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O GIP (Grupo de Invenção e Pesquisa) é uma instituição, orientada pela prática entre

vários, que atende adolescentes e jovens autistas e psicóticos. No GIP não há uma atividade

proposta de antemão pelos profissionais. Oferecemos o vazio de demanda. Trata-se de uma

oficina de vazio, que se define pela abertura às contingências do encontro. Cada interventor

oferece sua presença e sua disponibilidade para acompanhar o sujeito em seus interesses mais

singulares.

Vale apontar que a prática entre vários não é um método mas uma experiência. Como

afirma Rabanel (2017), “é a versão do coletivo que convém ao discurso analítico” inventada

por Di Ciaccia na criação de Antenne 110 e assim nomeada por Jacques-Alain Miller. Trata-se

do trabalho feito por vários, onde cada um é responsável por sua tática, mas onde todos estão

referidos a uma mesma estratégia, resultando na ampliação das ofertas de parceria e encontro

para os sujeitos psicóticos e autistas.

No GIP temos três encontros por semana com duração de duas horas e meia e saídas

em horários extras planejadas pontualmente a partir dos interesses e propostas dos jovens.

Deste modo, o GIP é um dispositivo avesso à norma e ao universal, fazendo valer o particular

frente aos ideais. Isso implica numa prática sustentada pela lógica da transferência e na

invenção de uma instituição particular para cada sujeito, “um GIP para cada um”.

Leo chega ao GIP aos 15 anos. Nesse mesmo ano vivia a saída da escola regular e a

entrada numa escola especial. Os pais procuravam um lugar onde Leo pudesse dar

consequência aos seus interesses mais legítimos que não tinham lugar na escola.

Quando chegou no GIP, Leo tinha rompantes de agitação motora. Corria em direção

aos interventores, ficava face a face com um deles "encarando". Esse olhar fixo, esse

"olho-no-olho", se alternava com uma decidida recusa de contato.
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Aos poucos Leo consente a nossa presença e a transferência se estabelece. Leo

começa a contar com a parceria dos profissionais para pesquisar sobre super-heróis e sobre o

clima.

Já com 18 anos, Leo assiste seus colegas de GIP saindo da escola, frequentando

outros espaços na cidade como SESC e CECCO, fazendo cursos profissionalizantes e

ganhando autonomia na circulação por São Paulo. Paralelamente se atenta à chegada na

instituição de estagiários com a idade muito próxima da sua.

Leo logo se aproxima de um estagiário e começa a perguntar sobre sua família, idade,

namoradas, sobre a idade de entrada na faculdade, sobre o final da escola, se dirige, se vem

para o GIP de carro ou ônibus, entre outras coisas. A partir disso, se inaugura uma intensa

pesquisa sobre as diferentes faixas etárias. Ele estabelece categorias: bebê, criança,

adolescente, jovem, jovem adulto e velho, e procura definir as características de cada um

desses grupos. Às voltas com os semblantes que definem cada fase da vida, Leo tenta

encontrar significantes que o ajudem a se situar no tempo e espaço. Se pergunta:

Adolescente? Jovem adulto? Quando se deixa de ser adolescente e se torna um jovem adulto?

Um adolescente anda sozinho na rua, pega ônibus, metrô? Namora? Tem chave de casa? Pode

ficar sozinho em casa? Jovem adulto vai à escola? E nesse momento afirma: “Criança e

adolescente vai na escola, jovem adulto vai à faculdade, trabalha”.

Podemos pensar que o estagiário se oferece com um duplo para Leo. Maleval (2017)

afirma que o duplo é uma defesa do sujeito frente ao desejo do Outro. O duplo opera como

um suporte que, ao mesmo tempo que o protege, possibilita ao sujeito uma enunciação

tomando fala do outro emprestada. “Graças ao duplo, o sujeito chega, de vez em quando, a

expressar por procuração aquilo que está pensando.” (MALEVAL, 2017, p,135).

No duplo com o estagiário Leo diz que queria fazer faculdade e ser estagiário do GIP.

Toma emprestado as escolhas do estagiário para se fazer jovem adulto. Como sabemos

crescer, tornar-se adolescente e adulto, está articulado às mudanças trazidas pela puberdade,

mas depende também de uma série de operações imaginárias e simbólicas. Contamos ainda

com rituais sociais que marcam a passagem do tempo e as mudanças de fase da vida. Um

jovem autista e psicótico, tem que se a ver com os efeitos reais da puberdade no corpo, mas

não conta de antemão com o aparato simbólico e imaginário para se fazer adolescente e

adulto. Seu modo particular de funcionamento muitas vezes implica numa impossibilidade de

cumprir tais rituais que marcam a passagem da infância à fase adulta. Como se faz então para

"crescer"?
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É difícil, não só para esses jovens e para as famílias, mas também para nós

profissionais marcar a passagem do tempo da infância à fase adulta nos sujeitos autistas e

psicóticos. Muitas vezes tende-se a não apostar na autonomia e nas capacidades desses

sujeitos tendendo à uma infantilização da loucura. Como pensar o lugar das instituições de

tratamento, como o GIP, nesse processo de sustentação do lugar de adolescente ou de adulto

desses jovens para que eles não fiquem condenados à condição de eterna criança?

