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A decisão de abandonar as margens segura de um cais, e lançar-me numa deriva 

em educação, foi movimento de içar vela de barco, colocando-me à disposição de 

capturar os fluxos intempestivos das processualidades de uma pesquisa-intervenção. 

Ventos, assim como forças, estão dadas. No entanto, como transformá-las em potências 

para uma viagem inventiva em educação?  

Foi nesse horizonte, que a presente pesquisa traçou seus rumos, mesmo que por 

ora, não houvesse terra à vista.  

Em virtude do que foi mencionado, o presente ensaio é a cartografia de uma 

viagem em educação realizada no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico – 

HCTP com oficinas de lambe-lambe
2
 e, que é fragmento da minha dissertação de 

mestrado concluída em 2016 pelo Programa de Pós-graduação em Educação na 

Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC. 

Há muitas coisas para dizer de um Hospital de Custódia e suas diversas 

negligências (desde sua própria existência), no entanto, o que o artigo propõe trazer é 

uma breve “colagem” de minhas experiências realizadas com rigor e comprometimento 

por aproximadamente dois anos neste local.  

Portanto, a pesquisa compreende a cartografia como método de pesquisa que, 

possibilita acompanhar as processualidades de uma pesquisa-intervenção (PASSOS; 

KASTRUP, 2014). Levando em conta, a proposição de trabalhar com uma educação 

que foge aos moldes escolarizantes do aparato estatal, tomei a oficina como a 

ferramenta que proporciona reconhecer outras situações em educação e, o lambe-lambe 

como seu recurso expressivo. 

                                                             
1 Graduada em Geografia e Mestre em Educação pela Universidade do Estado de Santa Catarina, ambas 

pesquisas orientadas pela Prof. Dr. Ana Maria Hoepers Preve. Integrante do grupo “Geografias de 

Experiências” vinculado ao Grupo de Pesquisa “Ensino de Geografia, Formação e Diferentes 

Linguagens” na linha “Práticas Pedagógicas e Diferentes Linguagens” LEPEGEO/FAED/UDESC e a 

Rede Internacional de Pesquisas “Imagens, Geografias e Educação” referentes ao evento.  
2 O lambe-lambe é uma técnica de intervenção urbana através da colagem de um papel sobre uma 

superfície, as formas de grafar o papel antes da colagem podem ser diversas (desenho, impressão, 

colagem, pintura, fragmentos de textos, etc.) e a cola é feita caseiramente com farinha de trigo ou araruta. 
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Cartografar não é tarefa fácil, exige questionar e explorar as próprias 

possibilidades da linguagem. E sobre esta, o autor Carlos Skliar (2014), em seu livro 

“Desobedecer a linguagem”, problematiza que a linguagem da experiência tem sido 

desvalorizada, ou talvez ignorada e subestimada pelos saberes e poderes pedagógicos 

habituais.  

 

Talvez porque eles mesmos provocaram uma fratura desnecessária, artificial e 

desmedida entre o vivido e o pensado, sob a forma estranha e indesejável fenda 
entre teoria e prática, entre o concreto e o abstrato. 

[...] 

Isso trouxe por consequência que o vivido fosse pensado como um conjunto de 

sensações sem rigor, vãs percepções sem traços de verdade, apenas retalhos de 

sensibilidade que não podiam ser levados muito a sério. (SKLIAR, 2014, p. 

198-199) 

 

E por outro lado, o pensado como mero artifício intelectual, sem relação com a 

realidade concreta. Na busca pela intersecção da experiência e do pensar, a cartografia 

busca costurar as diferentes formas de sensibilidade, percepção, pensamento e 

linguagem, envidenciando que o saber não pode ser deligado da experiência, pois é daí 

que nasce a inquietação pedagógica. 

Uma das formas de expressão da experiência é a narração, apesar disso ela tem 

sido subestimada, relegada a algo demasiadamente subjetivo, distante do saber objetivo 

e próxima demais do senso comum. No entanto, é no lugar da narração que encontra-se 

um olhar sobre a experiência, e quem sabe trazer “uma linguagem para um saber da 

experiência” (SKLIAR, 2014, p.200). 

