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RESUMO 

 

O presente artigo consiste em um relato de experiência sobre uma pesquisa de campo 

realizada em uma instituição de assistência a portadores de deficiências, tendo por objetivo, 

fomentar discussões sobre as formas de atendimento do profissional de psicologia. A pesquisa se 

guiou pelo método cartográfico, originado do trabalho de Deleuze e Guattari, utilizando o conceito 

de atenção cartográfica proposto por Virgínia Kastrup e após o processo de investigação, chegou- 

se a conclusão de que se faz necessário repensar as práticas de atendimento, uma vez que as 

variedades de atenção se mostraram eficazes, nos casos relatados, mostrando a eficácia de afetar e 

ser afetado no processo de pesquisa.   
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INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo tem por finalidade fomentar discussões acerca da prática cartográfica de 

pesquisa no atendimento especializado a portadores de deficiência em uma instituição de 

assistência com a característica de trabalho interdisciplinar. Este se caracteriza por ser uma 

construção original formulada através de pesquisa de campo, justificando- se pela percepção da 

dificuldade encontrada em adequar o método padronizado de atendimento proposto pela instituição 

a todas as áreas, sendo estas a fonoaudiologia, a psicopedagogia, a terapia ocupacional e a 

assistência social, visto que desta forma não era possível delinear um espaço de escuta aos usuários 

e seus responsáveis. 

Diante das demandas apresentadas em campo que, apesar de variar de usuário para usuário, 

em sua maioria se caracterizavam pela falta de entendimento da atividade proposta ou por não se 

fazerem entender pelos demais participantes do grupo, buscou- se utilizar o conceito de atenção 

cartográfica sugerido por Kastrup (2009) com o objetivo de auxiliar a profissional de psicologia 

em desenvolver seu trabalho de maneira que atendesse tanto às necessidades e dificuldades dos 

usuários, como também às necessidades e expectativas da instituição. Assim sendo,      uma vez 

iniciada a utilização do método, foi possível alcançar um foco de trabalho mais centrado no 

processo com os usuários, sendo possível acessar de maneira mais eficiente, seus limites, objetivos 

e vontades, o que propiciou o aparecimento de resultados mais satisfatórios no que envolve a 

evolução do quadro de cada paciente e as condições de trabalho para o profissional de psicologia.  

 

O campo de pesquisa 

 

O trabalho de pesquisa que possibilitou a criação do presente artigo foi realizado em uma 

instituição filantrópica de assistência a portadores de deficiências que atualmente funciona na zona 

oeste da cidade do Rio de Janeiro, no bairro de Bangu. 

A instituição atua desde 1974 no ramo, tendo funcionado anteriormente no bairro da Tijuca, 

zona norte da cidade do Rio de Janeiro, no atendimento exclusivo a portadores de deficiência 

visual. Todavia, com a crescente demanda de outras patologias, o setor de assistência social junto 

aos fundadores da instituição decidiu por contratar mais profissionais que fossem qualificados no 

atendimento de tais patologias, gerando assim, a necessidade da migração para um local maior, 

uma vez que seu público de usuários quase triplicou.  
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Foram contratados, além dos profissionais de assistência social que já faziam parte da 

instituição, profissionais das áreas de fonoaudiologia, psicopedagogia e terapia ocupacional. 

Atualmente, a instituição atende crianças e jovens de três a dezessete anos de idade através 

de um projeto voltado para Dificuldades de Aprendizagem e Déficit de Atenção e outro voltado 

para o atendimento de Síndrome de Down, Autismo, Síndrome de Asperger, Retardo Mental e 

Deficiência Auditiva, ambos fazendo com que os usuários passem pelos profissionais de 

Foanoaudiologia, Psicopedagogia e Psicologia.  

Além dos projetos citados anteriormente, a instituição conta ainda com um projeto de 

capacitação profissional para deficientes físicos voltado para o público adulto, contando com a 

participação dos profissionais do local para dar aulas falando de suas respectivas profissões e 

campos de atuação, bem como professores de informática voltados para o objetivo de inclusão. Por 

último, o local possui o projeto de criação de renda, que conta com a colaboração da profissional 

de Terapia Ocupacional com o objetivo de ensinar às famílias mais carentes, meios de gerar renda 

para que possam ter outras possibilidades além das bolsas de projetos do governo como o “bolsa 

família”, que as mesmas recebem, o que resulta, segundo relato de alguns participantes do projeto, 

maior sensação de dignidade. 

