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Relatório de execução do 4º encontro do aperfeiçoamento 
“Construção da Rede de Atenção a usuários de drogas e seus familiares”

Sorocaba, 12 e 13 de agosto de 2015

Fortalecendo Nós
aprimorando a rede de atenção intersetorial na atenção aos usuários de álcool e outras drogas
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Fortalecendo Nós: aprimorando a rede de atenção intersetorial na atenção aos usuários de álcool e outras drogas é um 
projeto de pesquisa e extensão da Universidade Federal de São Carlos - Campus Sorocaba, coordenado pelo professor Marcos Roberto 
Vieira Garcia, do Departamento de Ciências Humanas e Educação (DCHE), que tem por objetivo aprimorar a rede local de atenção 
aos usuários de álcool e outras drogas e seus familiares. O projeto é realizado a partir de um convênio com a Secretaria Nacional de 
Política sobre Drogas (SENAD) e tem parceria com a Prefeitura Municipal de Sorocaba.

O projeto está organizado em três etapas:
 

1) Mapeamento dos grupos e instituições que prestam assistência a essa população. O mapeamento foi realizado em 2014 e 
identificou a necessidade de aprimorar a rede já existente, a partir da promoção do diálogo entre estes grupos e instituições 
e da busca de implantação de alternativas para seu melhor funcionamento. 
2) A articulação de uma rede propriamente dita, através de encontros presenciais e virtuais que prezem pela troca de 
experiências, por adensamentos conceituais e pela realização de ações em comum.
3) Acompanhamento das ações previstas para o melhor funcionamento da rede.

Este relatório de atividades corresponde à execução parcial da atividade 2: Aperfeiçoamento “Construção da rede de atenção a 
usuários de drogas e seus familiares”. Esta atividade é composta de encontros presenciais em um ou dois dias de cada mês, realizados 
de maio a setembro de 2015, além de acompanhamento à distância entre os encontros.  

 Já foram realizados os seguintes encontros:
 

13 e 14 de maio – quarta e quinta-feira (local: Céu Sagrado)
15 de junho – segunda-feira (local: Núcleo ETC da UFSCar) 
15 de julho – quarta-feira (local: Núcleo ETC da UFSCar)  

Este relatório corresponde à execução do 4º encontro do Projeto, realizado nos dias 12 e 13 de agosto 
de 2015 no “Céu Sagrado”. Participaram do encontro 57 profissionais da Rede SUS, SUAS, ONGs e associações, 
Poder Judiciário e outras instituições. O 5º e último encontro acontecerá no dia 15 de setembro de 2015, 
encerrando esta etapa do Projeto. 
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    Programação geral

12 de agosto de 2015
Manhã: Café da manhã + Abertura oficial + Adensamento conceitual: 
A importância da construção de narrativas + Oficina de construção 
de narrativas
Tarde: Estudo de caso + Compartilhamento das impressões do dia +  
Contação de história: “Palavras aladas”

13 de agosto de 2015
Manhã: Abertura + Grupos de trabalho + Comentários sobre os GTs 
Tarde: Espaço Aberto + Avaliação do encontro
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Primeiro momento: 
Credenciamento e café da manhã

12 de agosto, 2015

Objetivos da atividade

• Criar um clima amistoso para o início das atividades.
• Propiciar tempo para que os participantes façam seus contatos. 

Atividade

O credenciamento foi realizado no próprio local do evento. Os participantes 
assinaram a lista de presença e inscreveram-se nas oficinas de narrativa e de 
discussão de casos. Foram credenciados 57 profissionais.

 Os participantes, como nos outros encontros, foram recebidos com um 
café da manhã de recepção e boas vindas, espaço-tempo importante para que 
possam dar continuidade e profundidade às relações que vêm constituindo ao 
longo deste aperfeiçoamento.

Entende-se que esses momentos informais e descontraídos são 
parte fundamental do encontro, pois propiciam diferentes articulações 
entre os profissionais, promovendo maior integração entre 
eles e sentimento de pertencimento a uma mesma rede.
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Segundo momento: 
Abertura oficial

12 de agosto, 2015

Objetivos da atividade

• Retomar os objetivos do projeto e o processo para 
sua concretização.

• Apresentar a sequência das atividades deste 
encontro.

Atividade

Na abertura do encontro foram apresentados os objetivos e a 
programação dos dois dias. Mariana Manfredi e Gustavo Valentim, 
mediadores, apresentaram a “narrativa” como fio condutor do 
primeiro dia de trabalho: diferentes formas de construí-las e de como 
elas implicam diferentes maneiras de lidar com os casos atendidos. 
Também lembraram que o processo de construção das narrativas é 
fundamental para elaborar os casos e cuidar dos profissionais. Por fim 
apresentaram o dia seguinte de trabalho com foco no trabalho dos 
GTs, além de um Espaço aberto para que os participantes possam 
compartilhar seus saberes e práticas.

A abertura dá início oficial ao encontro e apresenta o fio lógico 
das atividades que os profissionais vão participar nos dois dias de 
encontro, contribuindo assim na construção de sentido e na 
participação consciente no processo que vivenciam.



6

Objetivos da atividade

• Abordar a importância e a potência da construção de narrativas de histórias 

significativas para cada um.

• Conhecer diferentes formas de construção de narrativas e suas consequências 

na estigmatização de pessoas ou na percepção de sua complexidade.

• Oferecer uma forma de cuidado aos profissionais na necessidade de elaborar e 

refletir sobre os casos que entram em contato.

Os momentos de adensamento conceitual estão previstos para 
ocorrerem ao longo de todo o aperfeiçoamento. Serão convidados 
diversos profissionais das áreas temáticas relacionadas ao projeto para 
que realizem falas conceituais expositivas, sempre dialogadas 
com os participantes. Busca-se, com estes momentos, 
aprofundar os conhecimentos teóricos, produzindo novas 
questões e qualificando as discussões.

Terceiro momento: 
Adensamento conceitual: 

A importância da construção 
de narrativas

12 de agosto, 2015
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Para começar a atividade, Fausto 
pergunta quem vem a mente quando falamos 
“jornalista”. Os participantes falam em 
William Bonner, Cid Moreira, Paulo Francis, 
Miriam Leitão. Todos os nomes trazidos a tona 
são colunistas, âncoras e apresentadores, dão opinião, fazem análises 
e estão na grande mídia. No campo do jornalismo, Fausto convida a 
debruçar o olhar especificamente na figura do repórter: aquela pessoa 
que está em contato com a “realidade”, que vai até as pessoas e depois 
relata o que viu e ouviu, aquele que faz a ponte entre o veículo do 
jornalismo e o “mundo real”.  .

“Etimologia
ing. Reporter (sXIV) ‘aquele que narra’; ‘aquele que recolhe 
informações para publicar em um jornal’” 

Em seguida, Fausto apresentou algumas reportagens para que 
pudessemos olhar a narrativa que estabelecem e o olhar que exprimem 
sobre o entrevistado. 

“Um jeito de reportar”

A primeira reportagem é da Revista Veja sobre Che Guevara 
(2007).

“Não disparem. Sou Che. Valho mais vivo do que morto.” Há 
quarenta anos, no dia 8 de outubro de 1967, essa frase foi 

Terceiro momento: Adensamento conceitual: A importância da construção de narrativas
12 de agosto, 2015

Atividade

Para este adensamento conceitual, foi convidado o palestrante 
Fausto Salvadori Filho. Fausto é jornalista há 16 anos, tendo atuado 
principalmente como repórter e editor em sites, revistas e jornais, 
com passagens pelas redações de veículos como Folha de São Paulo, 
Galileu, Trip, TPM, Vice, Metro e Jornal da Tarde, entre outros. É um dos 
fundadores do Projeto Ponte - Jornalismo, Segurança Pública, Justiça 
e Direitos Humanos (http://ponte.org/). Desde 2008, é jornalista 
concursado da Câmara Municipal de São Paulo, tendo recebido em 
2013 a Menção Honrosa no Prêmio Vladimir Herzog de Direitos 
Humanos, na categoria impresso.
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Dossiê Cacique Babau dá a dimensão das façanhas atribuídas 
a Rosivaldo. São ao menos dez inquéritos, em cerca de 500 
páginas, que incluem acusações de sequestro, furto, invasão de 
propriedade privada, incêndio criminoso, porte ilegal de armas, 
ameaça, formação de quadrilha.

