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Resumo 

O presente trabalho tem por objetivo produzir uma análise das possibilidades de pensarmos a 

formação universitária enquanto caracterizada por exercícios críticos e por um compromisso 

social no registro de nossas sensibilidades. Para tanto, procura-se pensar inicialmente como o 

acesso e o percurso pela universidade hoje, em contexto brasileiro, está atravessado por certas 

ordens discursivas que colocam em jogo o caráter democrático, heterogêneo e múltiplo da 

universidade pública. E, ao colocar em jogo a própria experiência democrática do 

conhecimento, procurando instituir uma relação entre corpo e espaço marcada por finalidades 

bastante específicas, deixa pistas de por onde passam a produções politicas de uma 

experiência privatizada. Nosso desafio está no trabalho com as pistas. Por meio delas 

procuramos colocar em análise, por um lado, alguns mecanismos não apenas de captura, mas 

de produção de um corpo útil e, por outro lado, procuramos nos lançar à possibilidade de 

pensar um corpo errante como um modo próprio de configuração e inscrição de uma 

experiência coletiva fundadora de uma corporeidade de uma ordem outra, capaz de colocar 

em análise o que ela própria produz em termos de visibilidade. 

Palavras-chave: Formação universitária, universidade pública, formação em psicologia, 

experiência, corpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

The present paper has the objective of producing an analysis of the possibilities for thinking 

the university formation while categorized as a critic exercise and a social commitment on the 

record of our sensibilities. For such, it is initially thought how the access and the formation on 

the currently Brazilian university is traversed by certain discursive norms that questions the 

democratic, heterogeneous and manifold characters of the public university.  When the 

democratic experience of knowledge is questioned it leaves clues for where the politics 

productions of a private experience pass, as it instills a relation between body and space 

marked by specifics goals. Our challenge is the work with those clues. Through them it’s 

analyzed, on one side, the mechanisms of capture and production of an useful body and, on 

the other side, the possibilities of thinking an wandering body as an way on itself for the 

configuration and inscription of a collective experience that founds an embodiment from 

another order, capable of analyzing what it produces in terms of visibility. 

Keywords: University education, Public University, Formation in psychology, Experience, 

Body. 
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Parte I - Por uma introdução urgente, emerge um convite  

 

Alguns rumores acerca das cidades versam histórias sobre superpovoamentos de 

lugares desabitados, uma espécie de continua multiplicação desertificada que me intriga 

profundamente. Versam sobre uma distribuição sempre crescente de prédios, ruas e pessoas 

sem critério ou planejamento. Produzem uma imaginação da irregularidade, que parece dizer 

algo da condição da população povoante; irregularidades, diferenças e heterogeneidades 

estéticas, éticas e políticas. Sem dúvidas tais distribuições produzem enormes impactos sobre 

a vida cotidiana. Mas quais seriam seus alcances?  

Na arquitetura dos prédios, na sua relação de vizinhança, na imagem estética que 

impacta imaginantes e transeuntes, nas possibilidades de trafego, caminhada e parada. No que 

se pode ver e no que se diz poder ver há a formação de algo como um espaço comum por 

entremeio aos trânsitos e passos cotidianos. A partir do próprio espaço se dão os lugares de 

ocupação e/ou habitação dos compositores de cenas aparentemente caóticas.  

Nem sempre notadas na arquitetura urbana existem superfícies especificas que ora 

tomadas como inúteis, ora esquecidas (ativamente) acabam por fazer cumprir a tarefa de nos 

dividir, Las medianeras. Dirão os rumores que estas não apenas dividem, mas refletem nossas 

misérias e inconstâncias, nossas rachaduras e nossas sujeiras. Por isso são esquecidas sob o 

tapete. Entretanto, nas exceções em que são lembradas e nos instantes em nos chamam ao 

olhar frequentemente as medianeras se tornaram um lugar de anúncio, de comerciais. Ao 

mesmo tempo em que nos dividem, reduzem a nossa distancia da lanchonete, da loja de 

roupas, do prêmio da loteria ou do supermercado. Vistas desde esse lugar as medianeras não 

nos apontam muitas saídas. Por aqui não temos rotas de fuga. 

Contudo, assim como na cidade, há irregularidade nos versos e os anúncios não 

constituem a condição de visível dessas superfícies, mas mostra que ainda estas são 

disputadas por uma vontade de planejamento. Em ilegalidade e/ou desobediência aos 

anúncios e ao tapete as medianeras abrigam também janelas e pinturas, por onde entram luzes 

e vazam cores, ou entram artes e vazam pessoas. Las medianeras constituem não apenas uma 

linha divisória, mas, reapropriadas, dizem respeito às nossas permeabilidades, às nossas 

porosidades. Por entre o anúncio do supermercado e a rota ilegal de fuga pela maneira da arte, 

os passos deste trabalho, esperamos, apontam rastros na construção de outras formas de 

relação com as nossas inconstâncias, com os espaços e com as irregularidades e 

heterogeneidades. 
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*** 

 

Insistentemente escrevo: apenas um convite. Trata-se, sobretudo, de fazer dessas 

palavras peças reivindicatórias que permitam o trânsito por outras trilhas na habitação da 

universidade e, talvez fundamentalmente, outras formas de transitar pelo que podemos chamar 

de formação. Delimitando aqui o termo formação, segundo limitações próprias ao escopo e ao 

tempo deste trabalho, à sua proximidade com a educação como também com a universidade 

enquanto uma instituição que concentra e elabora práticas de formação segundo determinadas 

concepções e projetos do que vem a ser a formação profissional, crítica, compromissada 

socialmente sem que se perca de vista sua relação com a produção de conhecimento 

científico.  

Nesses termos é importante colocar: A formação profissional, assim como a 

produção do conhecimento, se entrelaçam a determinadas crenças que sancionam o produto e 

modos produtivos do que normalmente é tomado como conhecimento e como profissional.  

Desacostumamo-nos a falar sobre a maneira como essas crenças fundam, não apenas nossos 

“móveis de leitura” a partir de uma carpintaria ético-politica, mas como fundam também, 

além do oficio e saber carpinteiro, um corpo que se senta e compõe com esse móvel. De que 

ordem é esse corpo? De que maneira as crenças pressupostas criam formas de vida, criam 

injunções organizativas da vida mesma? 

Para que se efetive enquanto possível interlocução o convite é para que caminhemos. 

Para ser mais preciso, para que saiamos e caminhemos, fazendo nesse movimento um 

exercício de colocar algumas questões. Os passos e as questões que o convite pressupõe são 

aqui uma questão de método, o realizar-se dos passos pressupõe um chão pelo qual se circula, 

porém não determina direções a seguir, nos permitindo, adiante, mudanças em rotas já dadas 

assim como criação de direções próprias. As questões, de outro modo são determinantes, pois 

nos permitem colocar em análise os próprios passos que se inscrevem assim como o 

delineamento de caminhos por essa paisagem em labirinto de uma pesquisa, ao mesmo tempo 

em que lenta, errante. 

 Os espaços e os tempos onde habitamos, estudamos e formamos não são espaços- 

tempos homogêneos ou homogeneizáveis e, ainda mais ousadamente, poderíamos afirmar que 

estes nem mesmo se constituem como espaços lineares. A ausência de homogeneidade e 

linearidade constituem aqui um ponto fundamental para pensarmos como o campo de 

formação psi é um mundo. Quanto a uma multidão heterogênea e poeira de mundo, elas 

habitam já não apenas a universidade e a sala de aula, mas mais arriscadamente povoam ao 
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que chamamos por formação, a questão que nos irrita e/ou insatisfaz é que não 

necessariamente essa habitação povoa e complexifica as nossas narrativas sobre o que é 

formar-se, sobre o que é ser psicólogo, sobre o que é habitar um espaço público, sobre o que é 

se permitir um contato com a diferença, sobre a construção de alianças em guerrilha. Na 

continuação dessa lógica creio haver uma simplificação perversa, a saber, a construção de 

narrativas não apenas no âmbito psi, mas no âmbito das ciências, no âmbito da universidade e 

de outros espaços públicos que não apenas não dão a ver certas estéticas e táticas da 

multiplicidade, bem pior, parece haver uma certa negação desta. Nesse sentido, 

frequentemente, o que narrativas fazem é antes de compor com um mundo, pretensiosamente 

produzir um discurso sobre um mundo supostamente dado. Sem procurar recair em posturas 

meramente acusatórias essas letras caminharão em um sentido de colocar interrogações que 

procurem trazer às paisagens de uma formação psi imagens e sensações que operem como 

pistas a um entendimento de que qualquer simplificação sobre o tema da formação não apenas 

errôneo, é inatingível (LATOUR, 1999). 

Ao longo das trilhas que irão se constituindo, dando os nossos passos, tomemos 

como um de nossos objetivos pensar como ao longo de nossa cotidianidade alguns aspectos 

ganham mais relevância em detrimento de outros, como algumas politicas produzem 

exclusões invisíveis, como algumas sutilidades passam insistentemente despercebidas, como 

nossos sentidos não poucas vezes berram uma revolta, como alguns toques produzem 

sofrimento, e como cada uma dessas sensações e politicas dizem respeito a um coletivo e não 

a um ou alguns indivíduos. 

Uma das sensações que impulsionam já de início é a da habitação de um espaço 

frequentemente tornado apenas lugar, no interior do qual, atos e vozes, assim como também 

alguns silêncios e rebeldias, são percebidas segundo um limite que as contém (Ingold, 2015) e 

nesse sentido, torna-se uma questão extrapolar determinados arranjos de percepção e 

compreensão que encerrem todo movimento de contestação nos limites aceitáveis para 

convivência em um espaço público. Trilhas já percorridas, até mesmo os rastros deixados são 

facilmente capturados e tomados como equivalentes a linhas pontilhadas no interior de um 

mapa, os próprios passos se inscrevem enquanto etapas, os pensamentos chegam a se enrijecer 

em movimentos de afeição e identificação por linhas teóricas, nossos corpos, 

responsavelmente formados, ambiguamente teimam a engessar-se por processos específicos 

de identificação e performam silenciosamente ou não, revoltas capazes de nos colocar em 

jogo. Até mesmo o combate, a medida em que institui as suas táticas, torna-as simplesmente 
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compreensíveis, acaba por deixar-nos em uma trilha que nos circunscreve a uma precisa 

destinação do corpo: o indivíduo profissional competente. 

 E é partir dessa consideração que temos uma porta de saída desse lugar 

especializado em regulamentar nossas passagens, esquadrinhando e esgotando a 

perambulação, estabelecendo o limite aveludado do individual sensível. São várias as 

insatisfações, percebe-se, mas é preciso um cuidado, na verdade, vários nos serão necessários, 

mas aqui primeiramente trata-se de não pensar que esta questão esteja dada, teremos nas 

páginas seguintes árduos exercício de construção de um caminho por meio da errância por 

terras conhecidas e estrangeiras. Preparemos as botas, quanto às ferramentas, ou pegamos 

emprestado ou inventamos no caminho. 

 

Primeiras notas sobre o perder-se 

 

 “Mais que intenções, eu gostaria de apresentar a paisagem de uma pesquisa e, por 

esta composição de lugar, indicar os pontos de referência entre os quais se desenrola 

uma ação. O caminhar de uma análise inscreve seus passos, regulares ou 

ziguezagueantes, em cima de um terrenos habitado há muito tempo. Somente 

algumas dessas presenças me são conhecidas. Muitas, sem duvida, mais 

determinantes, continuam implícitas, postulados ou dados estratificados nesta 

paisagem que é memória e palimpsesto. Que dizer desta história muda?” 

(CERTEAU, 1998, p. 35) 

O jovem que entra na universidade aos dezessete para cursar pedagogia tem como 

sonho não o tornar-se um educador, mas de inicio entrar em um campo ainda um tanto quanto 

assustador. A democratização da universidade parece não ter chegado ao interior e, nas 

exceções em que se fez presente, vários aspectos necessitam ser repensados. Em uma pequena 

cidade no interior do estado do Rio de janeiro, o receio do menino então se constituía através 

do enfrentamento a certas sensações de incerteza, que indicavam talvez não ser o ensino 

superior o território para um jovem de escola pública que ainda não formara uma imagem de 

curso ou de carreira profissional. Havia aí algo de ousado na intromissão por um território 

distante, difícil, desconhecido e não convidativo.  

O vestibular, excelente discriminador entre os que têm direito ao acesso e os que não 

têm, é também eficiente na produção de tremores e nervosismos. E toda a vontade pela troca 

de cidade, pelo contato com outros fluxos sociais se satisfaz com o ingresso a um centro de 

ensino superior no município vizinho, em um curso desconhecido, mas que o sistema de 

concorrência condicionou como viável, levando em conta uma nota não muito competitiva. A 

concorrência aqui, se instaura através de uma complexa rede de significados em que o que 
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entra em jogo não é apenas uma disputa pelo acesso, não se refere apenas a escolha de um 

curso ou a continuidade da formação, mas configura também um modo de pensar que coloca 

esse mesmo acesso como condição basilar à construção de uma vida e de uma carreira de 

sucesso. A escolha de um curso, portanto, atrela-se com alguma facilidade a ideia de 

investimentos em longo prazo, carregando no seu bojo, uma promessa econômica. 

O passar pela Pedagogia, por outra cidade, todo outro mundo de pessoas e desejos e 

ideias produz uma caminhada em direções inesperadas, nas quais chãos e caminhos outros se 

constituem e, é nesse sentido que proponho pensarmos acerca de outras direções e de outras 

sensações que emergem à medida que os encontros trazem à nossa paisagem a possibilidade 

de outras trilhas que não apenas a do investimento. A própria ordem de utilidade econômica 

de um curso que é criado através de um significativo aumento de instituições de cunho 

privado e dos cursos por essas oferecidos, pode ser questionada. O cursar de Pedagogia, 

durante o primeiro ano de convívio pelas passagens do Centro de ensino superior demonstrou 

no seu cotidiano, nos seus modos de organização, uma preocupação quase precisa com a 

formação de profissionais qualificados para atuar segundo demandas específicas.  

Essa preocupação torna-se explicita de diferentes maneiras. Primeiramente através de 

redes de parcerias público privadas entre os poderes municipais, algumas empresas e as 

próprias universidades privadas e/ou centros de ensino superior
1
, a partir dos quais se dá uma 

possibilidade de circulação do discurso de democratização do ensino superior. Essa é uma 

curiosa afirmação que se baseia na redução de custos, dado que as parcerias se efetivam 

através de descontos nas mensalidades para pessoas residentes em determinados municípios 

ou que trabalham em empresas “parceiras”. Os descontos, propriamente falando, operam 

segundo diferentes critérios levando-se em conta não apenas o município no qual se reside, 

como também em qual empresa se trabalha, se atua no setor público, se atua na área da 

educação, e a ligação destes com a área a qual se pretende cursar. 