Contudo, o foco do presente trabalho repousa sobre o projeto de atendimento a usuários com 

Síndrome de Down, Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDA/H), Autismo, 

Síndrome de Asperger, Retardo Mental e Deficiência Auditiva, voltado, principalmente, para a 

atuação do profissional de Psicologia.  

 

O portador de deficiência e suas implicações 

 

Segundo o artigo 4º do decreto número 3.298 de 20 de dezembro de 1999, considera- se 

deficiência toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou 

anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado 

normal para o ser humano. 

Existem diferentes tipos e características no que se refere à deficiência, podendo descriminá- 

los em quatro grupos: deficiência auditiva, que se caracterizam pela perda parcial ou total das 

possibilidades auditivas sonoras, deficiência física, que se caracteriza pela alteração completa ou 

parcial de um ou mais segmentos do corpo humano acarretando comprometimento da função física, 

deficiência visual que se caracteriza por acuidade visual1 igual ou menor que 20/200 no melhor 

                                                 
1 Acuidade Visual (AV) é o grau de aptidão do olho, para discriminar os detalhes espaciais, ou seja, a 

capacidade de perceber a forma e o contorno dos objetos. 
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olho, após a melhor correção ou campo visual inferior a 20º conforme a tabela Snellen2, ou 

ocorrência simultânea de ambas as situações, e por último, a deficiência mental, que se caracteriza 

pelo funcionamento intelectual significativamente inferior a media e limitações associadas a duas 

ou mais áreas adaptativas. (O papel do psicólogo na inclusão social dos portadores de necessidades 

especiais, 2009) 

Partindo deste princípio, foi possível evidenciar, conforme visto no trabalho de Walber e 

Silva (2006), registros históricos do contexto no qual costumava se inserir o sujeito portador de 

deficiência, onde se encontram crenças que vão desde a idéia de seres que foram possuídos por 

espíritos do mal, até a idéia de pessoas que nasciam com predisposição genética para cometer 

crimes, e por este motivo, representaria risco à sociedade. Diante deste último conceito, iniciou- se 

o processo de institucionalização, onde se visualizou um movimento que buscava a exclusão do 

portador de deficiência da sociedade, movimento este, que posteriormente foi visto como possível 

agente contribuinte para o processo de inclusão.  

Segundo Mrech (1999 apud. Walber e Silva, 2006), as práticas médicas de atenção às pessoas 

com deficiência oriundas do processo de desinstitucionalização manicomial, acabou por trazer a 

idéia de que estas pessoas poderiam e deveriam fazer parte da sociedade, uma vez que se 

mostrassem capazes de se adaptarem as normas e valores sociais. 

Atualmente as citadas práticas médicas de atenção costumam ocorrer nas instituições, 

segundo observações e vivencia prática, no campo interdisciplinar, envolvendo profissionais de 

diferentes áreas no atendimento e atenção ao portador de deficiência, dentre este, o psicólogo. 

 

O processo de atendimento ao portador de deficiência: uma visão da psicologia  

 

Diante da experiência em campo, foi possível contrapor alguns dos conceitos apresentados 

sobre a prática do psicólogo em instituições de assistência, dentre os quais se encontra oferecer ao 

usuário um espaço de escuta com vista a singularizar e multiplicar relações, conhecer suas 

necessidades e dificuldades. Outro conceito é o de propor estratégias visando favorecer mudanças, 

propor grupos com ações para o desenvolvimento de habilidades, interação, capacitação, 

socialização, entre outros fatores. Por último, se faz necessário no trabalho do profissional de 

psicologia nesta área de atuação, proporcionar apoio e orientação aos pais ou responsáveis dos 

usuários.   

                                                 
2 consiste em ler linhas de letras cujo tamanho vai diminuindo e as quais estão penduradas a uma distância 

padronizada da pessoa a ser testada. Cada linha na tabela diz respeito a uma graduação que representa a 

acuidade visual. 
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Partindo destes conceitos, foi realizada uma pesquisa de campo através de observação livre 

em uma instituição de assistência a portadores de deficiência, onde o atendimento era realizado 

por equipe interdisciplinar composta por profissionais das áreas de fonoaudiologia, 

psicopedagogia, terapia ocupacional, assistência social e psicologia, permanecendo o usuário em 

atendimento com cada profissional durante 40 minutos. 