O trecho já começa a mostrar uma contradição nas visões sobre 
o ser humano. O jornalista opta por destacar o que ele enxerga e o 
que a justiça diz, já pressupondo diferentes visões sobre o sujeito da 
matéria. 

Como repórter policial, após ver muitas tragédias, Fausto relata 
que foi se sentindo “endurecido” no seu olhar e que isso é um dos 
grandes perigos no exercício da profissão. Você começa a ver os fatos 
como repetições e deixa de ver humanidade e especificidade nas 
situações. O mais dificil e exaustivo do trabalho é, portanto, possibilitar 
encontros com as pessoas. Cada pessoa tem uma história que é só dela 
- como fazemos para ouvi-la em seu ineditismo? A busca é por evitar 
categorizar as pessoas colocando-as em “caixinhas”, desconstruindo 
assim um olhar burocrático nas 
relações. No seu percurso, foi 
percebendo que precisava sempre 
“não saber”, estar aberto a ser 
surpreendido, para ver algo que 
não conhece diariamente. 

Terceiro momento: Adensamento conceitual: A importância da construção de narrativas
12 de agosto, 2015

gritada por um guerrilheiro maltrapilho e sujo metido em uma 
grota nos confins da Bolívia. Nunca mais foi lembrada. Seu 
esquecimento deve-se ao fato de que o pedido de misericórdia, 
o apelo desesperado pela própria vida e o reconhecimento sem 
disfarce da derrota não conbinam com a aura mitológica criada 
em torno de tudo o que se refere à vida e à morte de Ernesto 
Guevara Lynch de la Serna, argentino de Rosário, o Che, que 
antes, para os companheiros, era apenas “el chancho”, o porco, 
porque não gostava de banho e “tinha cheiro de rim fervido”.”

Fausto salienta que o trecho selecionado apresenta mais um bicho 
do que propriamente um ser humano. Está recheado de preconceitos 
e estigmas. Fica claro que não há busca de olhar a pessoa além do 
preconceito ou da zona de conforto do repórter. A forma como descreve 
o indivíduo ignora a complexidade do ser humano e as diferentes 
facetas que nos habitam.

A reportagem seguinte, chamada “O lampião tupinambá” é da 
Revista Época (2009).

O riso é estridente, quase debochado. Enquanto ri, Rosivaldo 
Ferreira da Silva, de 35 anos, chacoalha todo o corpo, a fileira 
de dentes de boi que carrega no pescoço e o cocar de penas na 
cabeça. A irreverência e a simpatia contrastam com a descrição 
feita pela Polícia Federal das ações e do caráter de Rosivaldo, ou 
Cacique Babau, como ele é conhecido no sul da Bahia. Sobre a 
mesa do delegado federal Cristiano Barbosa, a pasta intitulada 
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 O trecho escolhido mostra o médico em detalhes, apresentando 
por um lado as falas do médico, portanto como ele se apresenta, e por 
outro descrevendo seus gestos e maneiras, a partir do olhar observador 
do repórter. Aí também há uma fuga da primeira imagem, para refinar 
o olhar e buscar compreender a complexidade daquele ser humano – 
sair do status inicial de “monstro”.

 
A matéria apresentada na sequência é “O homem estatística”, 

texto publicado na revista Época pela Eliane Brum (2002). 

“Hustene Pereira ficou pobre quando descobriu que não 
poderia mais comprar Danoninho. Nem biscoito recheado, leite 
condensado, refrigerante, cerveja, salsichas, margarina light. 
Entre ele e as promessas dos anúncios da televisão se instalara 
um abismo. As necessidades que durante décadas aprendera 
a cultivar de repente haviam retornado à essência de fumaça. 
Hustene ficou pobre quando perdeu os símbolos de sua vida. 
Primeiro, foi a carteira de trabalho, que já não servia para nada. 

Terceiro momento: Adensamento conceitual: A importância da construção de narrativas
12 de agosto, 2015

Em seguida, mostrou um trecho 
da matéria da Revista Piauí sobre o 
médico Roger Abdelmassih, acusado 
de estuprar dezenas de mulheres 
(2015).

“Era o começo de uma manhã de julho, e Abdelmassih usava 
camiseta branca e calça cáqui – uniforme comum a todos os 
detentos. Dez quilos mais magro – o que deixou profundos sulcos 
em seu rosto –, e sem o bigode que era sua marca registrada, 
exibia manchas de sol no topo da careca e cabelos cor de neve que 
cresciam das orelhas para baixo, enrolando-se em microcachos 
na altura da nuca. De largada, o preso quis esclarecer as 
razões do encontro. “Eu estou aqui com você por causa disso”, 
falou apontando para uma pasta de plástico em cima da mesa. 
Dentro dela havia uma fotografia dos filhos gêmeos, de 4 
anos, fantasiados de caipira. Ao olhar para a foto, seus lábios 
começaram a tremer. “Isso aqui é a minha vida”, disse, já com 
lágrimas no rosto. Enxugou a face com um lenço branco que 
tirou do bolso, de onde também saiu uma medalhinha – beijada 
antes de ser guardada de volta. “O pai deles não é um monstro. 
Porque é isso que dizem, não é? O monstro, o estuprador. Isso é 
tão absurdo, mas tão absurdo...”
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O próximo texto, também de Eliane Brum, é sobre a vida na favela 
da Brasilândia. A matéria “Um país chamado Brasilândia” é da Revista 
Época (2007).

“A reportagem mostra o que sempre esteve lá, encoberto 
pela violência. Porque essa é também a tragédia da favela: os 
cadáveres são expostos, o que se oculta é a delicadeza. Como as 
pipas que os meninos teimam em libertar do emaranhado de fios 
na tentativa de levá-las ao céu, a ternura é arrancada dia após 
dia para que a vida se torne possível. Esse é o aprendizado de 
resistência do garoto pobre rumo ao futuro que virá. (…)
Dona Eugênia repete muitas vezes que em sua casa não falta 
comida e logo no café-da-manhã empilha fatias de queijo e 
presunto diante de meu prato. É crucial para ela mostrar que, 
apesar de pobre, sua casa tem fartura na mesa. (...) Não se 
dispensa um jantar bem gordo. Dona Eugênia só fica carrancuda 
quando descobre que levei um sabonete. Tinha reservado um 
especial, bem perfumado.”

Terceiro momento: Adensamento conceitual: A importância da construção de narrativas
12 de agosto, 2015

Depois a experiência profissional se esvaziou de significado 
nas filas do desemprego. Em seguida, teve o cartão de crédito 
arrancado, o talão de cheques bloqueado, o plano de saúde 
encerrado. Quando Hustene percebeu, não tinha perdido só o 
Fusca 1970 para o agiota e 30 dos 32 dentes da boca. Haviam lhe 
roubado a história. Tinha traído o pai e os filhos, pregado na cruz 
da exclusão da nova pobreza brasileira.”

O foco nesse caso era a forte crise econômica vivida no Brasil 
no ano de 2002. Para tal, Eliane conheceu (e apresentou) a vida de 
um trabalhador desempregado. Mostrou a crise não pelo óbvio, por 
alguém que não tem o básico, mas sim a ideia de pobreza na perda do 
supérfluo, na perda das pequenas conquistas de consumo.
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doença tão comum que a maioria das pessoas a conside ra banal. 
Mas quando acontece com Sinatra, ela o mergulha num estado 
de angústia, de profunda depressão, pânico e até fúria. Frank 
Sinatra está resfriado.”

A reportagem surpreende pois o material sobre o qual se debruça 
não é a entrevista falada convencional, mas sim a observação e o 
registro cuidadoso do repórter. 

A narrativa, portanto, é um processo de elaboração da própria 
experiência que leva em conta muitos olhares e intencionalidades, 
olhando a pessoa na sua multiplicidade. Já no contar, a gente 
permite que o outro também elabore suas experiências a partir 
daquele relato.