No percorrer de um ano, essa rede de descontos figurava como disparadora de uma 

narrativa já bem consolidada, no qual algumas figuras do poder público municipal 

despontavam enquanto imprescindíveis para assegurar o desenvolvimento municipal através 

da garantia do acesso ao ensino superior da população. De uma maneira intrigante parece ser 

a questão do desconto não apenas aquilo que garante, com determinadas restrições, uma 

espécie de facilitação da entrada e da permanência em algumas instituições de ensino, mas 

                                                           
1
 As distinções entre universidade, Centros de ensino superior e faculdades são como efeitos de uma expansão 

institucional e se referem à dimensão e autonomia dessas instituições. Por aqui procurei não me deter nessas 

distinções. 
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também um mecanismo através do qual se consolida uma ideia de processo, de 

democratização, que toma como base uma parceria público-privada, operando segundo seus 

próprios interesses de qualificação.  

De outro modo ainda, na ausência quase insistente da construção de um pensamento 

capaz de se perguntar pelos modos os quais se entende a própria educação pública 

(considerando que o percurso se deu no campo da Pedagogia), nosso percurso escancarava 

que ao próprio oficio do pensamento não cabia o desafio de colocar em análise o campo em 

que nos encontrávamos. A trilha do investimento constituía então um chão muito claro diante 

do qual a tentativa de construir outras trilhas soava desnecessária. O ponto nem tão claro é a 

irritação e o desânimo de seguir por um caminho pavimentado que nomeia apenas um 

interesse aparentemente auto empreendedor, pouco compromissado e incapaz de se lançar a 

certas perguntas, enquanto interesse de domínio público e enquanto formação. 

No caminho pavimentado do progresso nosso cursar se constituía em grande parte de 

ônibus e salas de aula. Em horário noturno, marcado quase precisamente pelo pós-trabalho, 

nosso circuito promissor irritava pelo seu engessamento, nosso tempo se dividia entre a 

captura de certas reflexões prontas e certa agitação para representar adequadamente tais 

reflexões em uma avaliação qualquer. Talvez não nos sejam sensações tão novas os 

incômodos gerados em meio a esses circuitos, entretanto, apenas recentemente me peguei 

pensando nos modos pelos quais lidávamos com essas sensações. O tempo restante ao 

esquadrinhamento entre ônibus, salas de aula e agitação, religiosamente deveria se dedicar a 

uma espécie de recuperação das irritações, portanto, no modo de afastamento e tentativa de 

negação das mesmas. Para nos recuperar esquecíamos de nossos empregos, de nossas aulas, 

avaliações, professores. O que parecia não se aplacar com isso, era certo desconforto ao 

pensar que esse modo operante atuava no sentido de garantir uma permanência ao próprio 

circuito. O desânimo era saber que o circuito mesmo, se repetiria infinitamente. 

O próprio “aclamado” ensino superior se traduzia com alguma facilidade, na sua 

formalidade, numa sucessão de salas de aula que nos traziam, fundamentalmente, informação. 

Concentrávamo-nos em estudar metodologias de ensino de diferentes áreas, mas não cabia a 

questão do que é ensino, do que é aprendizagem, do que é aula e de como isso adentra uma 

sala. Detidos em uma vivência distante de qualquer prática de pesquisa, as possibilidades de 

trabalho se restringiam ao estudo de ideias “feitas”, nossas preocupações eram com uma 

aprovação. Nossas metodologias nem sequer soavam como estratégias diante de um desafio 

de pensar a educação, dado que nem esta mesma era tomada na sua dimensão politica, pensá-

la então enquanto direito fundamental não cabia no currículo. A facilitação do acesso opera, 
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nessa situação, através de um barateamento de um curso, o que parece não configurá-lo como 

objeto de investimentos em termos de pesquisa e construção de novos conhecimentos. 

Cursávamos na área de educação, mas questiono se caminhávamos de modo a tornarmo-nos 

educadores. 

Nos estudos sobre metodologia da educação infantil a tarefa obrigatória era a 

construção de uma caixa de sensações. Nas aulas de psicologia do desenvolvimento estranhas 

palavras do professor-psicólogo apontavam que a energia para se estudar era uma energia 

sexual. Nas aulas de Filosofia da Educação líamos sobre Aparelhos Ideológicos do Estado. 

Em história da Educação não nos esquecemos o quanto modelos, metodologias e currículos 

educativos são, por não poucas vezes, explícitas e pretensas importações diante de um 

acentuado descrédito de nosso próprio pensar. 

 Será então que aquelas caixas guardam as sensações, os sexos e os nossos 

currículos? Ou será que nosso sexo foi colonizado? Os Aparelhos ideológicos do Estado 

encaixam as sensações? E os tremores onde foram parar? Será que a questão do momento 

talvez já não seja o que faz tremer, mas é sim como administrar o tremor infantil? 

O cursar e uma inesperada insatisfação fundam um jovem que faz outras perguntas, e 

se angustia por outros caminhos. Na esperança da possibilidade de outros cursos presta 

vestibular para História e para Psicologia. Essa ultima envolvendo toda outra rede de troca, de 

cidade, de casa para república, de circuitos, amizades e pensamentos, é preferida. Durante a 

mudança o corpo jovem se perdeu. 

*** 

 

Ora, o personagem jovem não figura aqui apenas enquanto artificio autobiográfico 

que procura pensar uma questão política
2
, talvez seja necessário contornar essa perigosa 

configuração tomando como base que não será por certa ideia de percursos pessoais que 

procuraremos discutir determinadas problemáticas de ordem histórica/política. Para 

contornarmos essa armadilha o exercício talvez seja de nos utilizarmos não apenas de um, 

mas de variados personagens e narrativas pelos quais consigamos extrapolar as suas 

pontualidades pensando através de linhas de percurso cujas dimensões sejam essencialmente 

                                                           
2
 A própria figura da juventude como apresentada por Chauí em Escritos sobre a Universidade (2001), opera 

como termo chave em certo vocabulário de ordem neoliberal que toma a própria ideia de juventude como termo 

fundamental para o cultivo da própria interioridade. Se utilizamos o termo juventude aqui, é apenas para pensar 

em uma rebeldia interrogativa como pode haver uma diluição do próprio corpo, do em si determinado para um 

plano coletivo em movimento continuo de pensar-se. 
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errantes e históricas. Ao assumirmos que a própria ideia de percurso formativo, ou a maneira 

pela qual ele se inscreve, está em disputa atualmente em contexto brasileiro
3
, personagens e 

narrativas nos serão uteis na medida em que nos permitem pensar modos de inscrição do 

percurso pensantes e resistentes a certas agências de captura. Trata-se de pensarmos o jovem, 

como também as narrativas, no que eles nos permitem recolher de alguns rastros, de alguns 

vestígios deixados como marcas de passagens. Nesse sentido a própria intencionalidade 

desses percursos, os seus conteúdos significativos e a justificativa de suas direções não 

encerram necessariamente aquilo que convoca nossa atenção. Recorrendo a Gangnebin, não 

se trata pensarmos que personagens e narrativas mantém o seu compromisso de transmissão 

de uma mensagem relacionada aos desejos de seus autores. 

 

“... mesmo tomado como signo, o rastro tem ainda isto de excepcional em relação a 

outros signos: ele significa fora de toda intenção de fazer signo e fora de todo 

projeto do qual ele seria a visada. O rastro autêntico decompõe a ordem do mundo; 

vem como "em sobre impressão". Sua significância original desenha-se na marca 

impressa que deixa, por exemplo, aquele que quis apagar seus rastros, no cuidado de 

realizar um crime perfeito. Aquele que deixou rastros ao querer apagá-los, nada quis 

dizer nem fazer pelos rastros que deixou.” (LEVINAS APUB GANGNEBIN, 2002. 

P.130). 

 

Pés ao chão 

 

“Em outras palavras, a mercadoria, que já é um fetiche, se duplica numa imagem de 

prestígio, poder, juventude, sucesso, competência etc., portanto, num simulacro de si 

mesma e é esse simulacro que opera na esfera do consumo.” (CHAUÍ, 2001. P. 22) 

A ampliação e democratização do ensino superior cabem ser melhor compreendidas, 

uma vez que a ideia de democratização possa ser pensada, a partir das ultimas décadas do 

século XX, e no Brasil particularmente a partir dos anos 1990 (Braga, 2004), em correlação 

com um aumento mais do que significativo de instituições privadas
4
. Desse modo, o próprio 

                                                           
3
 Sobre a definição de disputa me refiro ao que Almeida (2012) procura trabalhar acerca das universidades 

publicas brasileiras e sobre o acesso ao ensino superior, levantando alguns dados relevantes para pensarmos 

como a partir dos anos de 1990 determinados discursos de democratização e equidade relacionadas à 

universidade pública ganham força e como, principalmente a partir desse momento, veremos o desenvolvimento 

de politicas de incentivo à esfera privada no “ramo” da educação. O autor nos favorece a pensar uma disputa 

entre público e privado. Entretanto, me aproprio do termo aqui procurando trabalhar a ideia de que essa disputa 

entre público e privado se insere na dimensão da experiência da própria universidade pública. 

4
 O tempo deste trabalho não nos permite explorar mais detidamente o movimento histórico da formação 

universitária no Brasil, entretanto, tomar alguns dados desse movimento é importante para traçarmos algumas 

notas sobre o chão em que nos localizamos e que nos perdemos. 
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caráter democrático necessitaria ser colocado em análise uma vez que a garantia de acesso ao 

ensino superior gradativamente, como irão apontar (Palma, Moraes, Rodrigues, 2012), está 

atrelada a toda uma crescente percepção da educação não apenas enquanto um direito 

fundamental, mas também enquanto matéria mercantil que parece carregar em si a promessa 

de um bom negócio. 

Passa a ser imprescindível então não desconsiderarmos como a partir das ultimas 

décadas do século XX em solo brasileiro podemos observar a ampliação de instituições de 

ensino superior de caráter privado em ressonância com uma espécie de reposicionamento da 

figura do Estado diante de politicas sociais, com ênfase aqui no campo da educação
5
. O 

reposicionamento do Estado e o crescimento do mercado no setor constituem pistas certeiras, 

como indica Braga (2004), de uma espécie de proposta educacional para o pensamento, para o 

sentimento e para a ação em sociedades capitalistas latino-americanas.  

Desse modo tal reposicionamento aponta para determinados projetos políticos e 

societários que incidem sobre a forma como concebemos cotidianamente a formação, a 

universidade pública, a educação, a produção de conhecimento, o corpo, etc. O ponto 

relevante que catamos em Braga (2004), é a ideia de que no escopo dessas políticas é a 

tentativa do estabelecimento de uma pretensa noção de consenso que, por sua vez, difunde 

determinadas ideias e práticas acerca da democracia que irão mantê-la apenas enquanto uma 

base consensual de sustentação para uma postura pragmática. Ou seja, o que se difunde por 

certos discursos de poder ainda hegemônicos é um fundo de entendimento acerca da educação 

básica, da educação universitária, da própria ideia de formação para América latina, assim 

como também, acerca das políticas de garantia de acesso e da permanência, que faz com que 

figurem como a única alternativa para a garantia de um desenvolvimento
6
, onde determinados 

mecanismos de ordem neoliberal domesticam ou naturalizam as contradições e as 

desigualdades sociais que marcam uma relação entre sociedade e Estado. Operando na via 

dessa domesticação, procura-se fundar a ideia de democracia a partir de certos sentidos de 

                                                           
5
 Aqui é importante deixar a seguinte nota: os dados levantados durante a pesquisa para esse trabalho salientaram 

uma disputa registrada entre os domínios estatal e privado no que se refere a educação e, portanto, salientam os 

modos pelos quais o próprio Estado produz concessões a fim de que à esfera privada caiba a prestação de 

serviços em educação. Contudo Almeida (2012) irá ressaltar que o aumento dessas instituições inegavelmente 

produz uma crescente entrada de grupos antes significativamente excluídos para a universidade através de 

determinadas politicas de cotas de caráter econômico e/ou étnico-racial.. 

6
 Desenvolvimento aqui também enquanto uma ideia constituída no escopo de projetos de ordem neoliberal que 

irá buscar uma espécie de adequação para as nações ocidentais aos novos modos de produção que emergem a 

partir do desenvolvimento de tecnologias disparado desde a guerra fria (Braga, 2004). 
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colaboração que procuram apaziguar nossas contradições sociais e políticas. A colaboração 

assume, em uma ordem pragmática do discurso, o estatuto de verdade inquestionável
7
. Como 

escreve Chauí (2000), as contradições não são propriamente negadas ou silenciadas, elas 

assumem um estatuto de sinônimo do perigo, da crise ou desordem aos quais cabe a resposta, 

nem sempre pacífica, da repressão.  

A educação passa então, com os processos de reforma do Estado, a ser guiada por um 

modelo gerencial, que deve ser tomado como superior a qualquer debate acerca de nossas 

contradições e desigualdades históricas, dado que os mesmos passam a assumir então um 

caráter ideológico que atenta contra as possibilidades de desenvolvimento “desejável” das 

sociedades ocidentais. 

Em decorrência dessa discussão devemos atentar a um ponto que nos afeta 

diretamente em nossa caminhada, trata-se de uma operação não somente em nível 

macropolítico, no que se refere ao posicionamento da figura do Estado. Existe uma dimensão 

dessas politicas que se preocupa com aquilo que se produz em termos de pensamento, de 

sentimento e de ação. É esse também um território em disputa cotidianamente.  

Diferentes autores
8
 apontam um empreendimento complexo operado com sucesso 

pelas políticas neoliberais, nos seus entrelaçamentos em nossos modos de construção de 

vínculos e de sociabilidades, o próprio situar de nosso debate em uma centralidade na disputa 

entre Estado e setor privado. A definição acerca da noção do público desse modo passa a 

entrar então em um jogo de interesses nos quais ora é facilmente vinculada à 

institucionalidade estatal, detentora de características como universalidade, gratuidade; ora, 

ela pode ser redimida enquanto espaço de garantia ao livre exercício das vontades e liberdades 

individuais (considerando também modos de satisfação pessoal). De um modo ou de outro 

temos como efeito uma espécie de tentativa de domesticação do espaço público destituindo-o 

de heterogeneidades e até mesmo, de desigualdades que são partes constituintes desse espaço. 

Como nos dirão Palma, Moraes e Rodrigues (2012) em aliança com inúmeros outros autores, 

vemos que um efeito dessa localização: 

 

                                                           
7
 Destaca-se aqui uma questão colocada por determinada visão pragmática: em verdade, o problema do contexto 

brasileiro não é precisamente ser governado pela esquerda ou pela centro-direita, mas que não haja 

desestabilização pelo radicalismo da esquerda, ou pelo reacionarismo e clientelismo da centro-direita 

(VELLOSO apud BRAGA, 2004,P. 41) 

8
 Aqui pôde ser identificado um elemento comum entre os autores estudados Chauí (2000), Braga (2004), 

Arroyo (2005), Almeida (2012), Palma, Moraes e Rodrigues (2012). 
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 “... opera um duplo movimento que lhe permite, por um lado expandir o mercado 

além de sua dimensão econômica ao infiltrar-se nas relações sociais e nos 

comportamentos individuais e, por outro, constituir-se na substância ontológica do 

ser social, padrão e lógica axiomática “desde a qual, com a qual e na qual deveriam 

funcionar” (COSTA, 2009, p.174) tanto a sociedade quanto o indivíduo, o que 

equivale a dizer que o mercado se torna a própria governamentalidade. Temos aqui, 

uma sofisticada tecnologia de poder que investe na produção de um novo indivíduo 

– o Homo economicus -, aquele que se torna ele mesmo o seu próprio capital em 

“uma espécie de individualismo que envolve moldar a vida da pessoa como a 

empresa de si mesma” (PETERS, 2002, apud PALMA, MORAES E RODRIGUES 

2012, P.629). 