Aprender nada tem haver com retórica da eficácia, mas saber conversar e trazer a 

linguagem enquanto movimento do pensar, reconhecendo o educador como liberador ou 

emancipador da vitalidade da linguagem, que é por si só é desobediente e vital. 

Ao deparar-me com a possibilidade de uma oficina de intervenção no HCTP 

fiquei extasiada. Não obstante, logo paralisei nos questionamentos: como intervir no 

autêntico espaço das restrições a qualquer movimento? Onde e como abrir fissuras para 

alguma movência no sufocante enclausuramento das grades, cadeados, corredores, 

diagnósticos e agentes? Onde achar brecha na intensa medicalização do corpo e da 

mente, no status da loucura, desrazão e incapacidade? 

Com tantos questionamentos, decidi ir sem a ansiedade de turista, mas enquanto 

viajante, disposta aos desvios, as decepções, as esperas e frustrações. Até... perder-se, 

sem nem lembrar do objetivo inicial, mas habitando o territórios do acontecimento. 



 

Para habitar um território existencial é preciso um processo de aprendizado, 

entendido mais como experiência de engajamento do que como etapas 

prescritíveis de uma metodologia de pesquisa. Experiência que só se dá à 

medida que se realiza, sem pré-condições. O aprendiz-cartógrafo, [...], vai 

descobrindo aos poucos que as regras prévias são valores móveis que não 

existem de modo rígido e universal, como nada garantem. Vai sendo 

provocado e contagiado pelas experiências de habitação, abandonando as 

formas rígidas, as regras fixas e experimentando a abertura de uma atenção 
flutuante, numa espreita a avaliar e tomar decisões encarnadas na experiência 

concreta. (ALVAREZ e PASSOS, 2014, p. 147) 

 

No exercício de habitar um novo território existencial foi possível conduzir, 

juntamente com os internos, alargamentos no espaço prisional, fisicamente e 

institucionalmente aparentemente ínfimo, mas para quem rotineiramente é sufocado nas 

anulações de si, algum desvio as normas fez surgir algo diferente ali, outros 

movimentos, outros pensamentos.  

Colagem I: Fala de Jorge “Professora é muito importante que vocês venham 

aqui, faz agente se sentir menos louco, respeitado, conseguimos rir e sentir-se melhor. 

Por que esse lugar quer deixar agente louco, o remédio faz agente não ter vontade de 

nada e esquecer de tudo, aqui [na oficina] agente ocupa a cabeça com algo, sente-se 

vivo”.  

As coisas aconteceram na medida em que não reconhecíamos fronteiras, 

impossibilidades, regras, mas sim a vontade de criação, para dar língua à vontade. As 

forças que trabalharam nessa pesquisa-intervenção perseguiu a vontade de sacudir, 

alargar, e romper com as impossibilidades arraigadas pela escolarização, leis, morais e 

confinamentos. Ela caminhou desobediente sobre questionamentos que buscavam 

desvendar, qual a potência de uma intervenção? Como traçar novos rumos no lugar da 

clausura? 

Arriscar, insistir, tentar... 

Ao não reconhecer o impossível, a oficina de intervenção com lambe-lambe 

entrou em um hospital de custódia, os lambe-lambes criados em oficinas vazaram em 

um primeiro momento através da pesquisadora que os colavam na rua, filmava e, 

retornava os vídeos aos internos. Deste modo, as oficinas aconteceram por seis meses 

em encontros quinzenais (as vezes menos). Não acomodadas, no fim do ano eu e 

Camila
3
 decidimos arriscar um pouco mais. Na insistência frente às burocracias e 

esperas, conquistamos uma saída de campo com três internos para observação das 

                                                             
3 Camila Verena Barbosa, amiga, oficineira e graduanda na geografia pela Universidade do Estado de 

Santa Catarina, também realizava oficinas no HCTP , no entanto, com outras temáticas. 



intervenções na cidade e colagem dos lambe-lambes, feitos por eles e outros durante as 

oficinas. Buscando mais fraturas, ao largo de aproximadamente dois anos outras pessoas 

e propostas se inserem no HCTP à convite das oficineiras: oficinas de Grafite, show 

com o Um-banda, e atualmente oficina de muralismo com o coletivo Pintelute (do qual 

faço parte). Dessa forma, arriscando e entranhando nas pequenas frestas que apareciam, 

essas e tantas outras atividades foram possíveis a partir da proposta de intervenção. 