Terceiro momento: Adensamento conceitual: A importância da construção de narrativas
12 de agosto, 2015

O texto busca mostrar algo além do estereótipo de miséria, 
pobreza e violência geralmente associado à favela. Apresenta um 
quadro mais complexo da realidade na busca de ver a pessoa além 
do enquadramento mais óbvio. Como chegar nas outras esferas, 
gostos, desejos ocultos nos seres humanos? Um morador de rua tem a 
tendência a falar sobre a condição da falta de moradia e o entrevistador 
de perguntar só sobre isso. Mas existe muito mais. Como alcançar tudo 
que cabe dentro de uma pessoa? Fausto aponta: não se trata de talento, 
mas sim de exercício da disponibilidade e de escuta. 

“Repórter de verdade atravessa a rua de si mesmo para olhar a 
realidade do outro lado de sua visão de mundo. Só assim pode 
chegar mais perto da verdade – ou das verdades – da história que 
se propõe a contar.” (Eliane Brum)

Essa forma de olhar vale pro jornalista mas também para qualquer 
profissão que trabalha com pessoas. 

Por fim, Fausto fala sobre a entrevista de Gay Talese com Frank 
Sinatra para a Revista Esquire (1965). Na ocasião, o repórter encontrou 
Frank Sinatra muito gripado e indisposto para a entrevista. 

“Frank Sinatra, segurando um copo de bourbon numa mão e 
um cigarro na outra, estava num canto escuro do balcão entre 
duas loiras atraentes, mas já um tanto passadas, que esperavam 
ouvir alguma palavra dele. Mas ele não dizia nada; passara boa 
parte da noite calado (...). Sinatra estava doente. Padecia de uma 



12

Quarto momento: 
Oficina: Construção de narrativas

12 de agosto, 2015

Objetivos da atividade

• Propiciar um momento teórico-prático de reflexão 
sobre narrativas e sua importância para a elaboração 
e registro dos atendimentos e acompanhamentos 
realizados.

• Atentar para a função reflexiva do processo de 
escrita para que funcione como ferramenta dos 
profissionais diante de situação e casos complexos.

Atividade

Nesta atividade, os participantes foram divididos em cinco 
grupos. Em cada um dos grupos, foi lida a narrativa de um caso 
escrita por um dos mediadores que, após a leitura, contou sobre o 
processo de escrita do texto, abordando a importância, bem como 
suas dificuldades e possibilidades. Em seguida, os participantes foram 
convidados a elaborar uma narrativa de um atendimento significativo. 
Foram disponibilizados papeis e canetas para que os participantes 
também pudessem fazer ilustrações caso desejassem. As narrativas 
foram fixadas no mural de facilitação gráfica, compondo um registro 
visual da atividade.

Seguem abaixo pequenos resumos das narrativas lidas e das 
discussões que ocorreram em cada grupo:

Visto que as narrativas podem tanto favorecer uma 
estigmatização dos casos atendidos, quanto propiciar uma visão 
que abarque a complexidade da situação, torna-se essencial 
trabalhar a forma como elas são produzidas, já que elas 
implicam diferentes formas de comunicação do caso no 
trabalho em rede. 
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Quarto momento: Oficina: Construção de narrativas
12 de agosto, 2015

Para dar início ao grupo, foi feita uma retomada breve sobre a escrita da narrativa 
pensando em uma posição de narrador implicado, que também se apresenta à medida 
que escreve. Depois da leitura da narrativa trazida, a mediadora abriu para a conversa 
com o grupo. Algumas pessoas fizeram perguntas sobre o caso e em seguida conversaram 
sobre a escrita (e postura) de modo implicado em relação a um relato puramente 
técnico como um laudo ou relatório. Os profissionais, em seu processo de construção 
da narrativa, trouxeram a dificuldade de sair deste modo de escrever e muitas vezes de 
olhar que já estão habituados nos relatórios e prontuários. Discutimos a possibilidade, 
neste processo da escrita, de “se afastar” um pouco para olhar os casos sob outros 
ângulos e da ampliação de pontos de vista que isto pode propiciar. Durante o processo 
de construção das narrativas, as pessoas se questionaram tanto quanto aos casos 
escolhidos como também quanto às práticas de trabalho. Foi feita uma reflexão de como 
esses questionamentos, quando acompanhados dos casos e não de modo descolado dos 
mesmos, ganhavam novos significados, histórias e materialidade. Na rodada de leitura 
da narrativa do outro, cada um pôde ainda contar brevemente das reflexões, desafios e 
particularidades de cada caso. Debateram como conseguir buscar novas perspectivas (e 
de como essa busca é essencial), da importância e necessidade do trabalho articulado 
principalmente nos casos mais complexos, sobre como tornar prática junto aos usuários 
aquilo que já é concordado no discurso comum das equipes, e sobre como lidamos com 
o que mais nos toca em cada caso que acompanhamos. Foi interessante notar junto ao 
grupo que mesmo diante de situações complexas e de grande exigência dos profissionais 
envolvidos, todos, sem exceção, também traziam momentos de superação e conquistas 
(tanto dos profissionais quanto dos usuários).  
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Quarto momento: Oficina: Construção de narrativas
12 de agosto, 2015

Após a leitura da narrativa “June”, os participantes fizeram 
perguntas sobre o caso e tentativas de interpreta-lo. Apontaram a 
dificuldade de aguentar as perguntas sem respostas e se permitir 
conduzir pelo caso. Muitas falas apontam a importância da sensibilidade 
no contato com os casos e também para transmitir o caso para outros 
profissionais: afinal, como é possível dizer que alguém não tem jeito? 
Talvez precisemos procurar que outros jeitos ele pode ter. Conversou-
se sobre a importância da escuta: muitas vezes é o que é possível e 
também o mais difícil de se fazer.  O encontro é imprevisível e, quando 
ocorre, ninguém sai ileso: profissional e usuário saem tocados. 
Discutiu-se sobre a importância de não julgar: afinal o que separam 
usuários e profissionais? Reconhecimento de que as situações dos 
usuários que se atende podem acontecer com qualquer um. 

Sobre a escrita da narrativa comentam sobre a importância 
de resgatar a potência do que se faz. Surgem questões: O que fazer 
com o que o trabalho gera na gente? Como distinguir, colocar 
um certo controle no que cada encontro provoca? Em que lugar 
se colocar o que é provocado na gente?  E sobre as histórias e 
narrativas e suas potências comenta-se que são importantes 
para contar do que foi para nós, mas não dão conta de contar do 
que ficou para o outro, de como foi esta experiência para ele. 
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Quarto momento: Oficina: Construção de narrativas
12 de agosto, 2015

A mediadora leu a narrativa de uma experiência de abordagem de rua com crianças 
e adolescentes, abordando o quanto a construção de uma narrativa implica em expor 
a intimidade também de quem escreve. Os participantes do grupo ficaram bastante 
mobilizados em compartilhar experiências com casos de muita vulnerabilidade, em que 
se sentiram afetados de forma semelhante à apresentada pela mediadora. Destacaram a 
angústia, a impotência, o vínculo e a inquietação com os “porquês”: como compreender o 
que leva pessoas a viverem em situações tão limites?

Os profissionais foram, então, convidados a escolher um recorte de caso ou um 
encontro para escrever e, em seguida, os relatos foram trocados, de forma que eles 
pudessem ler os escritos uns dos outros.

Nesse momento final de troca puderam distanciar-se dos casos narrados e conversar 
sobre a experiência de narrar propriamente dita. Alguns falaram da dificuldade de 
escrever e da responsabilidade pelo que é escrito.
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Quarto momento: Oficina: Construção de narrativas
12 de agosto, 2015

Após a leitura da narrativa os participantes comentaram sobre o caso descrito, 
e trouxeram casos semelhantes, nos quais também sentiram medo, o qual era um 
tema da narrativa. Também destacaram como as narrativas escritas sobre alguém são 
importantes, já que influenciam a forma como essa pessoa vai ser percebida pelos outros. 
Foi ressaltado então como na narrativa lida aparecia o caso, mas também a pessoa que 
estava escrevendo o caso. Conversou-se sobre como a escrita de uma narrativa implica 
também aquele que escuta, que acompanha o caso, e que escreve sobre ele. 