 

Tomando as sensações desse trabalho, se quisermos conceber a proposta de um corpo 

sensível ou de uma espécie de sensibilidade corpórea e orgânica devemos atentar para as 

maneiras pelas quais as próprias indicações sensíveis nos auxiliam em rotas fora do mapa de 

certa hegemonia. Melhor dizendo, as pontuações feitas até aqui nos deixam pistas importantes 

a respeito de uma paisagem que nos exige estratégias de errância. Em meio a uma cena 

composta por tais relações entre desejo, poder, economia, politica e história e geografia e, e, e, 

em permanente tensão, a possibilidade de se perder, ou ainda, a aprendizagem da errância 

consiste também na possibilidade de outras arquiteturas de um mapa, de outras conexões pelo 

caminho e de outros regimes de afetação. A paisagem também é constituída por intensidade, 

modos de vida e por outras politicas de narratividade. Por certo, creio podermos assumir que 

essa discussão delineia, ainda que muito basicamente, o território em que habitamos enquanto 

terra delicada em que convivem, numa certa simultaneidade, determinadas armadilhas de 

captura, agenciamentos de uma empresa de si mesmo, como também possibilidades de 

quebra, desestabilização, obstinações aparentemente sem sentido, erros, contradições, fuga 

e/ou resistência.  

Proponho que por certas minucias, um tanto quanto modestas, nos lancemos a uma 

tentativa meio errante de pensar os modos pelos quais indicadores sensíveis no registro do 

corpo nos deixam rastros para construção de trilhas indeterminadas de escape e resistência na 

paisagem situada: a formação em psicologia. 

Parte II - Da proposição: Aceitam desvios? 

 

Estamos pactuando um determinado modo de pesquisar-escrever que deambula por 

paisagens e, ao fazê-lo por passagens previsíveis ou absurdas, nos é imprescindível uma 

atenção. Mais precisamente trata-se de uma atenção intensa ao diferir-se de uma atenção 

insistente. E por essa diferenciação é importante nos atentarmos que aqui procuramos 
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construir contornos também nos modos de escrita-pesquisa. E esses contornos nos importam 

como demarcações de certas tarefas convocadas pelas palavras.  

A insistência característica a uma forma de atenção parece contar-nos histórias, 

segundo Sancovschi e kastrup (2013), sobre estudos na área da psicologia que buscam se 

referir a atenção enquanto manutenção de uma espécie de vigilância no decorrer de uma ação. 

Essa relação tem como efeito uma conexão entre a ideia de atenção e certas noções de 

desempenho e eficiência. Portanto, nos veríamos lançados através de certas características do 

que chamamos atenções insistentes, a um campo perigosamente montado com perguntas 

estereotipadas acerca da qualidade e quantidade de atenção necessária a realização de uma 

tarefa com eficiência. Por conseguinte, em certas armadilhas nas terras do nosso tempo, 

recairíamos em maior ou menor nível, em uma discussão sobre a falta de atenção. Acerca de 

quais seriam os obstáculos não apenas a atenção mesma, mas a uma aprendizagem, a uma 

pesquisa ou formação ideal. A insistência opera uma busca não através de um deter-se no 

terreno, sua relação matrimonial com a atenção, funda já um caminho apenas enquanto meio 

de chegada a um ideal cujo vestígio é promessa. 

É possível reelaborarmos o problema? Podemos, por uma intensidade, recolocarmos 

as possibilidades de nossa atenção? Na inscrição desses nossos passos o lançar-se à 

possibilidade de sermos erráticos ou apenas nos acompanharmos em tarefas , consiste também 

em uma forma de tensionamento, em um registro epistêmico e político, não estabelecendo um 

encadeamento ininterrupto para o curso do pensamento, nem tentando que este se concentre 

apenas em representar, por todos os ângulos possíveis, as intenções conscientes de um sujeito 

que pesquisa e escreve. Este também erra e se perde. 

 O que passa a garantir então a certa intensidade não é tanto o ponto de chegada ao 

qual pretendemos ou a maneira pela qual procuraremos estabelecer e percorrer o caminho 

mais coerente, direto e centrado para a nossa investigação. Ora, o que diabos então garante 

uma atenção que não um determinado centramento através do qual se atinge um objetivo? 

Precisamente aqui se trata da possibilidade de errar, como que em um exercício intensivo de 

deambulação e errância, tanto das palavras como também do percorrer de nosso corpo. Em 

aliança com Benjamin e outros autores, recorreremos aos nossos próprios desvios como modo 

de proceder:  

“Método é desvio. A apresentação como desvio – eis o caráter metodológico do tratado. 

Renunciar ao curso ininterrupto da intenção é a sua primeira característica. Incansavelmente, 

o pensamento começa sempre de novo, volta minuciosamente à própria coisa.” (WALER 

BENJAMIN APUD GANGNEBIN, 1999, P.88)  
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Por que o corpo jovem se perdeu? E quais são os efeitos disso para as questões desse 

trabalho?  

O desvio como método nos assinala o movimento de certo caminhar que se permite a 

parada. Tornando a voltar em seguida, se organizando em uma intermitência, a caminhada é 

lenta. E, ainda quando, após parar, retornamos, podemos retornar de outro modo, nos 

orientando em outra direção, e novamente hesitarmos, temermos e retornarmos. A caminhada 

não leva do quarto fechado ao lugar desejado e nos traz de volta em pouco tempo. Nela, não 

nos mantemos intactos e nem mesmo estipulamos onde não queremos pisar (ARAGON, 

1996).  

Cada parada, hesitação, diz respeito a uma sensação, a uma experiência, no 

deambular a paisagem não se mantém a mesma, mas fundamentalmente, o caminhante 

também não sai ileso e idêntico a si próprio. O deambular não se resume a um modo de 

circular por algum lugar qualquer, ou mais generosamente, uma forma para se pensar uma 

paisagem em movimento. De outro modo, ao reivindicar a lacuna, o risco e o erro, se lança a 

jogos de tensionamento e a contradições através do quais seria “possível dizer ou mostrar algo 

da condição humana” (GANGNEBIN, 1999 p. 20). O risco e a lacuna, ao operarem também 

como tensionadores políticos forçam limites, vazam muros, questionam cidades, contornam e 

resgatam passagens. Desviando nos aproximamos, talvez seja até mesmo o caso de 

apalparmos, através de um modo não sistemático, o que seria o avesso da verdade. Essa como 

que na sua desordem, como que não sendo a coerência de nosso pensamento, mas o 

movimento que o produz.  

Nesse caminhar que vacila e desvia e é, ao mesmo tempo, produtor temos 

importantes pistas em Aragon (1996) que em O camponês de Paris realiza uma espécie de 

interlocução com as meditações cartesianas, simultaneamente as homenageando, ironizando e 

aniquilando. O texto, de prosa surrealista, à medida que desafia os limites da linguagem e de 

sua própria compreensão nos lança em meio a palavras errantes que inventam passagens por 

uma labiríntica e misteriosa Paris. Ao constituir uma escrita labiríntica coloca como questão 

não apenas a coerência e a intenção da intencionalidade e do pensamento para com a 

representação de uma verdade, mas talvez mais enfaticamente ressalte o deambular pela 

cidade e exercício de um pensar, ambos aos solavancos, tropeços e erros. Aí reside a ironia e 

o aniquilamento em relação ao texto cartesiano. Uma habitação errante por cidades e textos, 

nos quais com maior facilidade nos perdemos, coloca-nos uma questão: de que maneiras o 

medo ao erro nos legou uma intensa, como escreve o próprio Aragon, preferência por uma 

imaginação da razão à uma imaginação dos sentidos? 
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Se em Descartes o pensamento se constitui através do receio em relação ao engano e 

toma todas as providências de modo que possa evitá-lo, em Aragon trata-se de “errar sob 

todas as suas formas para poder fugir da prisão da identidade, da razão, do cotidiano e do 

aborrecimento;” (ARAGON, 1996, P. 243.). As Providências cartesianas prendiam o 

sedentário filósofo dentro do seu próprio quarto aquecido, entretendo-o o pensamento com a 

análise acerca da perfeição de trabalhos levados a cabo a partir da razão de um indivíduo. A 

razão Iluminista, ao que parece, constituiu um filosofo solitário e um tanto quanto 

amedrontado, que identificará apenas na linearidade e regularidade de qualquer iniciativa, a 

perfeição. Critérios pouco surpreendentes.  

Mas ora, há já aqui certo enfado, as providências cartesianas avessas à imaginação e 

ao tempo, apegadas às linhas retas, produzem quartos racionais que só permitem a entrada das 

vontades e seguranças de um eu retilíneo que caminha apenas com a garantia da bondade de 

um deus. A aversão ao tempo eterniza o estabelecimento de uma razão, todo modo de 

prosseguir obrigatoriamente se submete a uma instancia seguradora, a bondade divina 

(ARAGON, 1996, P247). Quebrando as janelas e se espalhando pelas ruas o corpo jovem 

perdido deambula por pequenas cidades no interior do estado do Rio de janeiro, e ao fazê-lo, 

se permite questionar os próprios passos enquanto ensaios de uma formação. 

A formação universitária em potência consiste também, além de quebrarmos com 

nossa promessa econômica, em que fujamos pelas janelas ou vazemos pelas paredes do quarto 

cartesiano, em seu processo ela própria não se resume a sua cadeia de destinação ou 

finalidade mercantil. A bondade divina já não garante. E o próprio formar-se pode ser um 

exercício de errar-se, no sentido de que nos entremeios de nossos passos, no constituir de 

nossas trilhas é que se fabrica um corpo, que em certo registro, será capturado enquanto corpo 

profissional, força de trabalho ou capital intelectual. Porém, esse mesmo corpo a partir das 

próprias errâncias cria contornos a formas de captura, o errar também é resistir.  O corpo 

jovem não parou de tremer, começou a fazer outras perguntas. 

Que nossa saída esteja marcada por um triplo caráter: perfurante, destrutivo e errante. Se nos 

reacostumamos a escrever rindo, a qualidade da escrita pode se desconcertar, afetando o seu 

próprio jogo. O tremor do corpo jovem, o afeto do riso e os desconcertos dos jogos perfuram 

a segurança carcerária das providências cartesianas, assim como também, mais 

fundamentalmente, perfuram essa unidade caseira de um eu, legislador de suas intenções mais 

conscientes e retilíneas. Ao perfurar, dá passagem a alguns encontros de calçada, de sala de 

aula, de festas, de falas que tocam, apalpam ou batem, de noites de pouco sono, de revolta 

sutis ou caladas, de amizades eternas e amores recentes, de reuniões de equipe, de percursos 
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estagiantes, de profundas sensações de desamparo, na reunião de lágrimas que nem fazem um 

símbolo, apenas imagem. E não se trata aqui de opor ao racionalismo cartesiano uma espécie 

de irracionalismo ou de esteticismo, mas como dirão os surrealistas
1
: expressar, seja 

oralmente, seja pela escrita, ou por qualquer outra forma, o funcionamento do pensamento, 

como também apontar o vestígio das contradições, equívocos, erros, asneiras, componentes 

estéticos que não apenas o disparam, mas o possibilitam. 

 

Notas sobre a escrita - mãos ao papel 

 

“Através de mil astucias, habituaram-me presentemente a pensar que só devo 

admitir como correta uma noção do universo da qual eu tenha feito um exame 

abstrato. Comunicaram-me esse espirito de análise, esse espirito e essa necessidade. 

E como o homem que tenta se desvencilhar do sono, é-me necessário um esforço 

doloroso para me desvencilhar desse costume mental, para pensar simplesmente, 

como parece natural, conforme aquilo que vejo e toco. Entretanto, não pode o 

conhecimento que vem da razão, por um instante opor-se ao conhecimento sensível? 

Sem dúvida, as pessoas grosseiras que apelam somente para esse e desprezam 

aquele explicam-me o desdém em que caiu, pouco a pouco, tudo o que vem dos 

sentidos. Mas mesmo quando os mais sábios dos homens me tiverem ensinado que a 

luz é uma vibração, quando tiverem calculado para mim o comprimento de sua 

onda, seja qual for o fruto de seus trabalhos racionais, ainda assim não terão dado 

conta daquilo que me importa na luz, daquele pouco que meus olhos aprendem 

dela...” (ARAGON, 1996, p.41.) 

 

Chega-se a rir de nervoso. E é no amarelo de um sorriso e no tremor dessas mãos que 

se reencontra um corpo. Através e com esse corpo se desenha uma escrita resgatando as 

sensações que este mesmo suscita, utilizando dos sentidos como fontes fundamentais a fim de 

que se coloque como questão do pensamento algumas experiências de habitação.  

O caráter destrutivo de nossa caminhada anunciado anteriormente, segundo 

Benjamim (Benjamim apud Baptista, 2000) é capaz de visualizar caminhos por todas as 

direções, por toda parte, inclusive onde normalmente não imaginaríamos e, é por isso mesmo, 

que sempre se encontra na tarefa de desobstruí-los. Exatamente pelas suas potencialidades nos 

lança pistas importantes para nossos passos. Fora do quarto e do eu concentrado o 

pensamento pode então se ocupar das contradições, das questões e dos encontros que povoam 

a cotidianidade da formação. 

*** 

Anuncia-se uma curva. Em terras do interior do Rio de Janeiro, como também em 

universidades, serviços de saúde, em terras de ruas, de pessoas, em terras de caminhos que ora 
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não fazem andar ora produzem saltos esparsos cabe, não apenas nos situarmos, mas 

habitarmos.  

Em uma aula de reposição, como ouvinte, deitado, em um repente de interrupção na 

discussão sobre emoções, ouvi: ora, escrevo em pé, em verdade, caminhando. Se explicando o 

professor disse: quer dizer, não literalmente caminhando, mas ando de modo que consigo 

organizar o pensamento, sento, escrevo. Em seguida, volto a andar, reorganizando outros 

pontos, torno a sentar e escrever. Saí da aula. 

Essa passagem breve proporciona um encontro, com um dar-se conta sutil e 

desagradável indicando um atraso consciente e proposital diante de uma tarefa urgente: 

escrever. Permaneço fora da aula, é incomodo sentar ou deitar, justamente por não me 

encontrar ainda organizado. Escrever é possível?  

Há aí algo como uma espécie de indignação. Há algo de intolerável nesse estado 

frequente durante o empenho em uma escrita própria, como um deserto, uma espécie de 

produção continua de um subdesenvolvimento, um insistente ainda não basta, 

demasiadamente raso ou pouco articulado. Escrever é preciso, mas angustio-me diante do 

martelar do ponteiro sobre uma página em branco. 