No caso de Leo, o interesse pela autonomia conquistada pelos outros jovens do grupo

que passaram a ir e voltar do GIP sozinhos, foi importante nesse trabalho. Ver jovens da sua

idade com tal autonomia, num primeiro momento, precipita a pesquisa e, na sequência,

possibilita um novo movimento de identificação. Nos encontros do GIP, Leo chega, senta em

frente do computador e coloca sua carteira, onde guarda o bilhete único, em cima da mesa. O

gesto sinaliza algo aos interventores, que perguntam: “Onde você quer ir hoje?”. Leo

responde que quer “dar um rolê” e abre o site com o mapa do metrô de São Paulo. Os dois

escolhem então qual será o destino naquele dia. Por meses esse ritual se repete e Leo, aos

poucos, aprende a transitar no metrô. O interventor no acompanhamento terapêutico constrói

então um trabalho focado na possibilidade de Leo ir e voltar sozinho de ônibus da instituição.

Leo rapidamente aprende o trajeto e ganha a autonomia de circular pela cidade.

Depois de um tempo, por causa de uma mudança de horários, Leo volta a vir ao GIP

com um motorista. Nessas vindas de carro se desorganiza muito. Interpretamos tal

desorganização como efeito da perda da autonomia conquistada. Para Leo, ir e voltar do GIP

sozinho significava ser um jovem adulto. Com o motorista o semblante de jovem, recém

armado, desmorona. A retomada das idas ao GIP de ônibus apaziguam Leo.

Um tempo depois Leo começa a se desorganizar na instituição. Muito silencioso,

retomava tópicos de sua pesquisa (faculdade, escola, jovem adulto) com frases soltas

entremeadas por uma agitação motora e pelo retorno do olhar fixo nos olhos dos

interventores.

Aos 21 anos, sua condição subjetiva e suas dificuldades no laço social inviabilizavam

a ida para uma faculdade que ele e, em alguma medida a família, sonhavam. A

impossibilidade de ir para a faculdade deixava Leo no limbo, numa eterna espera. Uma vez

que não era possível ir à faculdade, não era possível também sair da escola. A partir disso, a

equipe propõe um trabalho com o jovem de investigação das possíveis ocupações na vida

adulta. "O que jovem adulto faz?". O significante “cursos” surge como uma possibilidade

para além do trabalho e da faculdade. Leo, na parceria com o interventor, começa a desenhar
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um projeto de futuro pesquisando espaços e cursos em São Paulo que pudessem lhe

interessar.  Leo passa a dizer que quer fazer cursos, mas segue matriculado na escola especial.

Para os pais a saída da escola não é uma decisão simples. É difícil imaginar esses

jovens como adultos e para a família de Leo era difícil vislumbrar um futuro que não passasse

pelo campo da educação formal.

Numa ida ao Karaokê com a turma do GIP, Leo escolhe a música "Último

Romântico". Pega o microfone e canta: "Faltava abandonar a velha escola, tomar o mundo

feito Coca-Cola…". Falando por procuração via Lulu Santos, Leo nos conta, que cabe ao

jovem adulto sair da escola e tomar o mundo feito coca cola.

Se o lugar da criança é na escola, tornar-se adolescente e jovem é um processo

marcado pelo desejo de explorar o mundo fora de casa e fora da escola. Enquanto as crianças

estão dentro da escola, os adolescentes em geral estão nas portas das escolas, nas ruas

"tomando o mundo" para si. A rua é um dos lugares do adolescente e do jovem. Ao crescer e

ganhar independência e autonomia,  ganha-se a rua.

Leo ao conquistar a autonomia de vir de transporte público para o GIP ganhou as

ruas. Descia do ônibus e dava voltas sozinho pelo bairro antes de ir para a instituição.

Circulava longe do olhar dos profissionais e da família como outros jovens. No entanto,

aprendemos com Leo que para ele ser jovem adulto era também estar fora da escola.

Seguimos as conversas com seus pais dando ênfase à importância de ajudá-lo a

encontrar cursos e lugares possíveis para além da escola. Foi preciso construir essa saída da

escola articulando à entrada em outros espaços. Nesse processo, durante alguns meses os

interventores fizeram visitas com Leo a alguns espaços, conversaram com as equipes. Leo

então sai da escola e começa a frequentar um atelier de artes.

O caso de Leo nos leva a pensar sobre os riscos da infinitização do tempo escolar e da

infantilização da loucura quando as famílias, e os próprios jovens, supõem que a escola é o

único lugar de pertencimento possível para eles. Para sujeitos autistas e psicóticos, sair da

infância e da adolescência e tornar-se adulto, implica num trabalho subjetivo e em invenções

singulares que permitam a construção de um novo semblante. Os semblantes de jovem adulto

prêt-à-porter oferecidos pelo laço social, como por exemplo o semblante do jovem

universitário, em geral, não lhes serve. Como pudemos discutir, Leo foi precisando tecer

artesanalmente essa roupagem de jovem adulto com os significantes que recolheu em sua

pesquisa e no encontro com os interventores. O tratamento de sujeitos como Leo nesse tempo

da vida implica em acompanhá-los radicalmente na tessitura desse semblante dando
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sustentação e viabilizando novas identificações, mas também articulando inserções sociais

nos espaços da cidade para que eles possam, à sua maneira, “tomar o mundo feito coca-cola”.
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