No momento de escrita de uma narrativa pelos participantes eles expressaram 
como era difícil escrever, como era difícil começar a contar uma historia, e foi retomada a 
ideia de experimentar uma escrita livre. Após escreverem as narrativas, elas circularam 
entre os integrantes do grupo. Ao final todos destacaram a importância desta escrita e a 
dificuldade em escrever sobre um caso, mas também como a reflexão proporcionada pelo 
processo era essencial. Relataram que a escrita sobre o caso fazia com que lembrassem 
do que aconteceu de forma diferente, construindo um novo olhar sobre aqueles fatos. 
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Quarto momento: Oficina: Construção de narrativas
12 de agosto, 2015

A narrativa foi apresentada e após a leitura iniciou-se uma conversa sobre 
como se deu a construção da mesma. Alguns participantes quiseram saber mais 
detalhes da história, e principalmente sobre como foi escrevê-la. Apontaram que, 
além do caso apresentado, puderam conhecer muito do mediador que narrou a 
história. Fizeram comentários sobre o impacto dessa narrativa para cada um – 
como se sentiram, o que pensaram – e relataram que lembranças e memórias de 
usuários atendidos foram resgatadas ao ouvirem essa história. Retomaram ainda as 
discussão do adensamento da parte da manhã, apontando que a narrativa ouvida 
conseguiu trazer a complexidade do caso, e não reduzi-lo a questões de certo e 
errado. Os participantes, então, iniciaram a escrita de uma narrativa com alguma 
história que os marcou.  Depois de escritas, as histórias foram compartilhadas com 
outros colegas, em uma leitura silenciosa. Depois foi feita uma conversa sobre como 
foi realizar essas leituras. Falou-se muito de como quem escreve fica exposto, e do 
cuidado que é preciso ter para falar do trabalho do outro.
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Antes de iniciar a discussão do caso, o grupo retomou brevemente 
a atividade da manhã sobre as narrativas e fez uma reflexão sobre o que 
é compartilhar um caso. Ouvimos sobre as experiências de discussão 
de caso de cada participante em seus locais de trabalho. Discutiu-se 

Objetivos da atividade

• Realizar um exercício prático de articulação de rede 
a partir de casos reais.

• Confrontar os conceitos e discussões realizadas ao 
longo deste aperfeiçoamento com a prática.

• Oferecer um encaminhamento para o caso que 
levasse em conta sua singularidade e complexidade.

Atividade

Para esta atividade, os participantes foram divididos em 4 grupos. 
Anteriormente ao encontro, representantes de algumas instituições 
(na saúde, CAPS e UBS/NAFS, e na assistência social, Centro POP e 
medidas socioeducativas) foram convidados a escolher e preparar 
um caso relacionado ao tema do aperfeiçoamento para trazer 
para discussão. Os representantes também elencaram instituições 
da rede que achavam importante estar presentes para traçar os 
encaminhamentos do caso. 

Caso trazido pela UBS Aparecidinha
Participantes: Roberto (Fazenda Royal), Angela (UBS 
Aparecidinha), Cida (UBS Aparecidinha), Luiza (CAPSII), Mari, 
Renata (NASF), Monica (NASF NORTE), Tania (NASF NORTE), 
Cidinha (NASF NORTE), Paulo (Kayrós), Estevão (Semeadores 
de Luz), Renata (CRAS)

Quinto momento: 
Estudo de caso

12 de agosto, 2015

Uma atividade como essa que parte de uma realidade objetiva, de 
um caso da rede, oferece condição para que os participantes dialoguem 
a partir de seus contextos, abordagens e pontos de vista. O estudo de 
caso foi feito com mediação externa para colaborar no aprofundamento 
das discussões e na construção de um encaminhamento para 
o caso que acionasse a rede na sua efetivação. 
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em muitas situações de gravidade clínica devido ao uso abusivo de 
álcool. Ele ficava bem na instituição durante o período de acolhimento, 
mas ao sair voltava a beber e não aceitava as propostas terapêuticas 
feitas pela equipe, entre elas a internação em comunidade terapêutica.

Todos os participantes do grupo contribuíram com a discussão 
tanto no sentido de promover questionamentos acerca das ações já 
realizadas pelo CAPS e quais ainda seriam possíveis realizar. O foco 
ficou nas questões jurídicas presentes no caso e nos interesses pessoais 
e elementos da história de vida do jovem que pudessem auxiliar na 
reconstrução de um projeto terapêutico. Levantou-se a hipótese 
de que se o grupo conhecesse melhor quem era aquela pessoa, isso 
poderia auxiliar na sua vinculação a um projeto terapêutico e o grupo 
caminhou nessa direção.

Foi possível resgatar o trabalho que o CAPS vinha realizando com o 
caso ainda que não da maneira imaginada em seu projeto e refletir sobre o 

Quinto momento: Estudo de caso
12 de agosto, 2015

a importância de acolher a pessoa que está trazendo o caso, dispor 
de tempo para a discussão e tentar, ao final, tirar tarefas resolutivas. 
O caso apresentado por Cida e Angela, da UBS Aparecidinha, trouxe 
a situação de uma família acompanhada pela UBS. Não era um caso, 
mas vários: uma rede de situações complicadas dentro de uma família 
– alcoolismo, uso abusivo de drogas, pressão alta, esquizofrenia, 
uma criança descuidada, etc. Nesse mundo de problemas destacava-
se a preocupação com o único membro da família que tentava 
responsabilizar-se pelo cuidado dos outros, e com isso se descuidava. 
Pensou-se em razões para a família encontrar-se em situação tão 
precária e depois foram trazidas possibilidades de ação.  A principal 
foi a indicação para que essas situações fossem compartilhadas 
com mais serviços da rede, para que a sobrecarga e o descuido não 
passassem a ser das agentes de saúde da UBS. Alguns participantes se 
ofereceram para ajudar na articulação desta rede, e outros ofereceram 
seus serviços para receber integrantes da família. Uma lição clara se 
tirou deste estudo de caso: cuidar não pode ser uma tarefa solitária. 

Caso trazido pelo CAPS
Participantes: Janaína (UBS), Ana Paula, Cidinha, Isabel, 
Madalena, Viviane (CAPS AD III), Fátima (CRAS), Gisele (SEDES), 
Fernanda (CRAS), Eunice (SAAE), Bruna (USF), Sueli (Centro 
POP), Hedo (GRAFT), Benta (USF), Camila (Equilibrium), 
Daílson (UBS Eden)

A equipe do CAPS trouxe o relato de uma pessoa atendida na 
instituição apontando como principal dificuldade a aderência do 
usuário ao serviço. Tratava-se de um jovem adulto que buscava o CAPS 
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provavelmente por ela ser travesti, que se iniciou o contato do CAPS 
AD com esta jovem. Discutiu-se sobre a dificuldade em achar um lugar 
para a jovem uma vez que não é aceita nos serviços exclusivos para 
mulheres ou exclusivos para homens. Que lugar seria possível para ela? 
CAPS, Centro POP e SOS se articulam para recebê-la e traçam uma rede 
fiada para ela. Discutem sobre como protocolos, divisões entre saúde 
e assistência social, regras burocráticas tiveram que ser quebradas e 
construídos novos acordos para viabilizar este acompanhamento. 

A discussão entre o grupo abriu para falar do que não se sabia 
sobre o caso: muito trabalho já havia sido feito, mas o grupo levantou 
a importância de criar perguntas para conhecer mais e não só a 
construção de encaminhamentos resolutivos. Discutiu-se sobre rede de 
apoio, que envolve mais que serviços, sobre estratégias para recuperar 
a memória e história (de atendimentos e de vida), criar enlaces entre 
os serviços e outras referências afetivas e também para conhecer 
outras camadas de quem é esta moça. O que marca sua história são 
os buracos, as peças que faltam desse quebra-cabeça. Assim, o grupo 
vai percebendo que as perguntas que os participantes vão formulando 
também auxiliam na construção dessa personagem: ela sabe ler e 
escrever? Por quais serviços passou em São Paulo, antes de ir para 
Sorocaba? O que gosta de fazer? Aos poucos, se constrói uma imagem, 
mais pautada por perguntas e curiosidades sobre a moça atendida. 
A rede presente parece mais mobilizada. Não é um caso resolvido., 
tampouco é um caso impossível, em que não há nada a se fazer.