Em outro encontro, para monitoria, conversamos sobre como horas e horas em uma 

cadeira permitem elaborar incontáveis primeiros parágrafos para uma carta; e ainda assim é 

como se todos falhassem. E ao falharem merecem a revolta das próprias mãos e um razoável 

descanso no lixo. Ao sair da sala de monitoria, converso com um amigo sobre a questão da 

escrita, e ele me retorna uma afirmação parecida: parece custar muito tempo para algo que 

sempre fracassa, sinto uma imensa dificuldade. E, ao retorno do sol, com a imposição do 

cansaço na negação do sono, uma resposta simples é dada: ausência. 

São furos que disparam e compõem essa escrita. Experiências de contato e diálogo 

produzem inquietações cada vez mais pontiagudas diante da presença confirmada da 

dificuldade que, enquanto estudantes, temos de nos autorizar a construção de uma 

sensibilidade própria, das próprias capacidades de elaboração de análises e escritas. Essa 

dificuldade torna-se patente quando algumas questões corriqueiras surgem nessas conversas, 

perguntando sobre a forma correta para se produzir uma análise, sobre a direção aceita para 

que se prossiga, sobre a referência satisfatória a um autor, sobre o medo de contar uma 

história. E todas essas questões colocam em jogo o que podemos produzir em termos 

legitimidade, melhor dizendo, elas perseguem quadros referenciais que garantem de alguma 

forma legitimidade ao que se escreve. Dizem respeito, portanto, à maneira como enquanto 
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estudantes, procuramos legitimar o que pensamos segundo termos já elaborados. Num 

mecanismo que parece se isolar continuamente em uma reprodução do mesmo.  

Que possamos então, no caminho, tomarmos como um ponto de problematização a 

universidade do ponto de vista de suas linguagens, de suas politicas de regulamentação da 

verdade e as imagens produzidas acerca do pensamento e do conhecimento determinados no 

que se refere ao acadêmico. Essas políticas, ao exprimirem as delimitações do que é 

acadêmico, do que é racional e técnico-científico, do passa a ser aceito ou não aceito, do que 

exprime em termos de qualificação e desqualificação, delimitam não apenas o conteúdo da 

verdade, mas igualmente a sua forma. Larrosa (2003) em diálogos que o próprio tece com a 

autora Maria Zambrano irá pensar em como o estabelecimento do conteúdo da verdade e de 

suas formas de exposição tem como efeito a marginalização de determinadas racionalidades e 

da própria escrita, supondo, por conseguinte, uma espécie de subordinação ou sujeição de 

outros lugares de produção de conhecimento. Os autores irão colocar uma objeção à forma 

como a razão técnico-científica e a razão sistemática da filosofia irão constituir um duplo 

movimento, primeiramente uma espécie de apartar-se da vida e, em segundo momento, a 

realização de reformas violentas, como as reformas do entendimento, do pensamento e da 

razão que atravessam a cultura ocidental do século XVII ao século XX, (LARROSA, 2003).  

A cultura ocidental sobra a qual se funda a instituição universitária e mais 

precisamente o que na América Latina irá se instituir enquanto projeto universitário, produz 

não apenas a restrição e deslegitimação de outras racionalidades e centros de produção, mas 

constitui fundamentalmente uma disciplina produtora de corpos escreventes e pensantes 

coerentes com uma ordem de utilidade. Com o primado dessa disciplinarização a universidade 

e, mais especificamente a Psicologia, se aliam a um rigor laboratorial, se aliam a uma ciência 

que já não perde tempo.  E equivalendo conhecimento e mercadoria a “ordem é experimentar 

positivamente. Fábricas e laboratórios reclamam por exatidão. Tempo é dinheiro.” 

(BAPTISTA, 2000, p.52).  

A mercantilização do tempo nos produz aqui uma captura amarga, capaz de nos 

lançar a uma sucessão de salas de aula, corredores, bibliotecas, de conceitos, de pensamentos, 

de leituras, de angustias, de dias sonolentos para noites insones, a produção ininterrupta de 

um cansaço por um trabalho que nunca aparece. Todos aliados em um complexo conjunto 

constituem uma passagem que parece não deixar rastros ou quando ainda deixa qualquer 

vestígio que possa ser ligado a ideia de uma experiência, a mesma se inscreve no interior 

aveludado dos contornos individuais.  O veludo, como observado por Walter Benjamin, é uma 

das marcas preferidas de uma época em que os rastros, as possibilidades de experiências são 
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contidas nos limites de propriedade de um individuo capitalizado. É precisamente pela 

inscrição de marcas aveludadas no mundo que é permitido aos nossos dedos a marcação 

proprietária dos nossos rastros de vivências solitárias (GANGNEBIN, 1999). No entanto, esse 

modo de inscrição da experiência é incapaz de pensar as tempestades e os sofrimentos e as 

consequências que ela própria suscita. 

 

De algumas memórias – o que ouvimos na sala de aula? 

 

Nos esboços iniciais do que algum tempo depois viria se tornar a questão de pesquisa 

deste trabalho uma pergunta ocupou o pensamento: O que se houve em sala de aula? A 

equivalência entre houve e ouve não é uma premeditada brincadeira sonora. Ao se registrar 

nas palavras escritas passando ilesa por apressadas revisões do escrevente, elas denunciaram o 

mesmo, na sua involuntária operação de associação pela sorridente nota na orientação: Você 

quer brincar com as palavras? Afinal, esse também pode ser um desvio interessante. Desvio 

cômico, a linha colocada traz uma conexão com sentido claro, ouvir e haver para além de sua 

homofonia em determinada conjugação, trazem também uma conexão verbal que nos permite 

suspeitar a produção de alguma coisa. Melhor dizendo, permite suspeitar que algo mais além 

da informação ou da transmissão compõem esse espaço, seria um acontecimento?  

Essa questão surge a partir de alguns encontros para uma disciplina de Psicologia 

social, em meio aos quais ela nos causou algum embaraço. Embaraçou no sentido em que, ao 

ser lançada, teve como um de seus efeitos não imediatamente a busca de suas respostas, mas 

um silêncio angustiado, uma incerteza incomoda. A angustia ao invés de espantar a questão, a 

ensejou e transformou em um problema que, por sua vez, multiplicou-a em outras perguntas, 

outras dúvidas, e vários outros silêncios. Coloca-se em questão o que vem a ser essa escuta 

enquanto percepção e produção de algo, como também, coloca-se em jogo a própria sala de 

aula, as práticas que a constituem enquanto espaço ou acontecimento, assim como o que nos 

chegou como resposta naqueles encontros. 

Essa pergunta em um primeiro momento, e fora do seu contexto de enunciação pode 

nos soar óbvia, cuja resposta caberia ser resumida em termos de discussões teóricas, em 

termos de narrativas que corroborassem conceitos ou teorias inteiras, com sorte algo também 

relacionado às implicações políticas de determinados posicionamentos profissionais e/ou 

acadêmicos. Em aliança com Baptista (2000), suspeitemos também dessa obviedade, uma vez 

que essa parece anunciar uma semelhança próxima ao que o autor irá tomar como uma 
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espécie de didatismo histórico muito pronunciado por monumentos, estátuas e heróis. Sua 

obviedade e didatismo são caracterizadas pelas formas e pelos métodos através dos quais é 

pensada a própria história, segundo as mesmas linearidades e homogeneidades que recusamos 

ao início dessa escrita. Uma história sempre contínua, marcada por datas e acontecimentos em 

um encadeamento coerente, sem contradição e destituída de cotidiano, essa apenas nos 

informa. Nessa história, a pergunta o que se ouve em sala de aula? não produz silêncio ou 

qualquer tipo de pausa, não há como encabular-se ou desconfortar-se em uma incerteza, a 

resposta é certeira e o estudante é “religiosamente” excluído dela. Enquanto algo óbvio a aula 

é como um espetáculo pronto, uma obra acabada, da qual não é possível participar.  

Uma aula marcada pela ausência de cotidiano e de coletivo segue apenas uma 

orientação a “da ordem e do progresso”. E Baptista, ao percorrer o andar do curso de 

psicologia, nos diz: 

 

“... escutamos nas diversas salas de aula algumas palavras chave no discurso psi: 

“espaço interno”, “mundo externo”, “meio ambiente”, “espaço privado”, “espaço do 

outro”, “ser e tempo”, “temporalidade do cliente”, “tempo da instituição”, etc. Ao 

entrarmos nas salas, ouvindo sem máquinas fotográficas, encontramos novamente o 

sobrenatural histórico, a geografia cristalizada...”. (BAPTISTA, 2000 p. 33). 

 

Contudo, não foi essa a experiência da aula de psicologia social, o incomodo, os 

esboços de resposta, os silêncios fizeram com que aula não tivesse nos estudantes seus 

figurantes, mas compositores de algumas contradições que ela própria veio a escancarar. A 

pergunta em si soou nebulosa, pouco esclarecida, talvez até mal colocada. Produziu alguns 

silêncios, algumas dúvidas e incertezas, algumas angústias e interessantes peças de respostas. 

Dizer sobre o que se ouve não é uma tarefa fácil, escrevê-lo então se mostra um 

desafio ainda maior. Mas por quê? Dizer ou escrever sobre isso envolve alguma estratégia, 

não é algo que se expressa sem algum cuidado, na enunciação da pergunta parece haver uma 

suposição de que não se diz qualquer coisa e consequentemente não se houve qualquer coisa. 

Não se trata de uma memória ou de uma informação despolitizada. Entretanto, qual a relação 

entre o dito e o ouvido? Precisamos supor que entre esses dois atos há uma transparência 

absoluta ou mesmo uma consonância que não nos dê espaço para criação de 

“monstruosidades”?  

Há, a meu ver aqui, um espaço entre o ato de fala e o ato de escuta que permite 

algum nível de liberdade de apreensão, de liberdade de recorte, de relação, algum nível de 

liberdade de subversão, de contraposição e/ou de concordância. Ouvir em uma sala de aula 

não é, certamente, uma espécie de ato passivo, de recepção e acomodação daquilo que o 
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ambiente fornece, não é, definitivamente, um ato pacífico, mas constituído por uma série de 

afetos-tensão. Ora, pensar a sala de aula dessa forma implica em pensar o próprio ato de ouvir 

como ato politico não menos estratégico do que o ato de falar. Isso o configura como 

elemento de um dispositivo de formação em que o que se coloca em jogo não é unicamente a 

aquisição de conhecimento, mas também, e talvez principalmente, a construção de uma 

sensibilidade, ou melhor, a construção de todo um corpo capaz de se sensibilizar e 

consequentemente de se inquietar e se movimentar, agir.  

Cabe pensar então os modos pelos quais isso pode vir a produzir acontecimentos no 

contexto da educação, mais precisamente na universidade e, certamente, quais suas 

consequências. Creio podermos assumir que o contexto universitário não apresenta uma 

abertura para essa lógica de ação. Afinal, como me empenhar em articular determinados 

temas e arcabouços teóricos com um mundo vivido ou como procurar pensar os efeitos sociais 

e políticos de determinadas afirmações e/ou posturas quando o que efetivamente é cobrado 

são compreensões teóricas que parecem contar muito pouco de sua própria história? Ou sem 

contradições e cicatrizes. Parece-me que a relação que estabelecemos com a universidade, 

conforme disse antes, não é pacifica, ela envolve uma série de tensões e, consequentemente, 

ela exige uma série de estratégias em relação às demandas institucionais. Isso talvez não seja 

nenhuma novidade. Entretanto, creio que enquanto habitantes ainda devemos tomar como 

tarefa a construção de um caminho através do qual torne-se possível conceber que a formação 

técnica/ conceitual de um profissional comprometido e qualificado não se desvincula da 

formação de um corpo sensível, capaz de se desorganizar e reorganizar a partir do contato 

com histórias atravessadas por músculos tensos, por calor, por antagonismos e contradições 

que impedem a caminhada retilínea do pensamento, a construção exclusivista de 

conhecimento e a formação como percorrer linear, coerente e eterno.  

Pontuar essa tarefa não se configura como uma tentativa de pensar uma formação 

ideal, mas da possibilidade de nos utilizarmos de certo caráter destrutivo a fim de reinvidicar 

o direito a caminhos outros. As descrições e ideias reunidas acerca de algumas passagens pela 

universidade e, principalmente de modo mais amplo, dos contatos que compõem o que aqui 

nomeamos como formação enquanto processo de mundaneidade, creio indicarem pistas de 

contradições, de contra-hegemonias, de questões e capturas e fugas já postas em nossos 

processos formativos. A pontuação de uma tarefa, portanto, pode anunciar sua complexidade 

a medida que nos leva a pensar que o que tratamos não consiste apenas em construção de 

novos mapeamentos do nosso percorrer. É antes, se manter anterior aos mapas. Se usamos de 

palavras como captura e fuga não é para dizer de processos discursivos de dicotomização 
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entre diferentes construções formativas, é possível caminharmos na linha da diferenciação? 

Ora, nossas interrogações e as terras que ainda parecem estrangeiras, dadas as dificuldades de 

colocação da nossa própria questão, nos deixam ao risco de alguns passos armadilha que ao 

dicotomizarem produzem novas hierarquizações nos lançando a uma reprodução daquilo, que 

em um primeiro momento, nos lançamos enquanto questão. Atuar em percursos de 

diferenciação implica concebermos que tanto a universidade quanto os nossos processos de 

formação se constituem por propostas, por desejos, por poderes, por politicas não 

concordantes e coabitantes contemporâneas de um espaço-tempo em permanente situação de 

tensão e disputa. Percursos de diferenciação dizem de nossos passos nesses territórios e como 

habitamos com as tensões-disputas mesmas.  

Isso não significa que nossas histórias não nos permitam discriminar alguns projetos. 

Certamente não apenas pela lógica da critica, mas fundamentalmente, pela possibilidade de 

colocar em análise alguns pressupostos, processos e os seus efeitos. Os passos dessas palavras 

apontam, creio, para duas posturas politicas fundamentais que se referem sim a capturas e a 

fugas, e nesse caso nos arrisquemos a algumas conceituações. Por duas posturas políticas 

temos como efeito formas de construção de um campo com suas especificidades. A formação 

psi constrói algumas guaritas, sentinelas e talvez, alguns solitários; todos pensantes, mas 

também constitui mundos outros e formas não familiares de povoamento dos mesmos. Se 

apostamos nas intensidades de nosso passos, como anda o trânsito por entre guaritas 

pensantes e formas não familiares? 

Essas ponto-ideias que foram concebidos em certas experiências, através de aulas, 

conversas, intervenções, etc., constituem duas possibilidades de entendimento que não 

encerram em si todas as maneiras de se relacionar com uma formação em Psicologia. Duas 

possibilidades que não são concordantes como também não são complementares, mas que 

ainda sim, por modos estratégicos ou nem tanto, compõem o percorrer de uma graduação. A 

discussão sobre o sensível na ordem do corpo se constitui necessariamente através de 

interrogações às histórias de nossos percursos. Nas diferenças e na heterogeneidade se fundam 

noções de implicação, participação, uma construção de si, enfim, de certas intimidades 

estrangeiras com o mundo. 

