet. 

Fica explícito que o desinteresse e o desconhecimento sobre as funcionalidades 

da leitura e da escrita estão associados ao baixo grau de letramento da 

tripulação e à experiências anteriores pouco sedutoras e excitantes com o 

discurso escrito.  

Entretanto, a análise das respostas ao questionário preenchido ao final da 

viagem mostra o esboço de um possível novo cenário. Os tripulantes que 

responderam ao questionário, indicam forte implicação com o processo da 

oficina, a partir do qual arriscaram investir afetivamente na relação com a leitura 

e a escrita. Fiquemos com seus enunciados ao final da conexão nesse vilarejo: 

 “Quanto a pessoa lê o livro ela se sente dentro do livro.”  

“Lendo livros, podemos aprender coisas e conhecer muitas coisas diferentes.” 
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“Hoje eu leio mais: em casa, aqui na oficina. Agora eu leio na escola também e 

acho que isso até está me ajudando.” 

“Tenho lido mais, porque agora é divertido, o livro ficou mais fácil” 

“O livro é uma forma de aprender sobre o próprio livro e sobre outras coisas. 

Pode ter história, pode ter personagens. Eu gosto bastante do livro que lemos na 

oficina.” 
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6 – Considerações Finais 

 
 



6 – Considerações Finais  
 

Ao sair do parque escola, ainda emocionada por saber que aquela história 

estava se encerrando. Como na leitura de um livro, estava virando a última 

página, assolada por um desejo ambivalente: terminar a leitura e adiá-la, para 

prolongar seu sabor. Confesso experimentar uma alegre sensação ao fim de 

nossa história-viagem-desejo; sensação de ter contribuído na construção de 

possíveis novos destinos e histórias de sujeitos em relação ao mundo da escrita.  

Nem de longe penso que, a Oficina de Linguagem, na condição de dispositivo 

clínico na atenção básica à saúde, é uma panaceia, um remédio para todas as 

questões que podem transtornar a aprendizagem e/ou os usos sociais da leitura 

e da escrita. Sem excluir a possibilidade do emprego da Oficina de Linguagem, 

certas problemáticas exigirão, por exemplo, terapia individual e/ou outras 

medidas específicas no campo da saúde e da educação.   

No entanto, o processo de pesquisa na Oficina foi positivo e produtivo. O 

dispositivo é, ao mesmo tempo, simples (na operacionalização, por exemplo) e 

complexo (na multiplicidade de questões que emergem, pedindo interpretação e 

encaminhamento), e carrega potencialidades para balizar ações e para ajudar a 

produzir novas formas de existência, atravessadas pela escrita e pelas práticas 

letradas.   

Tais características, reiteram a ideia de que a Oficina de Linguagem, ao focar o 

trabalho com a escrita no movimento de colocar em  jogo dimensões do 

cotidiano e da história de pessoas e famílias de uma dada comunidade, promove 
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processos de letramento, bem como amplia e põe em questão usos e formas 

circulação discursiva pela escrita.  

Nesse sentido e de certo modo, a potencialidade da oficina de linguagem não 

está mesmo no plano molar (organização e objetividade) e sim em 

deslocamentos moleculares, como já mencionamos. A linha molecular, embora 

enredada na molar, é o que orienta o exercício da espreita, da escuta aos 

processos intensivos de enfrentamento, de construção, de singularizarão e de 

análise. Escuta que é condição de possibilidade da clínica, das práticas de 

cuidado, inclusive na Oficina de Linguagem.  

 

Se é assim, a oficina aqui realizada confirmou as expectativas iniciais, 

lembrando:  

 Ativação daquilo que Vygotsky chamou de Zona de 

Desenvolvimento Proximal auxiliando na inauguração de novos 

formas de se vincular a leitura e a escrita; 

 Oferta de ampliação do  repertório letrado; Estabelecimento de 

proximidade entre a clínica e sua exterioridade, colocando o 

sofrimento dos pacientes e o trabalho do clínico em contato com 

questões sócio-afetivas que lhes são próprias; 
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 Ativação de estados intensivos, sua elaboração e significação.  