Quinto momento: Estudo de caso
12 de agosto, 2015

vínculo do jovem com o serviço já que mesmo não aderindo às propostas 
terapêuticas, sua presença no CAPS foi quase diária no último ano.

Após discussão e reflexão, algumas ações foram apontadas: o 
contato entre a equipe do CAPS e a Defensoria Pública com objetivo 
de clarear a situação jurídica do usuário e possibilitar seu acesso à 
documentação pessoal; a aproximação com membros da Igreja que o 
usuário frequentava na intenção de fortalecer sua rede de proteção 
social, já que a equipe percebia que o jovem tinha poucos vínculos 
sociais que o auxiliassem; a reconstrução do projeto terapêutico 
singular do usuário, considerando a relação dele com o serviço e 
alguns de seus interesses pessoais como a música.

Caso trazido pelo Centro POP
Participantes: Cristina Rosas (Centro 
POP), Betânia (CAPS AD III), Pedro 
(Centro POP) Josiane (UBS), Silvia 
(NASF), Souza (GRAFT), Vanessa 
(CRAS), Cecília (centro saúde escola), 
Daniela (CRAS)

Cristina e Bethânia apresentam um 
caso “impossível” e “sem lugar”. Trata-
se de uma jovem que sofreu inúmeras 
violências que acarretaram, entre outras 
questões, em perda parcial de memória, 
movimentos e fala. É a partir deste 
episódio de violência, que acontece 
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uma boa participação dele às atividades propostas: retorno à escola, 
participação nas oficinas etc. A família, diante do “choque” da infração 
do adolescente, também respondia aos encaminhamentos. Em relação 
ao CAPS, porém, ele “esquecia” de ir e sua família também não o 
acompanhava.

A discussão girou em torno de validar as conquistas do caso, 
pois era nítida a vinculação do adolescente à instituição, e também de 
questionar o sentido do encaminhamento ao CAPS para o adolescente: 
o que ele dizia sobre seu uso de drogas? O que ele queria fazer em 
relação a isso? Também foi possível nessa discussão conhecer um pouco 
mais sobre ações possíveis na perspectiva da redução de danos. Como 
encaminhamento, foram formuladas perguntas para a responsável 
pelo caso na instituição, além da indicação de uma conversa com o 
adolescente sobre seus desejos e de uma discussão de caso com os 
profissionais da rede que o acompanham.

Quinto momento: Estudo de caso
12 de agosto, 2015

Caso trazido pelo Clube do NAIS (medidas 
socioeducativas)

Participantes: Conceição, Claudia e Silvana (Clube do NAIS), 
Douglas (Pode Crer), Roberto e Débora (CREAS), Rosana e 
Camila (CRAS), Evelise (Casa do Menor), Cecília (Fundação 
Casa) e Eliana (SEDES).

O caso trazido pelo Clube do NAIS trouxe como questão a 
dificuldade do adolescente em aderir ao encaminhamento para o CAPS. 
Também trouxeram a questão de como encerrar com responsabilidade 
a medida do adolescente de forma que suas necessidades, direitos e 
interesses pudessem ser contemplados pela rede. Tratava-se de um 
adolescente que estava cumprindo medida socioeducativa em meio 
aberto e que, ao longo de meses de acompanhamento, a equipe notava 
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Fazer considerações sobre as vivências é movimento constante 
nos espaços de formação e articulação de rede. Possibilita que os 
profissionais troquem impressões, afinem percepções e construam 
sentido para as experiências que vão vivendo, tecendo relação da 
teoria para a prática e vice-versa. No caso desse aperfeiçoamento, esses 
momentos tem um funcionamento mais efetivo quando 
realizados em um menor número de pessoas, devido a 
dinâmica de funcionamento do grupo.

Sexto momento: 
Impressões sobre o dia

12 de agosto, 2015
Objetivos da atividade

• Refletir sobre as atividades do dia e trocar impressões 
com os outros participantes.

Atividade

Os participantes foram divididos em pequenos grupos, no qual 
trocaram impressões e considerações sobre o dia de formação.

Eles comentaram que, a partir do adensamento teórico, 
passaram também a se ver como repórteres em relação aos casos 
e que, a partir das atividades seguintes, foram compreendendo 
o sentido da palestra. Trouxeram também que as atividades de
oficina de narrativas e o estudo de caso proporcionaram espaço para 
que eles pudessem falar das suas práticas de trabalho e trocar angústias 
(“hoje aprendi uma coisa nova, a técnica de narrar mais do que casos, 
reflexões”). Apontaram que o estudo de caso foi um momento importante 
para sair da impotência frente a tanta complexidade, reconhecendo os 
avanços e pensando em possibilidades, se “reinventando em grupo”.

Destacaram a dificuldade de expor e se expor ao transmitir um 
caso que atendem pelo medo do julgamento dos outros e também de 
perder o controle, mas reconhecem a importância de pedirem auxílio 
de outros parceiros da rede.

O dia de forma geral foi considerado diferente e mereceu destaque 
por trazer atividades e propostas que dialogaram diretamente com 
a prática e realidade dos profissionais participantes. Houve mais 
trabalho e uma participação mais ativa. 

Ao falarem sobre o percurso de encontros do curso do Fortalecendo 
Nós, participantes dizem se reconhecer como a rede existente em 
Sorocaba e a própria potência na articulação da mesma a partir da 
demanda dos casos e da vontade de conhecer os outros (“quando a 
gente precisa é que fica sabendo”).  Sentem que os encontros anteriores 
tiveram um caráter teórico forte, e que esse 4º encontro juntou teoria 
com prática, aterrisando as reflexões no cotidiano das instituições.
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Aos poucos, tempo passando sem 
que ninguém lhe ouvisse os passos, 
palavras foram se acumulando pelos 
cantos, frases serpentearam na 
superfície dos móveis, interjeições 
salpicaram as tapeçarias, um miado 
de gato arranhou os corredores, E 
tudo teria continuado assim, se um 
dia, no exato momento em que sua 
majestade recebia um embaixador 
estrangeiro, não atravessasse a sala 
do trono uma frase desgarrada. Frase 
de cozinheiro que, sobrepondo-se aos 
elogios reais, mandou o embaixador 
depenar, bem depressa, uma galinha. 
Mais do que os ouvidos, a frase feriu 
o orgulho do rei. Furioso, deu ordens 
para que todos os sons usados fossem 
recolhidos, e para sempre trancados 
no mais profundo calabouço.

Durante dias os cortesãos empenharam-se naquele novo esporte 
que os levava a sacudir cortinas e a rastejar sob os móveis. A audição 
certeira abatia exclamações em pleno vôo. Algemava rimas, desentocava 

A mediadora Mariana Moura, em composição com a equipe 
de facilitação gráfica, contou a história “Palavras aladas”, de Marina 
Colasanti. 

Silêncio era a coisa de que aquele rei mais gostava. E de que, a cada 
dia, mais parecia gostar. Qualquer ruído, dizia, era faca em seus ouvidos. 
Por isso, muito jovem ainda, mandou construir altíssimos muros ao redor 
do castelo. E logo, não satisfeito, ordenou que por cima dos muros, e por 
cima das torres, por cima dos telhados e dos jardins, passasse imensa 
redoma de vidro.

Agora sim, nenhum som 
entrava no castelo. O mundo 
podia gritar lá fora, que dentro 
nada se ouviria. E mesmo a 
tempestade fez-se muda, sem que 
rolar de trovão ou correr de vento 
perturbassem a serenidade das 
sedas. - Ouçam que preciosidade 
- dizia o rei. E toda a corte se 

calava ouvindo embevecidamente coisa alguma. Mas, se os sons não 
podiam entrar, verdade é que também não podiam sair. Qualquer 
palavra dita, qualquer espirro, soluço, canto, ficava vagando prisioneiro 
do castelo, sem que lhe fossem de valia fresta de janela ou porta esquecida 
aberta, Pois, se ainda era possível escapar às paredes. nada os libertava 
da redoma.

Sétimo momento: 
“Palavras aladas”
12 de agosto, 2015
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- Que se abram as portas! - gritou comovido, pela primeira 
vez gostando do seu grito, ele que sempre havia falado tão baixo. E 
escancarou os batentes à sua frente.