Afinal, o que é que venho ouvindo nas salas de aula? A questão agora não ficou mais 

fácil que antes, no entanto, talvez agora o que sair seja mais claro para aquele que lê. Na aula 

de psicologia social, no murmurar de algumas vozes, ouvi: egos, ecos, ruído, sons, sinfonia. 

Que histórias essas respostas nos contam? 
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*** 

 

Nos inicios da graduação em psicologia, aliado a um amigo, escolhemos por um 

texto que introduzia um possível diálogo entre Michel Foucault e Soren Kierkegard. Esta 

escolha fazia parte de um trabalho de uma disciplina introdutória referente à ciência e 

profissão, a atividade consistia na apresentação de artigos, de seus pressupostos e propostas 

como exercício de análise crítica. O texto se articula em torno de uma proposta, uma 

psicologia experimentante como alternativa ao processo de tecnicização de nossa experiência 

vivida. 

A escolha pelo material foi realizada pela dupla, no entanto, a apresentação foi 

realizada por um grupo maior reunido após a escolha do texto. A escolha mesmo não esteve 

atravessada por uma aproximação com a discussão, mas por uma convocação estranha e 

imprevisível: enquanto campo temos de nos repensar diante das ameaças de nosso tempo. A 

preparação para a apresentação esteve a todo momento marcada por uma inquietação, alguns 

sustos e vários nós. Percebemos que não só a discussão nos parecia imprevisível, mas o 

próprio escrito soava incompreensível. Definitivamente não apreendíamos o texto, suas 

propostas e ideias, uma psicologia experimentante soava inalcançável.  

Essa distancia produziu efeitos. Se de um lado houve uma espécie de desistência da 

leitura do artigo, por outro lado também houve um investimento na tentativa de sua análise. E 

essa ultima, adentrando por madrugadas e telefonemas, procurava exaustivamente esgotar o 

texto naquilo que ele poderia ser produtivo, em uma dedicação na qual procurava-se a cada 

paragrafo os seus elementos de informação, as bases do seu sentido. Quais as referências 

estariam em jogo ali? Quais as consequências daquelas afirmações? Qual o porquê daquelas 

perguntas e propostas? E a cada releitura de cada frase, a exaustão se apresentava com mais 

nitidez do que qualquer elemento informativo. Houve como que uma sensação de fracasso ao 

desacerto das ideias, da não chegada à matéria do texto. Se ainda não tínhamos pensado o 

campo, como poderíamos experimentá-lo? 

Passada a madrugada, descontentes, apresentaríamos um trabalho o qual nunca 

entendemos. Durante a manhã, já em aula, chegamos à professora e explicamos o nosso 

estado, seria difícil apresentar algo incompreensível, todos estávamos perdidos e não 

sabíamos bem o que dizer. Naquele momento, tivemos como resposta a seguinte proposta: 

Ora, apresentem sobre o que não compreenderam, suas duvidas, as questões que surgiram, as 

impressões que tiveram. O que vêm pensando diante de tudo o que é colocado. 

Desconfortáveis e cansados falamos sobre o não entendido, e falamos bastante. 
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Com aspecto risonho pouco decifrável a professora nos retorna, ao término de nossa 

apresentação: queridos, esses materiais e autores não são apreendidos tão rapidamente, 

garanto a vocês que quando estiverem se formando, ao final da curso, ainda estarão tentando 

compreendê-los. Curioso que ao pensar isso no décimo período percebo que, naquela turma, 

mais da metade das pessoas deixaram o curso, trocaram de universidade ou mesmo não 

conseguiram permanecer. Creio podermos afirmar, não entendemos a postura da professora. 

Essa narrativa breve e fragmentada surge no caminho cumprindo uma função 

precisa, ela nos desvia, de novo. Aponta que há algo não muito claro, talvez ainda nem sequer 

esboçado, que produz uma insatisfação que, por sua vez, nos obrigada a nos mantermos 

caminhantes a fim de que encontremos alguma conexão entre essas narrativas e o assunto 

desse trabalho. Tomá-las apenas como breves relatos de fatos e encontros acontecidos pode 

com alguma facilidade nos circunscrever a um território de análise no interior daquilo que se 

conta o que, por conseguinte, nos colocaria no caminho da interpretação do acontecido. Mas e 

se pensarmos que há algo que ela não conta, mas que apenas nos deixa alguns vestígios? 

Pensar que essa experiência se resume a um grupo de estudantes com dificuldade de entender 

um dado material e que a partir disso desenvolve estratégias para lidar com a situação da 

tarefa não satisfaz. Como também não satisfaz pensar que a postura da professora foi apenas 

de um cuidado pedagógico na introdução a um campo. Com o que mais isso se conecta e 

quais pistas nos deixam? O vestibular competitivo, o jovem da escola pública, a professora e o 

texto se entrecruzam de algum modo. 

O grupo, nas suas estratégias, produz por um lado uma desistência diante do fracasso 

informativo do texto, por outro lado, produz um esforço exaustivo madrugada adentro 

marcado, ao mesmo tempo, por uma tentativa de domínio de uma proposição, de uma 

argumentação e por uma exaustão diante de uma falha constatada. Fundamentalmente, todo o 

grupo se reuniu acerca da impossibilidade de apresentação e de uma sensação cansativa do 

não cumprimento de uma tarefa. O texto, resistindo incansavelmente ao empreendimento de 

interpretação, na sua incompreensibilidade, não nos permitiu transformá-lo em informação e 

desse modo o sentido de sua escolha e até mesmo sua proposta entram em jogo. Contudo, não 

é tanto o conteúdo próprio ao artigo nossa pista chave aqui, mas sim a ordem de uma 

experiência que parece ter o seu sentido suspenso na medida em que não se articula em torno 

de algo que seja essencialmente informativo. O artigo se enveredava por uma discussão sobre 

os processos de tecnicização, propunha uma psicologia experimentante e era, ele próprio, uma 

experimentação para o grupo.  
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Nesse caminho, a proposição sobre dizer exatamente o que nos passa como não 

entendido, como problema ou como questão, opera uma ruptura. Essa fala da professora 

convoca a cena de apresentação o que ela de outro modo excluiria, o que a preocupação com 

o elemento informativo acaba atacando e eliminando do espaço formal de sala de aula: a 

relação com a experiência. Essa preocupação é um elemento fundante de um corpo que opera 

por certas modalidades de consumo e de domínio. Ora, esses modos de operação estão 

presentes na relação de cada individualidade com o grupo, deste com o texto e entre todos e a 

professora, colocando os seus termos de validade ou invalidade, possibilidade ou 

impossibilidade. Eles se articulam em entrecruzamentos que parecem nos evidenciar uma 

questão de tempo e poder. Operações de compra e/ou domínio sustentam relações de 

autoridade ou de manejo competente de algum objeto ou ferramenta. Tudo o que se coloca 

enquanto erro, lacuna e desvio nessas operações constituem justamente aquilo que impediriam 

uma inscrição da experiência.  

 A professora anunciara algo que talvez desafie alguns lugares determinados por 

onde circulam apenas sedentarismos intelectuais e políticos, apertados e dominantes. Sua 

proposição faz uma convocação específica, uma espécie de tomada de posição frente a não 

compreensão, frente à impossibilidade de se discorrer exaustivamente sobre uma elaboração 

teórico-conceitual. Chamou a que convocássemos outros elementos à apresentação, que 

incorporássemos à aula outras dimensões de algumas sensações, alguns ruídos e outros não 

ditos. Contudo ainda há algo de sinuoso aqui. O convite da professora de alguma forma abre o 

nosso espaço de sala de aula a uma dimensão da experiência que parecia não caber nesse 

lugar: uma apresentação com o não entendido, falamos sobre uma história de não 

compreensão. Entretanto, não obstante, tivemos uma orientação: que essa compreensão tão 

buscada não se tratava apenas de uma questão de esforço, mas fundamentalmente também de 

tempo. Essa orientação nos lança a perguntas de testas franzidas: que tempo?! Que registro 

nomeamos como tempo? Se nos apressarmos caímos em buraco, a pista não parece indicar 

tempo em uma acepção mais comum do termo, como ligado a algo de cronológico. Ela soa 

mais delicada e mais complexa. Não também o tempo dos autores e dos escritos se curvarem 

ao entendimento. A professora não falava do tempo de novas relações de consumo, domínio, 

submissão ou mesmo entendimento. O tempo, ao que tudo indica aponta para um registro que 

ao passo que nos assusta também nos dá a ver o quanto o desconhecemos, um registro de 

produção de nossas cicatrizes.  

 

*** 
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Em outro momento, em uma das passarelas da universidade, com alguns amigos que 

juntos fazem um trabalho sobre metodologia de pesquisa conversamos um pouco sobre 

metodologia, sobre pesquisa e sobre universidade. No momento em que me aproximo ao 

grupo, a conversa caminha em torno da necessidade de uma organização e apresentação mais 

formal do projeto para o professor. Dizem de dificuldades com a metodologia fundamentada 

em Walter Benjamin e de um atraso na operacionalização de um texto escrito como registro e 

elaboração sistemática do que vem se desenhando como intervenção. 

 Nessa reunião de prazos e tarefas com o esgotamento que pode vir a se produzir por 

aí, uma amiga diz sobre não entender a justificativa de uma disciplina na graduação chamada 

metodologia de pesquisa, com tais necessidades formais. Por não ter pretensões para a 

realização de pesquisas, por construir uma carreira acadêmica, afirma a não necessidade 

dessas disciplinas, dessa formalização do projeto e da escrita, assim como também, a não 

necessidade de um projeto final de curso. Dado que isso seria dispensável a alguém que 

pretende seguir uma carreira profissional desvinculada da academia. 

Em meio a essas afirmações conversamos sobre o que pode ser importante na 

elaboração de uma escrita própria como estratégia na operacionalização de documentos e, da 

construção de uma pesquisa também como construção de maneiras próprias para lidar com 

temas, com questões e assuntos, como também com autores. Por ultimo, no que se refere a um 

trabalho final do curso, conversamos algo sobre a existência de uma liberdade na escrita.  

Certamente, não foram poucas as conversas que dirigiam a uma critica a certas 

politicas de organização do pensamento e da escrita operadas na universidade, cada uma 

seguindo por um caminho mais especifico, ora se resignando a uma espécie de denuncia 

ressentida, ora se engajando na constituição de politicas de resistência, formas outras de 

habitação e organização do espaço e do tempo. Entretanto, os ditos da passarela indicam de 

algo que não passa apenas por ali, mas também frequenta as aulas e apresentações. Será que a 

jovem na passarela já não queria mais sentir-se preocupada? Quais seriam as vias de escape?  

 

*** 

 

Em outro encontro ainda, ao final de uma tarde um tanto seca e quente, ao sair da 

universidade encontro com um professor e seguimos conversando sobre o dia a dia de um 

curso com turno integral. Ao falarmos sobre o cansaço que por não poucas vezes o dia-a dia 

produz falamos também de uma dificuldade na formação. O professor me indica: acredito que 
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seria necessário que os estudantes lessem ao menos 4 horas por dia, o que com certeza, com a 

rotina integral, geraria um cansaço ainda mais acentuado. Contudo, acredito que na 

universidade costumamos falar muito e ler pouco. O professor disse ao seu modo que éramos 

pouco rígidos no que se refere à leitura. Ao mesmo tempo em que conversamos sobre o 

excesso de nosso cansaço, conversamos também sobre o quanto ainda somos pouco rígidos 

com nós mesmos em disciplina de textos.  

 

*** 

 

Imediatamente me vem à memória um encontro em uma disciplina eletiva em que 

discutimos a organização do nosso tempo e de nossas disciplinas no curso de psicologia. O 

critério que estabelecia a necessidade de discutirmos isso foi, basicamente, sofrimento. A 

maneira como as disciplinas, os horários, os períodos e as necessidades de leitura se 

organizavam naquele momento constituía um regime de produção de escassez, cujo produto 

principal era a falta, o cansaço e talvez mais algum desespero. Escassez por um tempo que só 

se apresenta como negatividade, como o que já vai e que impõe certa urgência, a falta e o 

cansaço diante de um trabalho que parece ser ocultado por um manto de invisibilidade que 

não é mágico, mas moral, politico, científico e econômico.  

 

*** 

 

Em mais um encontro em aula, desta vez para uma aula de psicologia do 

desenvolvimento, seguíamos por um curso marcado por desencontros e disfuncionamentos. 

Todas as inciativas de fazerem com que as aulas de desenvolvimento funcionassem falhavam, 

turma e professor desanimados. Em um determinado ponto, o próprio professor nos pergunta: 

Pessoal o que há? Nossas aulas não funcionam, percebo claramente o desinteresse de vocês 

pelo nosso conteúdo, vamos conversar sobre o que há. A turma imediatamente, ainda que 

receosa, começa a falar sobre o quanto insustentável estava sendo a leitura daqueles 

referenciais, a elaboração daquelas discussões e o esquecimento de todos os outros autores os 

quais os próprios estudantes estavam a buscar de maneira externa a disciplina. Pedimos por 

outras discussões. O professor atento, com postura séria e um pouco tensa procura se justificar 

explicando sobre sua especialidade e o seu desconforto em discutir autores os quais sentia não 

dominar. O professor parecia sentir o mesmo desconforto do grupo que falhou em dominar o 

texto, porém, com o posicionamento da turma ele se preocupou.  
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Quais são as pistas? As turmas, grupos e professores não são homogêneos por 

entremeio a essas passagens e essas, por sua vez, produzem inúmeras linhas de sentido. 

Convido a pensarmos esses curtos fragmentos como alguns rastros, como algumas pistas 

sutis, alguns analisadores que vão nos permitindo construir um caminho. Fundamentalmente, 

antes que nos atentemos a uma interpretação minuciosa sobre cada fragmento, convido a um 

caminho diferente no qual atentos aos elementos que nos apareceram, tomemos direções à 

procura de outros elementos.  Enquanto indícios de algo que não está por aqui eles nos 

obrigam a andar mais ao invés de nos deter em sua interpretação. Por si uma operação 

interpretativa também facilmente nos joga em uma armadilha, a saber, dos acontecimentos 

pontuais em diferentes ambientes, cada qual fornecendo um elemento especifico de sua 

significação restrito ao espaço que o contém. Tal operação, a semelhança dos modos de 

consumos ou tentativas de domínio, cria um pensamento cujo operar funda-se através de 

mecanismos de acumulação. Acumulando nos tornamos rígidos e apressados procurando sem 

muita paciência ou tempo encontrar o fundamento verdadeiro por trás daquilo que nos é 

apresentado. Nos tornamos como que sentinelas solitários responsáveis por guaritas estreitas 

que guardam a verdade do mundo ou as múltiplas e indiferentes verdades do mundo. “Dizem 

também que os heróis solitários e sem rugas adoram o cheiro de mofo das bibliotecas” 

(BAPTISTA, 2000, P.32).  

