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1. Introdução 
 
No Brasil, observamos os avanços que o paradigma psicossocial imprimiu nas 

práticas de cuidado, principalmente de adultos, redesenhando a história da saúde mental 
para fora dos manicômios, construindo autonomia, cuidando sem excluir, escutando o 
sujeito que ali se encontra. Muitos estudos abordam a influência dos CAPS na 
constituição e na efetivação da Reforma Psiquiátrica, mas poucos estudos trazem a 
questão da infância dentro desses dispositivos e o que vem sendo produzido ao longo de 
sua existência. Diante desse cenário, onde encontramos crianças e adolescentes em 
sofrimento, que acaba configurando um impeditivo para a potência de vida, criam-se 
equipamentos de cuidado em saúde mental para o tratamento e acompanhamento desses 
sujeitos, os CAPS i.  

Nesse cenário insere-se a elaboração e execução de políticas públicas de saúde 
mental infanto-juvenil, respeitando as diretrizes da Reforma Psiquiátrica e os princípios 
do Estatuto da Criança e do Adolescente. A política de atenção à saúde mental da 
criança e do adolescente prevê a implementação de CAPS i, exigindo que a rede 
substitutiva de serviços inclua o cuidado a esses sujeitos nos diferentes equipamentos de 
saúde. O CAPS i constitui um dispositivo de reordenamento da rede de atenção a saúde 
mental, organizando-se a partir dos pressupostos da Reforma Psiquiátrica. A existência 
de leis e decretos não são determinantes na configuração das práticas de cuidado. Somos 
constituídos num processo histórico onde também exercemos linhas de forças que 
contribuem para uma determinada forma. Observamos, no decorrer da história, um 
processo de medicalização das crianças e o estabelecimento de novos procedimentos 
diagnósticos, assim como os avanços da farmacologia como principal forma de 
intervenção terapêutica na atualidade. Os quadros psicopatológicos assumem o lugar de 
transtornos mentais que serão diagnosticados a partir de um número de sintomas. 

Esse trabalho contextualiza o processo histórico de construção da infância, e 
como o tema da infância foi ocupando lugar na produção do saber e do poder 
psiquiátrico. Abordando o processo de patologização e medicalização da infância na 
sociedade contemporânea, bem como, o lugar que a Reforma Psiquiátrica e as novas 
políticas de saúde mental infanto-juvenil ocupam no cenário das práticas de cuidado em 
saúde. Na tentativa de problematizar as produções de infâncias a partir dos CAPSi, 
utilizamos a cartografia, pois se propõe a estudar a dimensão processual da 
subjetividade e de seu processo de produção. A cartografia enquanto estratégia 
metodológica reforça a indissociabilidade entre subjetividade e produção, sendo 
processo e não representação de um objeto.  

 
2. Por onde caminhamos: a cartografia enquanto estratégia metodológica 
 
A cartografia coloca-se como uma possibilidade de orientação nesse percurso da 

pesquisa, pois se propõe a estudar a dimensão processual da subjetividade e de seu 
processo de produção. Ao tomá-la enquanto proposta metodológica precisa-se ter claro 



que subjetividade e produção são indissociáveis, engendradas numa rede processual, 
portanto cartografar é acompanhar um processo, e não representar um objeto. As 
configurações subjetivas, segundo Kastrup (2007), não apenas resultam de um processo 
histórico, mas portam em si mesmas processualidade e guardam a potência do 
movimento. A produção de subjetividade vai se dando num campo de forças, um 
rizoma, constituído de vetores heterogêneos (econômicos, sociais, políticos, 
tecnológicos, etc.). 

No conceito de rizoma formas e forças estão presentes, pois toda forma 
existente, subjetiva ou objetiva, resulta de agenciamentos que se dão no plano das 
forças. A maneira como colocamos nosso problema traz consigo um processo de 
formação, através do qual as forças assumem certa configuração. A forma conjuga um 
agregado de múltiplas forças, e essas forças estão em constante tensionamento. A 
cartografia é sempre um coletivo de forças, e fazer um mapa é captar as linhas, os 
movimentos, um plano de forças.  

O cartógrafo tem como seu princípio a expansão da vida, ele sabe que é sempre 
em nome da vida e de sua defesa que se inventam estratégias. Ele quer participar, 
embarcar na constituição de territórios existenciais, constituição de realidade. O que 
existe para o cartógrafo são intensidades buscando expressão. E para operar é necessário 
um dispositivo que é uma rede que pode se estabelecer entre o dito e o não dito. 