- Que se abram as portas! - correu o grito da sala ao salão, da 
escada ao jardim, muro acima, até esbarrar na cúpula de vidro, e voltar, 
batendo no queixo majestoso. - Que se derrube a redoma! - lançou então 
o rei com todo o poder de seus pulmões. - Que se abatam os muros!

E desta vez vai o grito por entre o estilhaçar, subindo, planando, 
pássaro-grito que no azul se afasta, trazendo atrás de si em revoada 
frases, cantigas, epístolas, ditados, sonetos, epopéias, discursos e recados, 
e ao longe - maritacas - um bando de risadas. Sons que no espaço se 
espalham levando ao mundo a vida do castelo, e que, aos poucos, em 
liberdade se vão. 

Sétimo momento: “Palavras aladas”
12 de agosto, 2015

cochichos. Uma condessa 
encheu um cesto com um cento 
de acentos. Um marquês de 
monóculo fez montinhos de 
monossílabos. E houve até quem 
garantisse ter apanhado entre os 

dedos delicado “não” de uma donzela. Enfim, divertiram-se tanto, tão 
entusiasmados ficaram com a tarefa, que acabaram por instituir a 
Temporada Anual de Caça à Palavra. De temporada em temporada, 
esvaziava-se o castelo de seus sonhos, enchia-se o calabouço de conversas. 
A tal ponto que o momento chegou em que ali não cabia mais sequer 
o quase silêncio de uma vírgula. E o mordomo real viu-se obrigado a 
transferir secretamente parte dos sons para aposentos esquecidos do 
primeiro andar.

Foi portanto por acaso que o rei passou diante de um desses 
cômodos. E passando ouviu um: murmúrio, rasgo de conversa. Pronto 
a reclamar, já a mão pousava na maçaneta, quando o calor daquela 
voz o reteve. E, inclinado à fechadura para melhor ouvir, o rei colheu 
as lavas, palavras, com que um jovem, de joelhos talvez, derramava 
sua paixão aos pés da amada. A lembrança daquelas palavras 
pareceu voltar ao rei de muito longe, atravessando o tempo, ardendo 
novamente no peito. E em cada uma ele reconheceu com surpresa 
sua própria voz, sua jovem paixão. Era sua aquela conversa de amor 
há tantos anos trancada. Fio da longa meada do passado, vinha 
agora envolvê-lo, religá-lo a si mesmo, exigindo sair de calabouços. 
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Este momento buscou pensar e traçar estratégias para garantir 
a continuidade das ações após o encerramento do aperfeiçoamento. 
Para tal, cuidou de retomar o processo vivido, os objetivos iniciais e as 
conquistas e dificuldades do percurso; olhar o passado 
e projetar o futuro, sempre na linha entre o desejo e a 
possibilidade.

Oitavo momento: 
Grupos de Trabalho
13 de agosto, 2015

Objetivos da atividade

• Retomar os grupos de trabalho e planejar as ações para 
o último encontro deste aperfeiçoamento.

Atividade

O dia se iniciou com uma abertura oficial retomando os 
objetivos e a programação do último dia de atividades deste 4º 
encontro.

Como continuidade às ações realizadas nos grupos de trabalho 
durante os encontros anteriores e nos intervalos à distância, e dando 
início ao planejamento da continuidade desses grupos, que terá no 
encontro de setembro um marco importante, cada grupo de trabalho foi 
convidado a refletir e registrar: a) onde chegamos; b) o que queremos, 
c) como o encontro de setembro pode colaborar. No ítem “b” também 
foram identificados os atores que precisam estar 
envolvidos para a concretização dos objetivos daquele 
grupo (usuários, trabalhadores e gestão). As conversas e 
ideias geradas a partir dessa proposta foram registradas 
em cartazes.

Após este primeiro momento, todos os registros 
foram dispostos no salão central e os participantes 
foram então convidados a circular pelo espaço, ler as 
produções e colocar sugestões e comentários na busca 
de contribuir e aprimorar as ações pensadas.

Em seguida, os grupos novamente se reuniram para ler e discutir 
as sugestões dos outros participantes, repensando e reformulando, se 
necessário, suas propostas.

Processo de organização dos Grupos de Trabalho ao longo do aperfeiçoamento.
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Onde chegamos?
Um processo inicial de conscientização do grupo
“Nem tudo está um mar de rosas” - mais obstáculos surgiram
Fazer mais do que falar – o que? Como? Reivindicar se 
protegendo de possíveis represálias

O que queremos?
“Ocupar” o Fórum Permanente do CRR
Sistematizar as informações da pesquisa
Produzir uma “carta de recomendações” (a partir da pesquisa 
aplicada pelo GT) a ser entregue para Secretaria de Assistência 
Social e Saúde antes do 5º encontro

O que faremos em setembro?
Presença da secretária de Assistência Social e do secretário de 
Saúde para retorno sobre a carta

Chamar a participação “massiva” dos trabalhadores no Fórum 
Permanente do CRR

Oitavo momento: Grupos de trabalho
13 de agosto, 2015

Participantes: Douglas Vicentim 
(Pode Crer), Camila Gioria (Núcleo de 
Desenvolvimento Humano Equilibrium), 
Daílson (UBS Éden e ESF Cajuru), Roberto 
Mendez (CRAS Central), Janaina Lopes 
(CAPS AD III) Gisele (SEDES) e Marilene 
Torregiani (Piracema – Núcleo Regional 
de Atenção à Família)
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Onde chegamos?
Divulgação interna de atividades e oficinas para as equipes de 
trabalho
Divulgação de espaços de cuidado: reiki, massagem, ioga e 
cromoterapia
Realizamos dinâmicas e atividades com o próprio grupo
Conversas sobre as angústias dos profissionais

O que queremos?
Supervisão nas instituições

Fazer um encontro com o grupo no “Café com gato”, dia 21/08 
as 19h30. Encontro está confirmado. 

O que faremos em setembro?
Convidar: Talita (Saúde mental), Marco Leal (Saúde mental) e 
Edith (Secretária de Assistência Social)
Entregar ofício pessoalmente no encontro.

Oitavo momento: Grupos de trabalho
13 de agosto, 2015

Participantes: Cidinha (CAPS AD), 
Madalena (CAPS AD), Izabel (CAPS AD), 
Tania Pupa (NASF Norte), Ângela (UBS 
Aparecidinha), Cida (UBS Aparecidinha), 
Neuza (GRAFT), Álvaro (GCM), Eunice 
(SAAE) e Cecília (CS Escola) 
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Onde chegamos?
Sistematização dos contatos e informações de todos as instituições 
e grupos do município
Expansão dos horizontes de parceria entre as instituições que 
compõe a rede
Construímos uma ferramenta que dispõe a informação sobre a 
rede online

O que queremos?
Divulgar a rede (mapa, encontros, reuniões...) nas reuniões de 
vice-diretores da escola da família e ir no território (parceiros 
locais) apresentar a rede
Fortalecer as reuniões intersetoriais 
Divulgação do Mapa Coletivo do Fortalecendo NósAdicionar 
outros contatos no grupo do Facebook e torná-lo um espaço de 
articução de toda a rede, inclusive das pessoas que não vieram ao 
encontro (Bruna e Cláudia)
Realização de um encontro do Fortalecendo Nós em novembro/2015
Realizar um planejamento de encontros do Fortalecendo Nós 
para 2016 
Gestão online: e-mail para inclusão de entidades no mapa

O que faremos em setembro?
Preparar a programação do encontro de novembro (Cidinha e 
Renata)
Mapa Coletivo: navegação coletiva (Cláudia e Bruna), produção de 
texto e divulgação (Juliana e Daniela)
Convidar a Secretaria de Desenvolvimento Social (Edith) para 
apresentar os resultados e assumir compromissos em relação à 
continuidade da articulção de rede. (Vanessa e Débora)