Herois ou sentinelas, rigidez e acumulação? Pelo o que nos preocupamos? A aula, o 

grupo, a professora, a amiga e o tempo integral indicam algo mais do que o seu fato? De que 

maneira essas ideias se entrecruzam e quais os seus efeitos? Baptista (2000) afirma que uma 

aula de psicologia pode ser uma aula de culinária, pode ser uma aula de escultura ou pode ser 

uma aula de guerra. E é o mesmo autor que nos indica uma estratégia de operacionalização 

bélica das narrativas e dos personagens. Segundo o autor, no exato ponto da intersecção entre 

múltiplos assuntos, temas, enfim, entre ditos e não ditos, e portanto, entre diferentes linhas de 

sentidos captadas, forma-se um ponto móvel que pode ser denominado dispositivo. O ponto 

em si opera como dispositivo numa certa ordem maquínica, que toma como orientação um 

constante avanço, aos passos de ataque de um guerreiro. Nessa orientação o sentido está 

basicamente no seu próprio levar-se adiante, nas possibilidades que tem de continuar 

prosseguindo, sempre à espreita. Proponho então que inicialmente peguemos um ponto que 

creio constituir uma operacionalização bélica do que até agora vem sendo reunido enquanto 

uma espécie de narrativa, precisamente o que poderíamos nomear conceitualmente enquanto 

experiência e, como esta vem a se articular com saber, com formação e com Universidade.  
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Algumas dessas narrativas retraem e simplificam, outras lançam potencias 

perfurantes e destrutivos, operemos. Sob os termos retraimento e simplificação, não parece 

haver referencia apenas a alguns personagens enunciativos, mas a todos nós. De um modo um 

tanto quanto generalizado, parecem indicar determinados sensos comuns não apenas do que é 

passar por uma sala de aula, mas sobre o que é e/ou pode ser uma relação com conteúdo (texto 

e leitura) e também com forma, seja ela como modo de inscrição de um saber, seja como 

modo de inscrição de si na passagem por uma formação, ou seja, como se pensa as formas 

pelas quais um saber é registrado e é capaz de produzir intervenção e/ou as formas pelas quais 

uma pessoa se inscreve como psicólogo. Essas histórias se reúnem por um incomodo gerado 

em suposta indicação de negação da mundaneidade. Por diferentes caminhos que aqui 

infelizmente não teremos com adentrar com calma e análise, esses encontros e narrativas 

breves versam em parte sobre a necessidade de leituras, sobre o sentimento e a fala continua 

sobre a escassez, sobre a ideia de que o que se faz na universidade é, apenas ou 

excessivamente, acadêmico, um ranço de subordinação ou de relações hierarquizadas com 

relação a autores, conteúdos, professores, com a história, com o saber e com o modo pelo qual 

se os apreende.  

Para nossas gargalhadas e ironias as narrativas também anunciam ruínas e 

perfurações. Os nossos primeiros vestígios sobre a sala de aula, ao dizerem sobre o não 

entendido, de relações com mistérios e cicatrizes lançam a possibilidade de reinvenção do 

próprio espaço. Constituída não mais por relações contadas ou narradas sobre aquilo que se 

entende, domina, reproduz, mas com as condições de nossos combates cotidianos. Aqui 

podemos reorganizar as relações entre estátuas, culinárias e guerras. O dia a dia, ao nos lançar 

indignações, sentimentos de inabilidade, sentimentos de exterioridade ou de 

disfuncionamento, permite colocar em análise as relações que o constituem. E, por esse 

caminho a sala de aula não está dada, a aula não está dada, professores e estudantes não estão 

dados. É precisamente a preocupação do professor com sua aula disfuncionada que começa a 

apontar isso. Sem turma, enquanto coletivo, e sem determinadas relações entre desejo, 

ambiente, pensamento e história uma aula não acontece, ela pode, talvez se transmitir desde 

de que no coletivo se constituam corpos dispostos ao modo de relação por transmissão, ( o 

que parece ser cada vez menos o caso). E ao colocarmos em análise o dia a dia, abre-se uma 

possibilidade de instrumentalização, abre-se uma dimensão diferente, a do cotidiano. 

A operacionalidade bélica reside não apenas na possibilidade de pegarmos e 

destrincharmos analiticamente determinadas instituições e sistemas de relação que 

naturalizam o modo como nos percebemos ocupando ou habitando um determinado espaço, a 
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partir disso, a operacionalidade também dispara outros modos de organização desejante, ou 

seja, abre a um desvelar a possibilidade de falarmos e atuarmos segundo outros interesses, 

outros potenciais e perturbações. Dar-se a pensar então como mais especificamente por certos 

modos de habitação, de relação com universidade, com campo e atuação pode vir a se 

constituir uma corporeidade sensível que, ao colocar em jogo modos de percepção e 

apreensão do espaço o qual se habita e das relações que o constituem, dá margem para a 

instituição de novas formas perceptivas que irão suspender ao mesmo tempo tanto o espaço 

como as práticas de habitação. Nessa suspensão temos o tempo da invenção. 
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Parte III - Questões para um cotidiano: A psicologia como aliada em um estágio na 

trilha da guerrilha – da sensibilidade e política 

 

Se nos preocupamos com pistas de um corpo, como mencionado anteriormente, 

importa também adentrarmos uma trilha cujos vestígios apontam que a suspeita formação de 

uma corporeidade não se dá apenas por relações de interioridade com o espaço institucional 

“universidade”. Vale notar que em termos espaciais tanto quanto subjetivos é nos dada 

também uma árdua questão, a de pensar vínculos e relações pelas suas exterioridades, 

operando uma tensão com os movimentos de interiorização (novamente tanto espaciais quanto 

subjetivas) próprias à burguesia na época moderna (Mitrovitch, 2007). 

Ao adentrarmos numa discussão acerca do estagiar creio que um passo importante já 

seja o de colocarmos em análise em que pode consistir isso. O que falamos quando falamos 

em estágio? O que pensamos, quando o pensamos em articulação com a formação? De que 

maneira concebemos ele próprio enquanto aprendizagem? Teria o estágio uma história e uma 

geografia? Teria ainda mais outras dimensões? Quais as implicações?  

Segundo o que nos propomos a pensar por entre nossos passos, creio que a questão 

estágio ocupe um lugar fundamental em certa dimensão de reconhecimento, inscrição, 

afirmação e implicação de si não apenas no que se refere a um campo de saber, a uma atuação 

profissional, a realização de uma pesquisa, mas também e, talvez fundamentalmente, a um 

modo de ser
9
. Isso envolve assumirmos que a ordem de um saber e do que se produz com esse 

saber não se desvincula da ordem própria de um viver. De modos mais diretos ou indiretos, 

por matérias ditas ou não ditas creio podermos assumir que o conhecimento, ainda quando 

não compreendido em um regime de coprodução entre espaço, história, trajetória, ferramenta 

e corpo, agencia inúmeros efeitos desviantes em uma suposta gestão que teríamos sobre nós 

mesmos. Talvez seja por aqui que possamos pensar, por alguns cuidados e outros 

descuidados, os modos pelos quais se constitui um saber da, pela e com a experiência e a 

afetabilidade
10

 suscitada pela mesma.  

 

*** 

 

                                                           
9
 Aqui retomo o termo ser em referência a Derrida (ano), na colocação da difícil tarefa acerca da construção de 

uma responsabilidade fundamentada nas suas interrogações sobre o ser, sobre o seus apelos. 

10
 O termo aqui emprego faz uma referência a maneira como a ideia será trabalhada por Laura Pozzana  no 

texto: A formação do cartógrafo é  o mundo (2013). 
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Ao ouvir uma narrativa breve acerca de alguns dos efeitos do estágio na formação 

pude dar-me conta de modo outro acerca das possibilidades que esse percurso de diferentes 

maneiras nos permite. Tenho costumeiramente pensado o processo de estagiar como um 

processo de convocação, mas o que ouvi apresentou uma delicadeza diferente: O processo do 

estágio traz à formação a impossibilidade ou, mais modestamente, a obstacularização do 

disfarce. O contato, nesse momento, com a palavra disfarce produziu uma atenção que 

conecta de modo ainda impensado com inúmeros outros termos que vejo e ouço circular pelas 

mais diferentes passarelas da universidade. Termos como teatro, cena, personagem, ausência, 

foda-se, tudo bem, tanto faz e, um que em particular vem me chamando muito atenção: mise 

em scène. Por entre passagens e personagens esses termos circulam e produzem inúmeros 

sentidos, por certo mereceriam um trabalho de investigação mais detido. Entretanto, gostaria 

de apontá-los aqui em alguma conexão que operam com o termo disfarce. Em certa linha de 

pensamento o que parece sobressair dessa conexão diz respeito a uma espécie de 

distanciamento e/ou não disponibilidade ou abertura a algo que se passa. E, para além disso, 

envolve também manejos de simulação.  A questão que nos alcança e preocupa então, diz de 

uma certa dimensão de experiência e relação com a experiência. O que se pergunta de uma 

realidade vivida? E se dizemos que o estágio de algum modo pode dificultar o disfarce, o que 

queremos dizer?  

Gostaria de escrever, de início, nas tentativas errantes de lidar com nossas questões, 

que o percursar estagiante por não poucas vezes pode se configurar como uma caminhada 

profundamente perturbadora, cujos passos, nem tanto regulares, são intensos disparadores do 

que chamamos mais acima nesse trabalho como uma imaginação sensível
11

. Mas o que esse 

termo traz propriamente? Creio que precisamente uma possibilidade produtiva e articuladora, 

que irá reunir corpo, espaço e tempo de modo organizado ou desorganizado em direção a 

produção ou irrupção de sentidos. Trata-se de um fazer situado. E partir dessa premissa de 

situa(ção), os modos de consciência, de gestão, de verdade, de trabalho e de aprendizagem e 

de si entram em jogo diante de regimes de afetação, de apelo e perturbação que fazem 

tropeçar os passos intencionais, planejados ou regulamentados. 

O termo imaginação aqui não se refere apenas à constituição criativa de imagens 

representativas, à possibilidade de organização entre uma produção imagética e um estímulo 

                                                           
11

 O termo imaginação sensível aparece nessa caminhada relacionado ao pensamento de Aragon (1996) 

quando este pergunta se desejamos abandonar uma imaginação dos sentidos em favor de uma imaginação da 

razão. 
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sensorial. Creio que à diferença disso, a imaginação sensível consiste em um ato constitutivo 

de uma corporeidade. Suas possibilidades de produção e articulação envolvem esquemas 

perceptivos, mas também e necessariamente envolvem manejos corporais diante da afetação. 

Quando falamos do que se ouve, cheira, sente, do que faz chorar ou revolta, procuramos 

construir um entendimento de que a sensibilidade não se refere apenas a uma capacidade de 

recepção, percepção ou representação, mas fundamentalmente produzem reais necessidades 

de reorganização, organizações temporárias ou desorganizações radicais, nossas 

sensibilidades são intervenções em ato. A aprendizagem consiste então também na construção 

de um espaço, fundamentalmente trata-se da construção de um mundo que nunca foi dado. 

O entrar no programa de estágio da rede de saúde do município, mais precisamente 

em certa intermediação entre Atenção Básica (AB), atuando junto ao serviço do Consultório 

na Rua (CnaR), e a saúde mental, atuando no Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras 

drogas (CAPS – ad II), provocou um reposicionamento diante do campo Psi, do trabalho em 

saúde e de um si próprio. Esse deslocamento possibilita pensarmos como a atuação na área da 

saúde pode convocar a uma ressitu(ação) a partir de um processo de responsabilização. 

 Esse processo, no entanto, à medida que pode ser ligado a ideia de responsabilidade 

nos exige alguns cuidados. Como nos assinala Derrida (2003), de um modo geral, os 

discursos sobre responsabilidade predominantemente recorrem a ideias ou conceituações ou 

instancias ético-jurídicas puras, a noções de racionalidade puras, e de sujeitos egológicos 

puros, para então pensar a elaboração de enquadramentos lógicos que em maior ou menor 

grau estabelecem normatizações ou prescrições em relação à pertinência ou impertinência de 

determinadas práticas. A própria ideia de responsabilidade, portanto, de um modo ainda 

hegemônico, está ligada a ideia de um conjunto de regras que possibilitam um estatuir e um 

legislar sobre comportamentos e atitudes, em uma relação já dada entre as próprias regras e 

um “eu-penso”. Aqui, de outro modo, quando nos referimos a um processo de 

responsabilização nos lançamos já a uma tarefa do pensamento que diz respeito a uma 

dimensão anterior da responsabilidade que “deve responder ao ser, ao apelo do ser, e pensar 

essa corresponsabilização” (DERRIDA, ANO, P.90)
12

. Nosso desafio é pensar esse processo 

nas possibilidades que ele nos lança de produzir interrogações acerca de demandas, respostas 

                                                           
12

 Derrida irá apresentar nesse trabalho o que ele próprio nomeia como uma tarefa ainda impensável de 

imaginar uma responsabilidade que não se baseie apenas nas possibilidades de respostas coerentes e 

pertinentes por e perante a uma  lei. “... não seria mais interessante, embora difícil, e talvez impossível, pensar 

uma responsabilidade, isto é, a interpelação a qual deve-se responder, que não passe mais, em ultima 

instância, pelo ego, pelo eu penso, a intenção, o sujeito, o ideal de decidibilidade?” (DERRIDA, ANO, P.94)  
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e posicionamentos, caminhos e trilhas tomados em meio aos quais nos constituímos enquanto 

corpo no cotidiano. (Uma sensibilidade corpórea e responsável?) 

Assumindo que esse reposicionamento se inscreve no deambular por outros solos e 

trilhas também próprios a formação que, no entanto, costumeiramente não se apresentam 

como uma continuidade homogênea ao próprio espaço universitário, podendo manter até 

mesmo uma relação de exterioridade com este, temos nos encontros em solos estrangeiros, 

sustos, medos, desesperos, revoltas e crises. Esses sentimentos caminham na direção de uma 

sensação do perdido. Enquanto acontecimento sua possibilidade se dá a partir de um 

deambular enquanto disparador de questões perfurantes. Os desafios e dificuldades não são 

apenas complementares ou de alguns modos diferentes em relação aos debates acerca dos 

saberes e das linhas de pensamento que transitam pela universidade, essas questões são 

colocadas à própria universidade, em relação ao que se constrói em termos de formação 

acadêmica e profissional assim como também de conhecimento. Essas trilhas nos lançam a 

vazios com intensas tarefas de interrogação acerca de como se constituem nossos próprios 

espaços, como nossos saberes e posicionamentos se articulam em uma intima relação com os 

modos pelos quais produzimos uma habitação. Quando restritos apenas a interiores seja na 

universidade, seja no pensamento, seja em nossas atuações nos localizamos em geografias 

seguras, cujas modalidades de interrogação não colocam seus próprios espaços enquanto 

questão. Quando aula e estágio podem acontecer como irrupções, se perder é possível. 