Colagem II: Plaft! Plaft! Plaft! Não distante, ouvia-se marteladas que 

irrompiam há alguns corredores dali. Envolvia, junto com um grupo de dez internos 

vestidos em laranja e branco numerados, uma grande mesa coberta por materiais 

espalhados: lápis, canetas, papéis, revistas, etc. Plaft! Plaft! Plaft! Daniel
4
 comenta 

incomodado com as marteladas, “Não sei por que eles não explodem isso aqui, isso 

aqui é muito antigo, tudo estragado por fora dos cubículo [como chamam as celas], 

deveriam fazer um hospital aqui, não tem como mudar isso aqui, só explodindo 

mesmo”. Sua perna, inquieta, segue ao ritmo das marteladas e da medicalização. Plaft! 

Plaft! Plaft! Um interno indica uma imagem sobre a mesa e comenta, “olha que 

interessante esse aqui”, observo e vejo a foto de um lambe-lambe meu. Expliquei que o 

lambe é a reprodução de uma pessoa em tamanho real (dormindo), e que fora colado 

embaixo de um viaduto, na intenção de representar as pessoas em situação de rua, na 

busca de problematizar as escassas políticas públicas de habitação popular e a 

invisibilidade que acontece quando normalizamos a condição de rua.  

Plaft! Plaft! Plaft! José toma a fala, e faz uma relação com as condições dos 

internos ali: “Tu acha que não há resistência para melhorar isso aqui? O médico 

querer mentir que as pessoas estão doentes”. Alguém interrompe “Entope agente de 

remédio”. Plaft! Plaft! Plaft! E José continua: “Aí ele [o médico] não liberta as 

pessoas, deixa as pessoas trancadas nesse mundinho aqui, as pessoas perdem tempo de 

trabalhar, as pessoas perdem o tempo de produzir, perde a força. Elas saem muito 

velhas daqui, olha esse aqui [indica um paciente ao lado], ele tá aqui há dez anos. 

Agente perde o direito trabalhista, o tempo que se tem de aposentadoria, ele... se perde. 

Ele acha que com um prato de arroz da para agente estar aqui, ele... ele... vai 

conseguir viver com a corrupção dele?! E outra, ele não se importa com a vida do ser 

humano, ele não defende a liberdade, ele não defende! Imagina essas pessoas dormindo 

na rua, agora vê essas cento e cinquenta pessoas saindo daqui [número aproximado de 

                                                             
4
 O nome dos internos no presente artigo é fictício, e as fotos e vídeos desfocam ou cobre rostos na 

intenção de proteger a identidade dos pacientes. 



internos no HCTP]? Como elas vão sair daqui, com uma mão na frente e outra atrás? O 

banco não vai ajudar na aposentadoria, não vai querer dar emprego para pacientes 

daqui. Quando o médico descobrir que essas pessoas não são doentes”. 

Como caracteriza KASTRUP (2001) afirmo: “A aprendizagem não é entendida 

como passagem do não-saber ao saber, [...], mas sobretudo invenção de problemas, é 

experiência de problematização [...]” (p. 207), neste caso, entende-se o processo de 

aprendizagem como: tornar-se sensível ao estranhamento. 

Desenhos, relatos, fotos, vídeos
5
, passa ser considerados ferramentas da 

cartógrafa-viajante para problematizar uma educação como invenção, na medida em 

que, mostravam outras formas de habitar um território existencial e do conhecimento. 

Dessa forma, o conceito de habitar faz-se transversal as noções de linhas de fugas, ao 

produzir intervenções que interpelam-movem corpos.  

 

 

 

Colagem 3: Foto de um dos corredores do HCTP, em cada porta encontra-se um cubículo, onde 

individualmente fica um interno, existem as enfermarias que são quartos coletivos. Arquivo da pesquisadora: 
março de 2016. 