Essa pesquisa vem acontecendo junto a um Centro de Atenção Psicossocial para 
a infância e adolescência – CAPS i, no município de Porto Alegre/RS, onde durante 
quatro meses, três vezes por semana acompanhei as atividades desenvolvidas pela 
equipe do referido serviço. Entre as atividades acompanhadas estão as oficinas de teatro 
e brinquedo, o centro de atenção diária (CAD), as reuniões de equipe e o acolhimento. 
No último momento da pesquisa serão realizados grupos focais com os profissionais de 
nível superior e outro com os monitores. Assim, encerrando a experiência no campo de 
pesquisa.  

 
3. Algumas problematizações  

  Como a pesquisa ainda não está finalizada, ainda não realizamos a análise da 
trajetória, optamos trazer para esse debate algumas experiências que atravessam esses 
dois pontos: o da psiquiatrização e patologização da infância e a função e lugar CAPSi. 
 

3.1 Pensando a Psiquiatrização e Patologização da infância 
Para pensarmos a questão da infância e sua relação com a anormalidade no 

contexto europeu dos séculos XVIII e XIX, Foucault (2006) coloca que a infância foi 
um dos alvos de difusão do poder psiquiátrico, uma espécie de “suporte” do processo de 
psiquiatrização. Para o autor, a psiquiatrização da criança não passou pela criança louca 
ou pela loucura da infância, mas antes pela criança imbecil, a criança idiota, que será 
chamada em seguida de criança retardada. É através da criança não-louca que a 
psiquiatrização da criança se produziu, e logo, essa generalização do poder psiquiátrico. 

Em meados do século XIX, surge uma distinção entre os idiotas propriamente 
ditos e as crianças retardadas que, conforme Foucault (2006) está relacionada à 
interrupção do seu desenvolvimento ou a velocidade com que essa se desenvolve. Mais 
lentamente se comparada a crianças de sua idade. Nesse momento o adulto funciona 
como norma, e a infância é considerada uma maneira de atravessar mais ou menos 
rapidamente os graus de idiotia, da debilidade ou do retardo mental. 

Na transposição do poder psiquiátrico através da psiquiatrização da infância, a 
noção de desenvolvimento assume importância. Para Fonseca, o desenvolvimento passa 
a ser uma espécie de norma, da qual seria possível situar alguém. “O desenvolvimento 



não é algo de que se é dotado ou de que se é privado, mas consiste num processo que 
afeta a vida psicológica e orgânica do individuo” (2002, p. 246). 

Pensar o cuidado para as crianças e adolescentes no Brasil implica em analisar 
os diversos processos que atravessam a sociedade e de que maneira afetam a população. 
Ao analisarmos as transformações no campo do cuidado em saúde mental, somos 
levados a refletir sobre a produção histórica, apontando os saberes, discursos e práticas 
instituídas em determinados períodos e produzindo verdades sobre o sofrimento infanto-
juvenil. A história se constitui em um campo de forças onde determinadas práticas são 
hegemônicas, assumindo o estatuto de verdades incontestáveis. A emergência do 
discurso do especialista, a psiquiatria, entre outros. 

No contexto atual vemos crianças e adolescentes com trajetórias de exclusão, 
onde a escola lhes atribuem rótulos, as famílias são tidas como desestruturadas, fugindo 
do modelo de família normatizada, possuindo péssimas condições de moradia, 
caracterizando um problema social “digno” de intervenção, o que justifica algumas 
intervenções. ”Dessa forma se instala uma lógica onde a exclusão produz equipamentos 
de assistência e proteção. Algumas políticas de prevenção se propõem a intervir nessas 
situações emergindo como um mecanismo de normatização da vida”. (GOMES; 
NASCIMENTO, 2003, p. 322)  

A vida familiar foi o lugar de investimento da medicina higienista buscando uma 
reorganização interna a partir do saber da educação, assim, conectando a família 
normalizada e moralizada à família burguesa. Com essa construção são estabelecidos 
discursos onde as famílias pobres não estariam aptas ao cuidado de suas crianças, 
cabendo ao Estado e seus estabelecimentos a guarda e proteção.  Segundo Gomes e 
Nascimento (2003), essa construção contribui para a produção de subjetividades 
incompetentes, desapodera as famílias, e produz um espaço de assistência especializado, 
de discursos competentes e de práticas de moralização e culpabilização. 

Diante das crianças e adolescentes que estão de alguma maneira correndo algum 
risco social e pessoal, o Estado cria programas assistenciais e justifica a intervenção de 
especialistas que se apóiam na proposta de reabilitação da infância e das famílias. O 
lugar do técnico, do trabalhador, do oficineiro, do especialista gera saberes, que geram 
verdades, muitas vezes mantendo o discurso normativo. A produção de certo modo-
indivíduo transformado e fortalecido a todo o tempo pelo discurso de especialistas, 
sejam esses, dentro de seu campo disciplinar e teórico. 