Creio que os tremores de certa distancia do abrigo e o desamparo em certas 

sensações no fazer nos apontam para dimensões do que é atuar e, em consequência, do que é 

habitar um campo de heterogeneidades de vidas, de práticas e de pensamentos. Se lançar a 

certas terras povoadas pelo estranho compõe com o que temos como público nas dimensões 

das atuações em saúde. Seria, certamente, infindável se nos detivéssemos aqui em 

enumerações ou descrições das sensações e das imaginações sensitivas que pudemos 

experienciar nos últimos dois anos. Diante do desafio que a escrita dessas memórias lança, 

acredito que algumas histórias sejam interessantes para pensar como um corpo em contato se 

estilhaça e se recompõe, se reinventa ou se restaura em um processo ininterrupto 

extremamente delicado e fundamental se quisermos pensar em modos pelos quais se 

inscrevam não apenas uma formação em psicologia, mas também uma constituição de si 

ligada ao direito à vida, ligada à dimensão do público e da democracia como componentes 

com os quais torna-se possível uma experiência coletiva e se construam modos de relação que 

se ancoram em uma coletividade. 
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*** 

 

A entrada no programa de estágio exige ao estudante uma direção e uma intenção 

inicial, por assim dizer, para a entrada no referido campo de trabalho (Rede de saúde do 

município).  Estas se atrelavam a possibilidade de aproximação de um modo duplo a um 

cotidiano dos serviços, procurando participar dos processos de reorganização (por vezes de 

adaptação) que os próprios serviços, em maior ou menor grau, empreendem com vistas ao 

acolhimento e a elaboração de um projeto terapêutico singular com o usuário, pensando, em 

certa aliança com este, como a rede de saúde é capaz de acolher ou não aos seus percursos.  

A direção inicial era a atuação junto à elaboração dos projetos terapêuticos com a 

preocupação com o ouvir as demandas que convocassem a uma diferenciação dos modos 

padronizados de construção dos planos de cuidado. A experiência de estágio teve o seu ponto 

de partida desde o Consultório na Rua (CnaR). Mas essa partida na rua esteve muito 

atravessada por uma questão importante, todo o projeto estava ligado à possibilidade de 

aproximação e construção de vínculos com os usuários do serviço para então pensar os 

dispositivos de encontro entre profissionais e usuários. Mas como se resolve essa questão 

considerando que uma equipe fragilizada, ora sem motorista, ora sem carro, pouco consegue 

permanecer em território e pouco se articula com outras equipes como forma de conseguir 

fazer operar um trabalho? Isso foi uma dificuldade evidente nos primeiros passos, havia uma 

espécie de burocratização dos processos ou institucionalização dos mesmos através dos quais 

o pouco contato com um ou outro usuário em rua já nos impunha uma necessidade de recorrer 

a outros serviços a fim de que uma intervenção fosse realizada. Isso envolvia possíveis 

atendimentos, marcar exames, realizar encaminhamentos, etc. Fundamentalmente, a inserção 

no estágio fez com que eu me deparasse com uma dimensão do trabalho em saúde em tempos 

atuais que não pude nem mesmo imaginar a partir das disciplinas em saúde. Uma dimensão 

que diz de processos de precarização do trabalho.  

 

*** 

 

A conexão do percurso que começou a se desenvolver no CnaR com o CAPS ad
13

 

exigiu uma conversa prévia com a coordenadora e que eu fosse à reunião de equipe me 

apresentar enquanto estagiário, apresentando também o porque do desejo de entrar na equipe 

                                                           
13

 Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e outras drogas. 
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e qual a proposta de trabalho. O inicio do que vínhamos desenvolvendo com o CnaR 

construiu um caminho pautado no trabalho em rua, nossa direção propositiva, portanto, toma 

a dimensão rua não apenas como ponto de partida, mas também como espécie de diretriz. 

Nesse sentido, o desejo se constituía no desenvolver ações a partir de um território 

determinado e ações a partir do serviço orientadas ao acolhimento e ao desenvolvimento de 

Projetos Terapêuticos Singulares (PTS) não apenas atentos aos modos de percurso e a 

invenção de modos de cuidado, mas também garantidores do próprio acesso aos serviços 

públicos como também do direito aos modos próprios de errância. Na apresentação da 

proposta em reunião de equipe, ao salientar o trabalho com Pessoas em Situação de Rua 

(PSR) e a tentativa de articulações possíveis entre serviços CnaR e CAPS ad, dispara reações 

diferentes.  

O narrar marcado pelos seus compromissos e atravessado por um tom universitário, 

procura construir, através de uma didática, um senso de responsabilização territorial. Na 

medida em que vou me explicando, por um discurso montado e estudado, acerca da relevância 

e do alcance das ações a céu aberto, coordenação e equipe parecem demonstrar um 

entendimento da proposição, no entanto, um retorno fundamental parece deixar uma pista 

sobre algo que o discurso não tinha estudado: "Olha, não sei se entendi direito." Ao 

novamente retomar a explicação, sou interrompido e ouço: "Não, não. Isso eu entendi, o que 

não entendo é se você vai precarizar ainda mais o trabalho trazendo aqui para dentro mais 

uma demanda. Sendo que não conseguimos atender aquela que nos chega aqui. Então não sei 

sobre a viabilidade do seu projeto por aqui, estamos em uma situação delicada."  

Não sei como responder. A fala didática nada sabia dos combates cotidianos. A 

atividade em saúde muito mais do que envolver os conhecimentos sobre um corpo e sua 

organicidade, retornou em uma pontuação, que o mundo ali se organiza também por certas 

conexões e sentidos com o que não tem lugar, não tem condição ou abertura, com o que pode 

e já não pode ser feito levando em conta as condições do próprio trabalhar. A coordenadora 

intervém, e procura explicar como a demanda que venho anunciando é já uma demanda que 

chega ao CAPS, dado que uma quantidade expressiva de usuários são Pessoas em Situação de 

Rua. O retorno inicial, inconfortavelmente, se aquieta. O que aconteceu? 

*** 

 

O desenvolvimento de um grupo de acolhimento desde o CAPS ad consistiu em uma 

das estratégias iniciais não apenas para o acolhimento de PSR que chegavam ao serviço, mas 

também como tentativa de identificação e elaboração, através de um trabalho grupal, das 
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próprias demandas dirigidas ao serviço. De maneira independente, ou seja, a demanda dirigida 

por alguns usuários de maneira individual, como também demandas institucionais dirigidas 

por outros serviços públicos de saúde e assistência social que encaminhavam pessoas para 

acolhimento e tratamento no CAPS. A ação grupal enquanto estratégia nos permitia através de 

alguns diálogos iniciais uma elaboração coletiva, com profissionais e usuários, acerca do que 

poderia constituir uma direção de cuidado e de quais sentidos compunham frequências, 

passagens e vínculos com o serviço. O que é cuidar?  

Durante uma reunião de equipe uma de nossas pautas é a apresentação do grupo de 

acolhimento como estratégia construída. Mas também, mais especificamente, em um de 

nossos primeiros encontros como grupo foi fundamental levar à equipe a discussão acerca do 

que nos dizia um senhor de tons graves e palavras pesadas. O mesmo, que chega ao serviço 

por um percurso próprio, nos narra uma longa vida por territórios cuja composição se dá com 

a construção de inúmeros vínculos de amizade, de encontros por formas e processos de 

violência e o uso de múltiplas drogas. Ele nos conta de uma rede criada com inúmeros outros 

personagens que constitui todo um modo de vida apontando, em nossos primeiros encontros, 

suas relações com tráfico e as violências disparadas desde aí. Ao procurar cuidado, narra a 

condição de declínio de algumas possibilidades nesse modo de viver, conta dos impactos da 

vida e da velhice. Correr dos “homi” já não é mais possível e cuidar-se passa a ser necessário. 

Entretanto, a presença no serviço, antes de demonstrar uma ruptura e afastamento com toda 

uma trajetória, parece marcar um momento da mesma. A cada frase dita, os tons graves 

voltam a narrar sobre amigos, família, sobre bairro, sobre ruas trazendo-os sempre na sua 

proximidade com usos abusivos e violência. Mas algo está sempre a um contrapasso, cada vez 

que um tom grave volta, notamos um interesse por participar de outro modo nessas relações. 

Os tons e os interesses traziam a ideia de um tratamento não apenas como intervenção 

médica, mas como um reposicionamento de si nas composições por onde passa essa vida. 

Durante a reunião de equipe, ao procurar apresentar em minucia o que o caso nos 

trouxe, somos interrompidos rapidamente. Alguns sorrisos abrem-se e em seguida a fala, por 

uma psicologia profissional, vai enfatizar a necessidade de inúmeras ressalvas diante da 

demanda. Dado que, segundo suas leituras, as neurociências confirmam a necessidade de 

rompimento com determinados lugares e pessoas se houver o objetivo reelaborar ou estimular 

outros circuitos neurais que, por sua vez, irão constituir outros circuitos existenciais. Se 

quiséssemos, realmente, construir um plano de cuidado os rompimentos seriam o nosso ponto 

de partida.  Os cortes, os sorrisos e a fala da psicólogia disseram algo, e esse algo soa 

complexo e nebuloso. Ao modo como dialogamos em equipe essas intervenções fizeram-se 
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parecer como marcações de certas ressalvas necessárias para a construção de um PTS, mas 

não são apenas isso. E para tentar traçar relações com essa pista não precisamos recorrer ao 

campo das neurociências a fim de qualquer entendimento. O que parece interessar é o aspecto 

do descompasso entre o que ouvimos com o grupo e o modo como nos articulamos desde aí e, 

o modo como outros componentes de uma equipe ouvem e se articulam diante dessa 

demanda. Essa não é uma questão de campo de conhecimento ou uma questão de 

interioridade ou de percepção individualizada. Temos uma sensibilidade e determinadas 

articulações que são da ordem de uma função politica. Podemos revisitar Rancière e veremos 

um trecho intrigante acerca de uma base estética própria a política, que se define:  

 

“como o sistema de formas a priori determinando o que e dá a sentir. É um recorte 

dos tempos e dos espaços, do visível e do invisível, da palavra e do ruído que define 

ao mesmo tempo o lugar e o que está em jogo na política como forma de 

experiência. A política ocupa-se do que se vê e do que se pode dizer sobre o que é 

visto, de quem tem competência para ver e qualidade para dizer, das propriedades do 

espaço e dos possíveis do tempo.” (RANCIÈRE, 2009, P. 16 e 17) 

 

A partir de uma caracterização de certo componente estético no registro político que 

não tem a ver com uma estetização da politica por uma “vontade de arte”, mas uma 

distribuição dos modos pelos quais dar-se um sentir e um perceber, temos uma possível 

articulação que permite a afirmação: os atos de leitura, de escuta, de fala, de intervenção e 

outros são produzidos a partir de um solo estético-político. Nossa história deixa ver o 

seguinte: nesse registro há uma disputa por certas ordens de sensorialidade que estão 

diretamente conectadas aos modos pelos quais tornam-se possíveis determinadas percepções 

do plausível e do imaginável, por conseguinte, de quem poderá atuar segundo as mesmas. 

Será por aqui que Rancière (2009) indicará que em uma relação entre o registro do sensível e 

o da política, considerando-se por aí nossos saberes, produzem arranjos das imagens que 

fazemos, das análises que construímos, daquilo que damos a ver, daquilo que tornamos 

possível dizer que constituem não somente um espaço, mas os modos de participação no 

mesmo.  

Tudo isso lança uma questão estagiante: o que é cuidar?  

Antes de nos lançarem a uma discussão sobre as práticas de cuidado e as ações em 

saúde nossos passos disparam uma experiência de contato como ato formativo. Por diferentes 

tons e palavras, em diferentes instantes, narrações inesperadas contam de modos de vidas 

inimagináveis e/ou impensados. As falas caminham continuamente no sentido de endereçar 

demandas, enquanto equipe de trabalho nos vemos pressionados frequentemente à construção 
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de respostas.  Faz-se necessária a construção de posturas diante das mesmas. Poderíamos 

imaginar a construção dessas posturas através de uma constituição corporal/ sensitiva capaz 

de, antes de se preocupar com um resposta, se deter, ainda que minimamente, na interrogação 

àquilo que coloca em jogo as pressões por resposta assim como às categorias respondentes já 

dadas? As perturbações e tremores no registro do corpo parecem anteriores a um ato de 

reflexão e disparadores impiedosos do mesmo. Deixam pistas de um incomodo que se refere 

não apenas às modalidades de resposta, mas talvez também de modo anterior, dos modos 

pelos quais se colocam questões e necessidades. 

 

*** 

 

Em uma reunião intersetorial, contando com serviços como CnaR, CAPS ad, a 

equipe profissional do abrigo municipal e Centro Pop
14

, ocupávamo-nos em  discutir e 

encaminhar uma primeira articulação para o acolhimento de um senhor até o momento sem 

palavras. Residindo no abrigo municipal há alguns meses, ele apenas aparece para as equipes 

envolvidas na discussão por volta de 3 semanas anteriores à própria reunião. Em um evento 

de voluntários da Pastoral de Rua apresentado no Dia Nacional de População na Rua o mesmo 

passa mal, com fortes dores no estomago, não consegue comer, vomita. Os profissionais 

presentes articulam um carro e rapidamente o encaminham para uma unidade de emergência. 

Ele permanece em soro tomando alguns medicamentos e tem indicação de alta no dia 

seguinte.  

Algumas semanas depois, o senhor, antes acolhido no abrigo municipal, é expulso 

deste por apresentar uso abusivo de álcool.  Dá nova entrada em serviço de emergência 

apresentando fortes dores estomacais e, assim que restabelece suas condições de andar, evade 

o mesmo não ouvindo qualquer recomendação ou orientação profissional. Apenas após isso, 

algumas equipes procuraram se reunir para discutir tão problemático caso. Em reunião 

apresentamos o histórico recente do contato que o senhor teve com as equipes de saúde. A 

                                                           
14

 “O Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP), previsto no Decreto 

nº 7.053/2009 e na Tipificação nacional de Serviços Socioassistenciais, constitui-se em unidade de referência da 

PSE de Média Complexidade, de natureza pública e estatal. [...]o Centro POP volta-se, especificamente, para o 

atendimento especializado à população em situação de rua, devendo ofertar, obrigatoriamente, o Serviço 

Especializado para Pessoas em Situação de Rua. [...]O Centro POP representa espaço de referência para o 

convívio grupal, social e para o desenvolvimento de relações de solidariedade, afetividade e respeito.” (Centro 

de Referência Especializado para População em Situação de Rua, 2014). 
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partir de então, uma questão orienta toda a discussão entre os profissionais: Ora, haveria uma 

questão psiquiátrica, talvez algo como uma demência, que justifique o seu comportamento?  

As horas, a questão e as preocupações que constituem nossa reunião acabam 

produzindo algumas perguntas pigarreadas e trêmulas: “Pessoal, quais informações temos a 

respeito do seu estado clínico? Se ele passou por breves internações, o que a emergência tem 

a nos dizer? Como pensar qualquer estratégia sem saber o que se passa?” Qual relação com 

a experiência está em jogo quando pautamos uma intervenção desvinculada do que nos mostra 

um corpo em processo de dor, cujos trajetos sustentam sentidos desconhecidos por 

emergências e evasões? A reunião mostra essencialmente a tentativa de construção de um 

sentido para a maneira como este senhor, de cujo contato não tivemos palavras, apenas gestos, 

surge nos trânsitos do trabalho, justificando por meio de uma racionalidade médica os modos 

de proceder indisciplinados.  