Oitavo momento: Grupos de trabalho
13 de agosto, 2015

Participantes: Patrícia Nascimento (UBS 
Ulysses Guimarães), Bruna Giorgia (UBS 
Ulysses Guimarães), Vanessa de Oliveira 
Salvador (CRAS Laranjeiras), Débora 
Cristini Martins Moraes (CREAS), Cláudia 
do Santos (Clube do NAIS), Paulo Cesar 
Gazzi (ONG Kairós), Pedro de Sousa 
(Centro POP), Fernanda Rodrigues 
(NASF), Renata Goes (NASF), Maria 
Aparecida Bueno (NASF), Fátima Lopes 
(Centro POP), Daniela Agostinho e Juliana 
Silva (CAPS)
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Onde chegamos?
Todos os participantes do grupo conseguiram receber ou 
realizar intercâmbio com outras instituições: ampliação do 
conhecimento vivo da rede. 
A partir da ação de intercâmbio (visitas a outros serviços) 
pode-se reconhecer a importância de fato do que cada serviço 
pode oferecer aos moradores de Sorocaba
Visitar, conhecer outros serviços e se aproximar se trata de 
efetivar o que está previsto na política pública (SUS e SUAS)
Reconhecimento da importância de conhecerem o espaço físico 
e a equipe dos outros serviços para identificarem potências e 
pensarem em parcerias de trabalho
Reconhecimento dos espaços de formação e atividades 
realizadas a partir destes como ação  de trabalho
Criação, a partir das discussões nos encontros do GT, de uma 
reunião institucional com a participação dos usuários do 
serviço
A partir das ações, uma mudança no olhar se produziu: a 
possibilidade de ver brechas e potência ao invés de doença, 
falta, burocracia e engessamento
Formação de parcerias  efetivas para realizar estudos de caso 
e ações para os usuários (Ex: adolescentes do Clube do NAIS 
passam a cumprir medida socioeducativa de prestação de 
serviço na comunidade (PSC) na Kairos) 

Oitavo momento: Grupos de trabalho
13 de agosto, 2015

Participantes: Bethânia (CAPS AD), 
Cristina (Centro POP), Souza (GRAFT), 
Camila (CRAS), Renata (CRAS), Isabella 
(SEDES), Valéria (Vale da Benção), Viviane 
(CAPS AD), Roberto (Fazenda Royal), Sueli 
(Centro POP), Luisa (CAPS II), Silvana 
(Clube do NAIS), Hedo (GRAFT), Josiane 
(UBS), Benta (UBS Ulysses Guimarães), 
Mônica (NASF), Sílvia (NASF), Cecília 
(Fundação Casa)
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O que faremos em Setembro? 
Convidar secretária do desenvolvimento social de Sorocaba, 
secretário de saúde e coordenação da saúde mental para estarem 
presentes no encontro e conhecerem as ações promovidas pelo 
intercâmbio e seus efeitos
Exposição com registro dos intercâmbios: painel de fotos e 
registros
Apresentação de narrativas sobre os intercâmbios: Camila (CRAS), 
Luisa (CAPS), Cecília (Fundação Casa)
Apresentação da retrospectiva do GT e das atividades realizadas 
a partir da potência e efeitos que produziram. Material será 
preparado com colaboração dos usuários do CAPS AD e Centro 
POP e colaboração de Bethânia e Viviane (CAPS AD) e Cristina 
(Centro POP)

Oitavo momento: Grupos de trabalho
13 de agosto, 2015

(continuação)

O que queremos? 
Multiplicação das informações obtidas nas visitas através de 
vários recursos 
Promover espaços que viabilizam a  participação direta dos 
usuários (articulação de trabalhadores e gestão do CAPS AD e 
Centro POP com usuários do CAPS AD e Centro POP)
Ampliação da possibilidade de intercâmbios/visitas 
institucionais para todos os profissionais das equipes 
(administrativo, agentes, etc.). (Articulação com gestão da 
saúde e da assistência social e gestão e profissionais dos 
serviços)
Apropriação e formalização do trabalho dos agentes sociais 
como trabalho de articulação de rede. (Gestão SUAS, gestão dos 
serviços SUAS e trabalhadores SUAS)

Comunicação ampliada e viva (não burocrática) dos 
intercâmbios/visitas institucionais realizadas para todos da 
equipe e usuários dos serviços. Criação de estratégias para esta 
transmissão. 
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momento. As imagens foram produzidas individualmente em forma 
de mosaico e, em seguida, o grupo criou um quadro maior, no qual a 
imagem de cada um se relacionava com as demais. A ideia da rede esteve 
presente desde a linguagem escolhida (mosaico), até a construção 
do produto final, onde a singularidade de cada peça, pessoa, serviço, 
compõe um todo maior do que a somatória das partes. 

Atividade: Reduzindo o 
desconhecimento

Breve descrição: Atividade didática sobre 
o que é e o que não é redução de danos.

A atividade contou com 21 participantes e teve como proposta 
uma conversa sobre Redução de Danos (R.D.), a partir de 4 perguntas, 

Objetivos da atividade

• Oferecer espaço e tempo para a troca de práticas e 

saberes entre os trabalhadores.

Atividade

A atividade do espaço aberto foi apresentada aos participantes 
no 1º dia deste encontro, incentivando-os a inscrever suas propostas.  
No início deste momento, as atividades oferecidas foram apresentadas 
e cada um pode escolher aquela que mais despertava o seu interesse. 
Abaixo segue uma breve descrição das ações realizadas: 

Atividade: Mosaico
Breve descrição: Oficina que tem como 
proposta realizar um mosaico sobre o 
curso e a imagem que deixou ecoando 
em nós

Seis pessoas participaram da atividade, que contou com a 
coordenação da Camila, do CRAS. Os participantes foram convidados 
a refletir sobre a experiência deste aperfeiçoamento e, a partir disso, 
formar imagens que representassem a vivência que tiveram até o 

Nono momento: 
Espaço aberto

13 de agosto, 2015

O espaço aberto proporciona tempo e condição para que os 
participantes possam programar e oferecer atividades aos outros 
profissionais. O dispositivo contempla as variadas demandas e desejos 
dos profissionais, possibilitando um espaço descontraído 
para circulação de conteúdos que não teriam espaço em uma 
formação convencional.
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Atividade: Meditação (respiração 
consciente)

Breve descrição: por um espaço de 
tempo dentro desta “eternidade 
passageira” notar, registrar, o 
movimento do fôlego trabalhando em 
nós, e após um tempo... ouvir um canto 
e um aroma da floresta.

Cristina pediu para que todos fossem até o local escolhido para a 
realização da atividade. Antes da chegada pediu silêncio, explicando 
que aquele era um local de muita energia e que isso permitiria que 
os participantes entrassem em contato com o seu interior. Todos 
se sentaram em roda e fecharam os olhos. Cristina foi conduzindo 
a atividade, passando por exercícios de respiração e de vibração 
através da vocalização repetida e longa das vogais. Ao final de cada 
exercício respiratório ela cantava uma música que falava da energia 
interna, da energia da natureza ou de Deus. Ela também intercalava 
com momentos de silêncio, dizendo que a voz interna fala quando nos 
aquietamos e a escutamos. Ao final da meditação todos permaneceram 
sentados de olhos fechados. Para finalizar foi feita uma ciranda, e 
cada um foi convidado a dizer uma palavra que expressasse aquele 
momento. Após isso todos se abraçaram. As pessoas demonstravam 
estar muito emocionadas e agradecidas pela atividade, suas expressões 
demonstravam muita calma e tranquilidade.

Nono momento: Espaço aberto
13 de agosto, 2015

onde cada um se posicionava dizendo se achava que aquela afirmação 
era ou não era uma ação de R.D..

Em seguida, Douglas, da Associação Pode Crer, proponente dessa 
atividade, conduziu uma conversa sobre suas estratégias. 

Atividade: reunir pessoas 
responsáveis dos 4 GTs que 
propuseram conversar/ouvir Dr. 
Edith no próximo encontro.

Breve descrição: para refletirmos 
juntos a melhor maneira de fazer isto.