Dentre as patologias atendidas, encontravam- se o autismo, Síndrome de Down, 

hiperatividade e déficit de atenção, retardo mental, deficiência auditiva, dentre outros. Desta 

maneira, o atendimento era realizado em grupo que se dividia por patologia e faixa etária, tornando 

o trabalho mais adequado ao desenvolvimento das capacidades de cada um. 

O trabalho de escuta era realizado em diferentes níveis, levando em consideração que nem 

todos os usuários eram capazes de se comunicar verbalmente, por outro lado, foi possível notar 

que os que não o faziam desta maneira, costumavam demonstrar suas necessidades através de 

gestos e comportamentos, o que exigia, como sugere Kastrup (2009), um pouso da atenção em 

determinados momentos. 

Todos os grupos de atendimento formados tinham por objetivo propiciar as relações 

interpessoais do usuário, levando- o a sentir- se à vontade em interagir com o meio externo sem 

maiores receios, objetivo este que se via frustrado inúmeras vezes, já que ao não conseguir se fazer 

entender, muitos usuários se retraíam e se recusavam a participar das atividades propostas para o 

grupo, um dos fatores que geravam impedimentos na evolução do processo. Outro fator que 

costumava gerar impedimentos, era a falta de limites apresentada por alguns usuários, fator este 

que já deveria vir trabalhado de casa, sendo tarefa dos pais/ cuidadores e que, na maioria das vezes, 

tornava- se tarefa da equipe de atendimento, nos remetendo à necessidade de uma comunicação 

mais eficaz com os mesmos, comunicação esta que se dava, em sua maioria, em uma só via, não 

havendo muito espaço para trocas visto que só ocorria quando o usuário apresentava um problema 

onde havia maior necessidade de intervenção dos responsáveis. 

As observações anteriormente citadas nos levam á necessidade de rever a prática de 

atendimento buscando um espaço maior onde fosse possível inserir os responsáveis dos usuários 

atendidos, uma vez que podemos ver a necessidade de orientação destes seja pela dificuldade em 

lidar com o usuário, seja para orientá- lo em suas próprias demandas com relação ao problema. 

 

O método cartográfico de pesquisa 

 

“Todas as entradas são boas, desde que as saídas sejam múltiplas.” 

(Rolnik, 2007, pg. 65) 

 

https://www.facebook.com/psicologia.pt


www.psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento produzido em 07.11.2015 

 

Ellen de Oliveira Moraes, Flaviany Ribeiro 6 Siga-nos em  
facebook.com/psicologia.pt   

 

Segundo Kastrup (2009), a cartografia é um método proposto por Deleuze e Guattari que 

vem sendo utilizado em pesquisas de campo. Tal método visa sair do conceito da ciência moderna 

de representação de objetos, onde havia uma linha separadora entre sujeito pesquisador e objeto de 

conhecimento, para buscar o acompanhamento de processos, lançando mão da observação 

participante e mantendo o pesquisador no campo em contato constante com as pessoas e seu 

território existencial, lhe permitindo assim, modificar e ser modificado pela experiência. 

A prática cartográfica de pesquisa se respalda no conceito de que sempre que um cartógrafo 

entra em campo há processos em curso e para que a pesquisa seja possível e adequada, se faz 

necessário habitar territórios existenciais, afinar atenção, afetar e ser afetado, deslocar pontos de 

vista dentre outros. Partindo deste conceito, Barros e Kastrup (2009), fazem um relato sobre a 

escrita do cartógrafo, dizendo que esta deve ser exercitada com relatos regulares após visitas e 

atividades realizadas, baseados em informações objetivas e em impressões que emergem durante 

o processo ou enquanto o registro é elaborado, buscando captar e descrever o que ocorre no plano 

intensivo das forças e dos afetos. As autoras colocam ainda, que a elaboração da escrita do registro 

requer um certo recolhimento com vista a possibilitar um retorno à experiência do campo para que 

o pesquisador possa falar de dentro da experiência e não de fora da mesma, devendo tal escrita, 

incluir contradições, conflitos, enigmas e os problemas que ainda restam em aberto.  