 

                                                             
5 Vídeo feito através de minhas experiências no HCTP: 

https://www.youtube.com/watch?v=Y4XWTsVy_jM&t=2s. Acesso em: 15 de outubro de 2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=Y4XWTsVy_jM&t=2s


 

Colagem 4: Oficina de lambe-lambe através da confecção de poesias com a técnica de Blackout poetry. 
Arquivo da pesquisadora: abril de 2016 – HCTP. 

 

 

Colagem 5: Resultado coletivo da oficina de lambe-lambe com a técnica de bricolagem que, consiste na 

fragmentação, desestruturação e ressignificação de uma imagem para fazer uma outra. As imagens base foram 
revistas, fotos internas do HCTP e das oficinas realizadas. Arquivo da pesquisadora: junho de 2016 – HCTP.  



 

 

 

Colagem 6: Resultado coletivo da oficina de lambe-lambe com a técnica de bricolagem que, consiste na 

fragmentação, desestruturação e ressignificação de uma imagem para fazer uma outra. Material base foram 
revistas e livros. Arquivo da pesquisadora: junho de 2016 – HCTP. 

 



 

 

 

Colagem 7: Saída de campo com os internos do HCTP para observação de intervenções e colagem de lambe-
lambes feitos por eles e outros pacientes. Arquivo da pesquisadora: novembro de 2015 – HCTP. 

 

 

 

Colagem 8: Lambe-lambes feitos em oficinas e colado pelos internos durante a saída de campo. Arquivo da 
pesquisadora: novembro de 2015 – HCTP. 



 

 

Colagem 9: Oficina de Grafite realizada pela pesquisadora em conjunto com Leonardo Matos. Arquivo da 
pesquisadora: setembro de 2016 – HCTP. 

 

 

Colagem 10: Oficina de Grafite realizada pela pesquisadora em conjunto com Leonardo Matos. Arquivo da 
pesquisadora: setembro de 2016 – HCTP. 

 



 

 

 

Colagem 11: Oficina de Grafite realizada pela pesquisadora em conjunto com Leonardo Matos. Arquivo da 
pesquisadora: setembro de 2016 – HCTP. 

 

 

 

Colagem 12: Oficina de muralismo com o coletivo Pintelute, e que a pesquisadora é integrante. Arquivo da 
pesquisadora: maio de 2017 – HCTP. 

 

 



 

 

Colagem 13: Banheiro interno de uma enfermaria. Nas enfermarias, que são cubículos coletivos, era possível 

encontrar colagens e intervenções nas paredes, já nos cubículos individuais não existia, pois seria possível 

reconhecer quem colou e seria punido de ficar fechado no cubículo por três dias (informação dada por um 

interno). Em síntese, o percurso das oficinas mostrou que o lambe-lambe e as intervenções já estavam muito 
antes no HCTP. Arquivo da pesquisadora: setembro de 2016 – HCTP. 



 

Em outras palavras, o presente artigo trouxe as potencialidades de uma pesquisa 

que arriscou nas possíveis articulações espaciais com os pacientes-internos e suas vidas 

restritas ao espaço prisional. As oficinas realizadas no HCTP possibilitou uma forma de 

investigar o potencial educativo das oficinas e da intervenção com lambe-lambe.   

Em conclusão, as oficinas colocam-se como estratégia educacional interessada 

na consistência de uma educação como invenção. Desobediente delineou um trajeto 

marcado por desafios, onde foi possível notar algumas barreiras sendo cindidas. Algo 

vazou e marcou em tinta um devir-louco que transbordou as regras canônicas do 

manicômio-prisão ao desenhar trajetos desobedientes à rotina daquele lugar. No muro, 

colamos e riscamos outras aprendizagens que, como cicatriz rompe, rasga e sacode as 

condições impostas a eles como sujeitos enclausurados no status da desrazão e da 

incapacida. E onde paradoxalmente encontrei de forma expressiva o exercício da 

liberdade, ao reconhecer nela, não um estado, não um momento, mas o exercício de 

tencionar a rigidez de valores, compreendendo na liberdade, a ação de desafiar 

fronteiras (até que não existam mais).  

Ali pode, e ainda pode muita coisa! 
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