Os organizadores dessa atividade no Espaço Aberto buscaram 
um representante de cada GT para que, juntos, pudessem decidir 
como seria a organização do encontro com a secretária. Aos poucos 
todos apresentaram as propostas e ideias dos GTS, se delineando duas 
estratégias de ação: a escrita de uma carta com reivindicações e a 
produção de uma apresentação sobre o percurso do Fortalecendo Nós 
como forma de sensibilização para o que seria reivindicado. 
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combinados dos GTs, quais as atividades que cada um deveria fazer, 
ressaltando a importância de sua concretização até o último encontro. 
Como em mais de um GT surgiu a ideia de produzir uma carta aos 
gestores do SUS e SUAS, foi definida uma reunião para a elaboração 
deste documento conjunto. Este encontro será após o Fórum do 
CRR, que acontecerá no dia 18 de Agosto. A carta será enviada antes 
do último encontro, para que os gestores possam comparecer neste 
encontro e dar um retorno sobre as demandas. Valeria e Simone 
explicaram alguns detalhes sobre o Fórum e sobre as possíveis datas 
para que ele acontecesse. Também falaram da possibilidade de chamar 
uma equipe de Itapetininga para participar e trocar experiências. 
Ficou o chamado a todos os participantes para que ocupassem esse 
espaço de articulação ainda em construção. 

Além disso ficou combinado que a equipe do Fortalecendo Nós, 
da UFSCAR, fará o convite aos gestores para integrarem o 5º encontro 
na parte da tarde, assim a manhã será dedicada para produção das 
falas e materiais, para afinar as ideias e discursos. 

Objetivos da atividade

• Realizar uma avaliação conjunta do dia e do encontro 

como um todo.

Atividade

Neste momento de encerramento do dia e do encontro, todos os 
participantes foram convidados a circular pelo salão central, no qual 
haviam sido dispostos todos os materiais produzidos pela facilitação 
gráfica ao longo do aperfeiçoamento, incluindo um registro-memória 
dos adensamentos conceituais e atividades dos encontros anteriores 
e um histórico das ações dos grupos de trabalho. Assim, todos 
puderam retomar o histórico desta formação e “se aquecer” para as 
considerações finais do encontro.

Em seguida, novamente se reuniram para tecer suas reflexões 
sobre o processo até o momento. Além disso, como algumas ações 
dos diferentes grupos de trabalho eram semelhantes, este momento 
também foi destinado a um alinhamento, de forma a não sobrepô-las, 
mas sim potencializá-las. 

Mariana e Gustavo retomaram a trajetória dos encontros, o 
enfoque prático que foi dado a formação, pois o objetivo era que já 
fosse um espaço para a construção da rede. Foram retomados os 

Décimo momento: 
Avaliação do encontro

13 de agosto, 2015

A avaliação é feita sempre em mais de um formato, para possibilitar 
a reflexão e a comunicação a todos os participantes: àqueles que se 
organizam melhor pelo papel, pela palavra falada, em 
grupo ou individualmente, etc. Ela é um dos importantes 
elementos que pautam os próximos encontros e passos do 
aperfeiçoamento.
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comecei a olhar mais para as minhas ações e formas de ativar a rede”, 
“Foi a oportunidade de ter uma experiência diferente do trabalho, no 
qual tive que debater sem hierarquia, vocês atuavam sem favorecer 
um ambiente competitivo hierárquico, e mesmo com as diferenças de 
pensamento era possível ter um diálogo”. Para finalizar o encontro, 
Gustavo ressaltou a importância desta ética de compartilhamento  que 
os participantes foram criando ao longo dos encontros, permitindo a 
troca de ideias e o desenvolvimento de um trabalho articulado. 

Ao final, os participantes preencheram individualmente uma 
avaliação escrita e se despediram. 

Décimo momento: Avaliação do encontro
13 de agosto, 2015

Após estes acordos foi aberto espaço para os participantes 
colocarem suas impressões sobre os encontros e as atividades. Todas 
as falas destacaram a diferença deste curso para os outros, por possuir 
uma metodologia mais participativa. Ressaltaram o desânimo inicial 
frente a proposta de fazer mais um curso, pois todos são iguais e 
acabam por colocá-los em um lugar desqualificado, mas que o curso 
lhes possibilitou dialogarem e pensarem sobre sua prática, realmente 
constituindo uma rede, desenvolvendo certa intimidade com o outro. 
Surgiram falas como: “a forma que vocês propõem que tratemos o 
usuário é a forma como vocês nos trataram e se sentindo dessa forma é 
mais fácil passar isso ao usuário”, “Cresci bastante profissionalmente”, 
“Aprendi a me perguntar antes de entrar no processo de angústia, e 
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Planilha1

Página 8

1 0

2 0

3 1

4 6

5 24

Como você avalia: 
Adensamento conceitual: 
Importância da construção 
de narrativas
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Planilha1
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Como você avalia: Pequenos grupos: Oficina 
de construção de narrativas

1

2

3

4

522

7

2

Como você avalia as atividades?
Adensamento conceitual: 

Importância de construção de narrativas

Como você avalia seu aproveitamento no encontro? 

Avaliação dos participantes
QUANTITATIVA

Avalie os seguintes aspectos do encontro com nota de 1 a 5. 

J

L
Nota

1  
2 
3 
4 
5  

Planilha1
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Como você avalia seu aproveitamento no 
Encontro
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Como você avalia as atividades?
Pequenos grupos: 

Oficina de construção de narrativas

Dia 1 - 12 de agosto de 2015
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Como você avalia as atividades?
Debate coletivo

Avaliação dos participantes
QUANTITATIVA

Avalie os seguintes aspectos do encontro com nota de 1 a 5. 

J

L
Nota

1  
2 
3 
4 
5  

Como você avalia as atividades?
Estudo de caso
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Como você avalia: 
Considerações sobre o dia
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Como você avalia as atividades?
Considerações sobre o dia

Dia 1 - 12 de agosto de 2015
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Planilha1
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Como você avalia: Contação de história
1 0

2 0

3 1

4 2

5 29

1

2

3

4

5
29

1

2

Como você avalia as atividades?
Contação de história

Avaliação dos participantes
QUANTITATIVA

Avalie os seguintes aspectos do encontro com nota de 1 a 5. 

Dia 1 - 12 de agosto de 2015
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Como você avalia: Rodada de observações e 
comentários

1

2

3

4

522

9

1

Como você avalia as atividades?
Rodada de observação e comentários

Dia 2 - 13 de agosto de 2015
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Como você avalia as atividades?
Espaço aberto
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Avaliação dos participantes
QUANTITATIVA

Avalie os seguintes aspectos do encontro com nota de 1 a 5. 
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Como você avalia as atividades?
Considerações finais
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Dia 2 - 13 de agosto de 2015
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Planilha1

Página 4

Como você avalia: Espaço físico
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Organização do evento
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Como você avalia:
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Avaliação dos participantes
QUANTITATIVA

Avalie os seguintes aspectos do encontro com nota de 1 a 5. 
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L
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1  
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Como você avalia:
Organização do evento

2
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Avaliação dos participantes
QUALITATIVA

Que bom que... (aponte os aspectos positivos do encontro)
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Avaliação dos participantes
QUALITATIVA

Que pena que... (aponte os aspectos negativos do encontro)
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Avaliação dos participantes
QUALITATIVA

Que tal se... (dê suas sugestões para o próximo encontro)

• Continuasse
• Tivesse mais encontros
• Pudesse haver reedições de trabalhos semelhantes
• Pensamos em como continuar “Fortalecendo Nós”
• Continuasse a forma de construção do fortalecimento (construção 

conjunta da rede)
• A equipe organizasse de tempos em tempos algum encontro 

informal em prol dos vínculos
• Continue o encontro?
• Colocasse um som musical antes do encontro e nas pausas pro 

café?
• Maior duração do curso
• Continuar tecendo a rede e nos fortalecendo
• Novos encontros
• Vamos juntos conseguir essas informações (próximos 30 dias)
• Aprendi muito mesmo e tenho grande expectativa para o dia 

15.09
• Continuasse
• Houvesse cada vez mais conscientização dos funcionários em 

atendimento ao usuário
• Pudesse continuar
• Tivéssemos mais encontros como esse
• Déssemos continuidade
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Realização

Financiamento

Parceria

Concepção e execução
do aperfeiçoamento

Facilitação gráfica

Universidade Federal de São Carlos - Campus Sorocaba

Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas - SENAD/MJ

Prefeitura Municipal de Sorocaba

Entremeios - articulação de rede e políticas públicas
Núcleo Entretempos - formação em saúde, direitos humanos e assistência social

Coletivo EntreLinhas