Segundo Rolnik (2007), para estar em campo, o cartógrafo se utiliza de um critério, um 

princípio, uma regra e um breve roteiro de preocupações. Ao descrever as ferramentas do 

cartógrafo, a autora nos mostra que o critério de avaliação se baseia no grau de abertura para a vida 

que cada um se permite a cada momento, seu princípio se baseia na expansão da vida, sua regra 

consiste em que é sempre em nome da defesa da vida que se “inventam” estratégias, ou seja, ele 

deve criar procedimentos de acordo com o contexto, e suas preocupações vão variando de acordo 

com o que processo traz à superfície. 

Diante da maneira com a qual o cartógrafo conduz suas ferramentas de pesquisa, Rolnik nos 

mostra que o maior dasafio encontrado se baseia na coexistência vigilante entre a macropolítica, 

que consiste em intervir nas tensões produzadas na realidade visível entre pólos em conflito na 

distribuição de lugares em definidos pela cartografia dominante em um determinado contexto 

social, e a micropolítica, consiste em intervir na tensão da dinâmica paradoxal entre, de um lado, 

a cartografia dominante com sua relativa estabilidade e, de outro, a realidade sensível em constante 

mudança, efeito da presença viva da alteridade como campo de forças que não param de afetar 

nossos corpos.  

Segundo as palavras da autora, macro e micropolítica são díspares, mas ao mesmo tempo, 

complementares e indissociáveis na produção de realidade, afirmação que coloca no seguinte 

trecho de um artigo: 
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...a urgência de enfrentar as tensões da vida humana nos pontos em que 

sua dinâmica de transformação se encontra travada. Ambas têm como alvo 

a liberação do movimento vital de seus estrangulamentos, o que faz delas 

atividades essenciais para a “saúde” de uma sociedade – isto é, a 

afirmação de seu potencial inventivo de mudança, quando esta se faz 

necessária. Entretanto são distintas as ordens de tensões que cada uma 

enfrenta, assim como as operações de seu enfrentamento e as faculdades 

subjetivas que elas envolvem. (Rolnik, 2008) 

 

A prática acima citada faz com que o cartógrafo se aproprie de seu perfil de sensibilidade, 

lançando mão de seu olhar molar3 e simultaneamente de seu olhar molecular4, uma vez que o 

último possui característica mais flexível, ou seja, de possibilidades, permitindo ao cartógrafo 

apreender o movimento que surge da tensão entre fluxo e representação.   

 

A teoria na prática: o método cartográfico no atendimento clínico– institucional 

 

Ao pensar na experiência vivenciada, torna- se impossível não relacioná- la ao método 

cartográfico de pesquisa, e diante da definição anteriormente apresentada, poderia até mesmo 

afirmar que para o atendimento clínico– institucional a portadores de deficiência, não haveria 

método mais eficaz, já que sua proposta se faz em entender5 os campos molar e o molecular, 

propondo uma prática cartográfica de atenção que se baseia pelas variedades de rastreio, toque, 

pouso e reconhecimento atento, variedades estas que serão explicadas mais a frente e que se 

adaptam adequadamente à prática em questão. 

        Para que fosse possível o trabalho interdisciplinar, a instituição adotou a política de 

desenvolver uma reunião mensal em caráter de planejamento que deveria ser adotado por todos os 

profissionais.  

        Ao tomar conhecimento desta política, levantou- se o questionamento sobre até que 

ponto tal medida poderia ser adotada pelo profissional de psicologia, ao qual obteve- se a resposta, 

já esperada, que não era possível, já que tanto em opinião da profissional contratada pela 

instituição, quanto em resultados provenientes da investigação, foi possível deparar com os 

                                                 
3 A ordem molar corresponde às estratificações que delimitam objetos, sujeitos, representações e 

seus sistemas de referência 
4 A ordem molecular é a dos fluxos, dos devires, das transições de fases, de intensidades. 
5 “Entender para o cartógrafo não tem a ver com explicar e nem revelar” (Rolnik, 2007 apud. 

Kastrup, 2009) 
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impedimentos gerados por atividades pré- determinadas no atendimento de usuários portadores de 

alguma deficiência, fosse esta física ou mental, já que nem sempre os mesmos eram capazes de 

emitir as respostas esperadas pela instituição. 

Todavia, ao se perceber a inquietação da profissional durante os atendimentos e sua 

conseqüente busca por respostas sobre como realizar um trabalho adequado sem ir contra as 

políticas da instituição, foi exposto o funcionamento do método cartográfico e proposta a utilização 

do conceito de atenção cartográfica durante os atendimentos. Porém, um dos problemas 

encontrados foi que a instituição solicitava a escrita sobre o atendimento de cada paciente em 

prontuários únicos para todas as áreas, o que não permitia detalhamentos profundos. 