 Por fim, gostaria de deixar intensidades da oficina ecoando ainda um pouco 

mais. 

 

(...) L escolhe um livro - o derradeiro na oficina, era nossa última sessão. Ele nos 

olha e me endereça uma pergunta: você já leu? Digo que sim. Ele pergunta se 

gostei e recebe outra resposta afirmativa. L pede para levar o livro e diz que 

devolveria depois. Me alegra o desejo pelo livro – era o terceiro que L levaria 

para casa. Relembro porém, que seria difícil me devolver, pois aquele era nosso 

último encontro. L me olha fixamente e faz outra indagação: 

 - E agora, como vai ser? 

Digo que, se ele quisesse, poderia ficar com o livro. L coloca o livro na mochila e 

pergunta se é presente. Respondo que sim. Ele me abraça sob o olhar de outros 

tripulantes.   
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8. Anexos 
Anexo 1 – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa da PUC-SP 
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Anexo 2 – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa da Prefeitura Municipal de 

Santo André 
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Anexo 3 – Carta de Consentimento ara Realização de Atividades de 

pesquisa
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Anexo 4 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Nome do participante:.......................................................................................Data................ 

Pesquisador Principal: Allyne Ribeiro – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

1. Título do estudo: “Oficina de linguagem no Programa de Saúde da Família: um dispositivo de cuidado e 

promoção à saúde” 

2. Propósito do estudo: Investigar e trabalhar as demandas de escrita de sujeitos e famílias atendidos por 

uma equipe de PSF, por meio da Oficina de Linguagem. 

3. Procedimentos: Participar das atividades propostas nas 9 sessões de uma oficina de linguagem 

oferecidas pela pesquisadora. 

4. Riscos e desconfortos: Não existem riscos médicos ou desconfortos associados a este projeto. Terei o 

tempo necessário para freqüentar as sessões. 

5. Benefícios: Compreendo que não existem benefícios diretos para mim como participante neste estudo. 

Entretanto seus resultados podem trazer benefícios futuros à comunidade com a possível implantação de 

dispositivos que correspondam à dinâmica e necessidades da população.  

6. Direitos do participante: Eu posso me retirar deste estudo a qualquer momento. 

7. Compensação financeira: Nenhuma compensação financeira está prevista para este projeto. 

8. Custos: Não haverá nenhum custo para os sujeitos envolvidos neste estudo.  

9. Confidencialidade: Minhas respostas ao questionário serão registradas por escrito e apenas analisadas 

pelos pesquisadores responsáveis pelo projeto. Compreendo que os resultados deste estudo poderão ser 

publicados em jornais profissionais ou apresentados em congressos da área, mas que, os questionários não 

serão revelados a menos que a lei os requisite. 

10. Compromisso de Sigilo e Privacidade: Sua identidade será mantida em sigilo, sob a responsabilidade do 

pesquisador, e somente ele vai ter acesso a essas informações. Você não será identificado pelo nome em 

nenhuma publicação dos resultados da pesquisa. 

11. Se tiver dúvidas posso telefonar para Allyne Ribeiro, pelos telefones 51826343 ou  94714939 ou enviar 

e-mail para o endereço eletrônico: allyne.fono@gmail.com . Posso também entrar em contato com a 

instituição proponente, a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUCSP), localizada na Rua Monte 

Alegre, 984 – Perdizes –SP, telefone: 3670-8518. 

Eu compreendo meus direitos como um sujeito de pesquisa e voluntariamente consinto em participar deste 

estudo. Compreendo sobre o que, como e porquê este estudo está sendo feito. Receberei uma cópia 

assinada deste formulário de consentimento. 

 

                           ___________________________                                                                  ___________________________ 

                       Assinatura do sujeito (ou responsável)         Assinatura do  pesquisador 

 

Data:____________________________ 

mailto:allyne.fono@gmail.com