Observamos através da discussão de casos em equipe que para os profissionais a 
classificação diagnóstica é uma ferramenta importante para a organização do processo 
de trabalho. Há uma busca por encontrar o que “ele é mesmo”, onde a partir disso o 
plano terapêutico individual é pensado.  

Essa compreensão através do diagnóstico molda as intervenções dos 
profissionais, o que muitas vezes pode interromper o processo de criação da criança e 
adiar a experimentação de outro modo de viver seu sofrimento. Com isso reforça-se um 
modo de produção psiquiatrizante e patologizante do sujeito. 
    

3.2 A função CAPSi e o lugar CAPSi: como se vive essa experiência 
Para compreender a problematização em torno do CAPS, consideramos 

importante revisitar o seu processo histórico. 
 Até pouco tempo tínhamos como modelo de assistência vigente, o modelo do 

asilamento, da institucionalização, seria necessário tomar esses marcos legais da 
redemocratização para operar algumas mudanças nos modelos de atenção. Foi através 
do Movimento da Reforma Psiquiátrica Brasileira e dos dispositivos do Sistema Único 



de Saúde (SUS) que se promoveu a “efetiva substituição do antigo modelo asilar por 
uma rede de cuidados de base territorial e comunitária” (BRASIL, 2005). 

A desinstitucionalização da infância e adolescência mostra-se muito recente 
diante da agenda da reforma psiquiátrica, voltada para os equipamentos que realizavam 
as internações desses sujeitos, pois existem crianças e adolescentes em grave sofrimento 
psíquico que permanecem desconhecidos pelos sistemas de saúde, educação e 
assistência social, habitando a rede filantrópica, historicamente endereçada para o 
cuidado dessa população. Com isso observamos que as ações estão voltadas para a 
inclusão do debate acerca da saúde mental da infância e adolescência e para a abertura 
dos espaços destinados ao tratamento no antigo modelo, o da institucionalização. A 
mudança no modo de cuidar passa primeiramente pela reivindicação de outro lugar para 
o tratamento onde possa haver a construção de outra possibilidade de cuidar, pra num 
segundo momento analisar o que esse novo dispositivo vem produzindo. Assim, vemos 
o movimento de instituir o CAPS i como sendo esse novo lugar para o tratamento dessa 
população, e o movimento para a análise desse dispositivo ainda é recente. 

Segundo Coutinho, Freitas e Oliveira (2008), o CAPS mesmo não atendendo a 
clientela com histórico de longa institucionalização não deixa de se preocupar com essa 
questão no cotidiano, atentando para que esse dispositivo não reproduza esse efeito para 
seus pacientes. Para elas o trabalho nesse serviço de saúde mental vem: 

 
“cuidando para que o serviço sirva como possibilitador e 

mediador na criação de outros laços institucionais e não 
se ofereça como uma instituição totalizante que antecipa 
e atende todas as necessidades do sujeito num só local, 
sem possibilidade de falta e, conseqüentemente calando o 
que pode haver de desejante em cada um.” (COUTINHO, 
FREITAS e OLIVEIRA, 2008, p. 103) 

 
A criação de um dispositivo como o CAPS, mesmo diferenciando-se do modelo 

hospitalocêntrico, não garante que sejam oferecidas novas formas de intitucionalidades, 
entendida como outras possibilidades de construção dos sujeitos. Pois corremos o risco 
de agir em nome de qualquer universal perdendo o sujeito que ali está, não 
singularizando sua construção, nem acompanhando seu movimento e tentativas de 
expressão e subjetivação. Caso não consideremos essa construção singular corremos o 
risco de reproduzir a assistência manicomial dentro de outra estrutura física e política, 
independente do dispositivo que se encontra.  (CHEIBUB; MOREIRA, 2008) 

Assim, observamos através da fala das crianças dentro do CAPS que esse lugar 
também é constituído como o lugar da loucura, de quem é pirado, de quem tem 
problemas. Ao mesmo tempo em que vivenciam essa passagem em um lugar que hora 
se parece com a loucura, hora se distancia colocando a loucura no manicômio.  

O medo e a fantasia da loucura habitada por alguns, pode nos mostrar que essa 
instituição produz infâncias e loucura no seu limite, talvez por carregar no enunciado 
determinadas configurações de práticas.  As crianças podem experimentar outras 
relações com o mundo, com o sofrimento e assim produzir efeitos de produção e 
transformação da realidade, desde que orientadas por uma intervenção que singularize 
cada pequeno sujeito. 
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