A partir da aceitação do método, passou- se então a documentar, em um caderno separado 

especialmente com este objetivo, todos os comportamentos dos usuários, fossem esses por 

expressão verbal ou corporal, bem como as medidas adotadas pela profissional e os resultados 

obtidos diante da intervenção, mesmo que estes fossem imperceptíveis.  

O procedimento acima relatado, segundo Barros e Passos (2009), diz respeito ao dispositivo 

cartográfico conhecido como diário de campo, dispositivo este que tem por objetivo registrar a 

pesquisa, incluindo como participantes tanto o pesquisador quanto o que está sendo pesquisado, 

permitindo a ampliação da análise das implicações que se cruzam no trabalho da pesquisa. A 

principal função deste dispositivo é de disparador de desdobramentos de pesquisa, devendo ser 

acompanhado pelo registro não só informações sobre o que é pesquisado, mas também sobre o 

próprio processo de pesquisar. 

Foi acompanhado um grupo de vinte e nove crianças, com idade variando de cinco a 

dezesseis anos, sendo vinte e quatro meninos e cinco meninas, que se dividiam em grupos de 

portadores de Síndrome de Down, TDA/H, Autismo, Síndrome de Asperger, Retardo Mental e 

Deficiência Auditiva. 

Com o decorrer dos atendimentos, que se realizavam com a freqüência de uma vez por 

semana, foi se tornando possível perceber as dificuldades e facilidades dos usuários em 

determinadas situações, sendo estas sempre relatadas no caderno de atendimento, assim como a 

medida adotada para mediar a situação e os resultados obtidos com a mesma.  

Ao final de cada dia de pesquisa o caderno de atendimento era lido, onde foi possível 

reconhecer uma grande preocupação dos usuários, pelo menos dos que tinham uma boa 

compreensão e boa capacidade de se comunicar, mesmo que não tão claramente, em relação ao 

que os demais colegas do grupo pensavam deles, o que direcionava para a necessidade de cada um 

em ser aceito. 

A partir da percepção citada, concluiu- se, embora não fosse a intenção ter algo tão objetivo, 

que a maioria dos usuários tinham o conhecimento de suas limitações e, embora muitas vezes se 
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apropriassem deste fator, apresentavam grande uma necessidade em saber que não seriam 

excluídos pelos demais nas atividades que viessem a desenvolver.         

 

Resultados e Considerações Finais 

 

O trabalho de pesquisa de campo foi realizado durante um período de dois meses, tendo sido 

o método de atenção cartográfica, aplicado a partir da terceira semana de atendimento.  

Para chegar ao ponto aqui relatado, foi necessário se utilizar da noção das variedades 

cartográficas propostas por Kastrup (2009) e lançar mão da variedade do rastreio, de forma que 

fosse possível varrer o campo buscando as variações das demandas de cada usuário pesquisado de 

acordo com suas mudanças de ritmo e de posição, possibilitando que a variedade do toque se 

fizesse presente ao acionar o processo de seleção, mostrando que são múltiplas as entradas e que 

não existe somente um método para chegar a um final determinado. Ainda seguindo o modelo de 

atenção cartográfica, foi possível perceber a variedade do pouso se fazendo presente em momentos 

que exigiam uma reconfiguração do campo pesquisado, fazendo com que o campo obtivesse um 

“zoom” em determinados aspectos, como por exemplo, na necessidade, antes mencionada, de 

inclusão por parte dos usuários.  

Por último, foi necessário também utilizar a variedade do reconhecimento atento, que permite 

que memória e percepção trabalhem juntos sem a interferência do compromisso da ação. 

Diante dos conceitos das variedades aqui mencionadas relacionadas a pratica de observação 

em campo, chega- se a conclusão de que ainda se faz necessário repensar a prática de atendimento 

em instituições de assistência e, mais do que isto, se faz necessário recriar as formas de trabalho 

do profissional de psicologia, uma vez que se faz inviável, de acordo com a experiência vivenciada, 

estar em campo apenas para representar objetos de pesquisa, uma vez que se torna difícil, após a 

experiência prática acreditar na possibilidade do atingir sem ser atingido, demonstrando assim, a 

convicção da crença no método cartográfico de pesquisa.  
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