O senhor mesmo continuava sem palavras (e com seus gestos), desconhecíamos sua 

questão clínica e os sentidos do seu percurso.  A justificativa construída dos seus atos 

independia dos modos pelos quais se inscrevia a experiência de encontro entre ele e serviço e 

equipe e, ainda mais, a discursividade acerca da demência operada em reunião funda um 

corpo sobre o qual, em tese, são necessários não apenas cuidados clínicos, mas agora também 

estratégias de contenção involuntárias. O que é cuidar? Como certas inversões constroem 

modos de intervir que, no avesso do contato e da experiência, sustentam práticas que se 

sobrepõem aos próprios sujeitos os quais suspostamente se cuida? Trabalhamos com 

composições ou sobreposições? 

 

*** 

 

Terminada a reunião de equipe do estágio, uma narrativa um tanto quanto exausta 

traz: "Sou apaixonada por trabalhar com Dependência Química, eles são a escória da 

humanidade, por isso é um trabalho muito difícil, mas ao mesmo tempo me ensina muito." Ao 

ouvir isso me sinto surpreso e imediatamente lançado a algumas falas que inúmeros usuários 

do serviço CAPS e do CnaR nos dirigem enquanto trabalhadores no sentido de 

agradecimento, de elogio do nosso comprometimento com o próximo, salientando a qualidade 

de um trabalho pela característica de caridade de cada profissional. Por que parece que sempre 

tive de explicar, falar ou gritar que meu trabalho não era caridade, mas politica publica?   

Gritos irritados e, às vezes tropeçados por algumas indignações, dão vista a uma pista 

importante por esses caminhos. Discursos já exaustos se permitem demonstrar uma 
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construção de sentidos por meio da qual lugares sociais e características dos habitantes desses 

lugares são previamente colocadas, fixando (pretensamente) os modos pelos quais se dá, se 

narra e até mesmo se colhem alguns efeitos do contato. As palavras dessa narrativa dizem não 

apenas de uma caracterização das pessoas, mas também dos modos pelos quais podem vir a 

ser valorizadas as suas posturas.  

Primeiramente o que diz a pressuposição de que os usuários de forma geral que 

frequentam um CAPS ad constituem uma população homogeneizada pela categoria de 

escória? Como isso pode pautar a organização de uma intervenção? Como isso diz de um 

critério ou percepção tanto moral quanto estética? Como isso configura a construção de 

vínculos pela ideia de caridade? Por operações nem tão sutis, a construção dessa narrativa 

traça linhas na paisagem por onde irão circular não apenas uma dizibilidade, mas 

principalmente modos de calar e modos de invisibilidades. Ela carrega uma determinada 

percepção que traz a ideia de uma dedicação pessoal, que por um caráter solidário e disposto 

produz um trabalho. Essas palavras não dizem de politicas públicas que instituem serviços e 

práticas em saúde enquanto um direito fundamental da população. O trabalho aparece então 

subordinado a uma vontade e/ou bondade pessoal.  

Essa operação nem tão sutil é, contudo, um tanto sofisticada nas maneiras pelas quais 

produz exclusão da dimensão pública no que se refere ao trabalho em saúde. Isso verifica-se 

através da constante não participação do usuário no seu próprio projeto terapêutico. 

 

*** 

 

Gentlemens também têm orelhas grandes! 

O senhor gentlemen é de uma delicadeza ímpar. Sobre esse simpático senhor, posso 

dizer o seguinte: Em situação de rua e usuário de múltiplas drogas, ao ser acolhido no abrigo 

municipal também pôde ser vinculado a um projeto de geração de renda do município
15

. 

Considerando-se que o mesmo, vinculado a serviços e programas da SMAC
16

 e é usuário de 

drogas, automaticamente os serviços os quais ele se vincula o encaminham ao CAPS ad para 

tratamento do uso de drogas a fim de que como indicativo da eficiência se alcance não apenas 

a reinserção social, mas também a sobriedade. Tive contato com o usuário a partir do CAPS 

ad quando pude iniciar meu percurso de estágio no serviço. Durante algum tempo pude 

                                                           
15

 Projeto Superação (programa iniciado pela Secretaria de ação comunitária do referido município) 

16
 Secretaria Municipal de Ação Comunitária 
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trabalhar no mesmo grupo em que o senhor frequentava. Entretanto, em uma quarta-feira um 

tanto quanto quente e estressante, ele me diz precisar de um conversa particular e me pergunta 

se eu poderia falar com ele no dia seguinte por volta da mesma hora. Percebo uma intensidade 

embriagada indicadora de um disfuncionamento. Respondo que sim, que na mesma hora 

estarei à espera. Sr. Gentlemen não apareceu no dia, alguns dias depois fico sabendo que o 

mesmo pôde conversar com a sua profissional de referência e os dois juntos conseguiram 

encaminhar a questão. 

Durante as próximas semanas, não aparece mais aos grupos na quarta-feira. Sou 

informado pela sua referência de que o senhor havia sido expulso do abrigo por ter adentrado 

o espaço portando cocaína para consumo próprio. Desde então o senhor só se fez presente um 

dia no CAPS ad, o referido dia em que disse precisar conversar. No decorrer das semanas, em 

abordagem na rua, próxima ao serviço, encontro o senhor e ele me explica o modo como as 

coisas aconteceram: " Nunca me senti tão desrespeitado em minha vida. Reconheço que errei 

gravemente, mas acontece que a coordenação acredita ser Deus, acredita que somos um lixo 

que não temos jeito e que por isso podem fazer e dizer o que bem entendem com agente. Ora, 

me expulsaram do abrigo, mas querem que permaneça no projeto de geração de renda, agora 

me explique, como que dormindo aqui na rua conseguirei me deslocar até o projeto, nos 

meus 60 anos não consigo andar tanto. Quer saber estou muito bem aqui, consigo tudo o que 

preciso, não retornarei lá." Indicando uma ruptura, não apenas pela sua fala, mas também por 

gestos, olhares e tons ele nos traz um desafio. Como garantir a continuidade de um vínculo e 

de um trabalho em saúde quando ações institucionais, direta ou indiretamente, produzem 

rompimentos, expulsam, estigmatizam e produzem revolta? 

Algumas semanas depois Sr. Gentlemen vai ao CAPS acompanhado de mais 

algumas pessoas pegar almoço, me encontra e vem conversar. Procuro mostrar o que viemos 

construindo na atividade grupal nas ultimas semanas ele novamente se alegra dizendo sobre o 

que sabia muito bem fazer, sobre o que não sabia, etc. Enquanto conversávamos uma 

profissional do serviço nos abordou a fim de conversar com o senhor também e pediu que ele 

aparecesse mais vezes no serviço, inclusive nos grupos. Ele respondeu de maneira pontual: 

"Olha, não venho porque ando um pouco cansado. Sabe, já estou velho, percebe como 

minhas orelhas já estão grandes? Não quero alongá-las ainda mais com esse tanto de asneira 

que vocês me dizem aqui”.  

Gentlemens também tem orelhas grandes e de uma cortesia cotidiana com todos os 

profissionais da equipe transitamos a falas irônicas e fortes com relação ao que se percebe do 

serviço. Muda-se não apenas a configuração de nosso vínculo, mas a imagem de uma atuação 
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e a presença de um senhor também se transformam. Ações e intervenções, seja a nível 

institucional ou a nível de alguns ditos e não ditos, profissionais produzem intensos efeitos 

nos modos como se narram as próprias relações entre si. As mudanças de postura e de 

narrativa dizem que nossa relação se sustenta esteticamente com outra fineza. A instituição 

nega ou exclui por determinadas justificativas, o usuário nega e pontua por determinadas 

afirmações. Diante de um poder exercido desde uma instituição, se levantam determinadas 

formas de inquietação e rebeldia (resistências). Questões são levantadas, se conectar é 

possível?  

A relação agora um tanto cortante entre Sr. Gentlemen e serviço traz, tanto a mim 

como a profissional, outras sensações disparadas por outra visibilidade e outra narrar acerca 

do nosso lugar institucional e de nossa atuação profissional. A relação de vínculo ganha novos 

contornos a partir de uma conexão política. Percebemos que se desejássemos sustentar o 

cuidado, nossas abordagens necessitariam de outras estratégias e, essencialmente, teríamos 

uma tarefa de reconstrução do projeto terapêutico, dadas as mudanças radicais nos circuitos 

da vida. As orelhas grandes nos colocaram em jogo como profissionais e como serviço. 

 

*** 

 

O trabalho com uma equipe multidisciplinar no contexto da saúde pública apresentou 

uma dimensão ainda impensada da constituição de um cotidiano cortado por falas e 

impossibilidades de falar, por pensamentos e impossibilidades de pensar, por atuações, 

reuniões e organizações marcadas não apenas pelos desafios de uma inter ou 

transdiciplinaridade, mas também marcadas por conexões entre desejo e política, entre 

posturas morais e posturas éticas. Essas marcas reunidas em complexas organizações 

sustentam também os corpos e as práticas em saúde. Um dar-se conta dessas reuniões e dos 

modos como elas cotidianamente ensejam determinados modos de agir nos lançam ao que 

acima chamei como sensação do perdido. E o perdido aqui não é senão um susto com 

interrogações gritantes conectadas com o que se ouve e com o que se diz, com o que se pensa, 

com o que se faz e com os efeitos do que se faz. 

Em uma reunião de equipe cuja uma das pautas era a discussão de nossos próprios 

processos de trabalho, considerando que interdisciplinaridade, heterogeneidade e os processos 

de precarização do trabalho em saúde no município geram impressões de impossibilidade, de 

ausência de alternativas no desenvolver de nossas ações, para além dos desafios de contato 

entre diferentes campos de conhecimento, as relações entre posturas morais, desejos e ações 
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politicas ganham contornos mais nítidos. Uma equipe sentindo-se abandonada a um presente 

sem alternativas, tomando seu próprio trabalho como sem condição e em processo de 

fragmentação enquanto grupo, elabora sua própria situação enquanto problema de ordem 

espiritual e toma como encaminhamento a necessidade de práticas religiosas. Isso nos levanta, 

certamente, uma discussão, fundamental em nossos dias, acerca da laicidade do Estado e dos 

serviços públicos. No entanto, outras discussões e interrogações também cabem, como por 

exemplo, quais são os sentidos em jogo quando essa alternativa é colocada como condição de 

possibilidade de restauração de uma base mínima de um trabalho inventivo? Há uma 

dimensão aqui que se refere aos modos como se sente e percebe os espaços os quais se 

habitam e pelos quais se circulam, essas sensações e percepções se constituem não apenas a 

partir de sujeitos individualizados, mas em uma rede coletiva constituída em uma trama de 

relações sociais. Sensações e percepções coletivas produzem modalidades de resposta no que 

se refere às articulações das próprias ações.  

O componente religioso produz perguntas sérias, suas articulações com certas esferas 

de ação públicas tem produzido intensas preocupações, principalmente no que se refere aos 

ferimentos causados à laicidade, seja da Figura do Estado, seja do caráter das ações e posturas 

em determinados contextos públicos. No entanto, se nos mantivermos em posturas apenas 

negativas acerca dessas articulações emergentes não conseguimos caminhar muito. Faz-se 

necessário nos colocarmos a questão sobre as condições de possibilidade de surgimento de 

tais articulações em dados momentos e em determinados contextos, elas são também reações 

e afirmações organizadas por uma estética interessada e desejante que se constitui em 

determinadas relações com nosso espaço e com nosso tempo, com as condições estruturais e 

emergentes dos mesmos. A partir disso temos a possibilidade de trilhas dialogais. 

 

*** 

 

Na supervisão, ao narrar de uma dificuldade específica para o desenvolvimento de 

uma ação com a parceria de diferentes serviços para intervenção em uma situação delicada, 

a voz com seus meios pigarros treme e vacila. O supervisor ao sentir os desmontes 

prenunciados pelos tons e modos da voz, alerta: Olha, calma. Não assuma a 

responsabilidade pela situação, ao fazer isso o trabalho se transforma em um fardo. 

Enquanto estagiário não deves pensar que irá restaurar ou efetivar as condições de um 
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trabalho em rede. As pontuações do estágio surtem sim efeito, mas assumir esse lugar fará 

ressaltar o peso e a sensação de fracasso. Esse lugar não é uma responsabilidade sua.  

 

*** 

 

Quais são as pistas? Quais as suspeitas relações entre corpos jovens perdidos o 

estagiar, o pensamento e a universidade? 

Se quisermos pensar o processo de estágio nas impressões sensíveis que o mesmo 

suscita ou dispara, vamos ter uma primeira trilha a percorrer na análise de alguns outros 

elementos. É certo que um cuidado inicial deva ser tomado, o da não redução do caminho 

estagiante a uma efetivação prática da atuação profissional. Não se trata de agarrarmos a ideia 

de errância como um movimento que nos permita apenas a aplicação, verificação ou 

experimentação do modo “prático” de linhas de pensamentos ou construções teóricas 

trabalhadas sistematicamente na universidade, e na sala de aula. Mas, também não devemos 

nos deter no mesmo aspecto “prático” como apenas um fundamento sobre o qual se erige uma 

linha de pensamento ou construção teórica. De uma maneira ou de outra esses modos de 

colocação da questão estabelecem relações de complementaridade e, por conseguinte, de 

totalização entre produções práticas e produções teóricas, marcadas então por uma espécie de 

cisão que nos coloca obstáculos a qualquer tentativa de construção de uma relação de 

“revezamento”
17

. 

Segundo Nobrega e Santos (2017), o campo Psi de um modo geral e no que se refere 

à organização dos cursos, ainda tem de se haver com uma dificuldade na concepção de uma 

relação entre teoria e prática que não esteja fundada em uma dicotomização. A questão que 

nos leva novamente a um sorriso amarelo diz, basicamente, dos efeitos dessa dificuldade 

identificada pelas autoras no campo da formação. Ora, o que elas nos reafirmam então é uma 

determinada composição predominante da formação universitária em psicologia que se divide 

em dois momentos específicos, um primeiro mais fortemente relacionado à construção de um 

arcabouço teórico e, um segundo, em que se abre a possibilidade de uma empregabilidade dos 

                                                           
17

 Aqui o termo revezamento é uma referência direta à maneira como Deleuze escreve no texto Os intelectuais 

e o poder, possíveis relações entre teoria e prática em que ao abdicarmos das suas relações de base 

dicotômicas e pretensões de totalização, contornamos lógicas de adequação e instituímos lógicas de 

permanente interrogação e revezamento entre movimento de teorização e movimento praticante. Portanto, 

antes de qualquer adequação representativa nos preocupamos com os modos de interrogação e produção 

cujas vocações de combate agem no sentido de insinuar estratégias de garantia da vida. 
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conhecimentos estatuas no mundo, da verificação da qualidade das guaritas pensantes. Esse 

modo de pensamento ainda se coloca de maneira preponderante quando nos lançamos a 

discussões não apenas sobre estágios, mas também sobre a produção de atuações e 

intervenções desde um campo profissional. Outro nervosismo emerge à medida que temos 

pela frente um obstáculo posto à tarefa já enunciada de nos determos nas possibilidades de 

uma imaginação sensível atrelada a uma forma de responsabilidade interrogativa. 

 Ora, quais são as pistas de notas de estágio? Quais perguntas podemos empreender 

agora? De que modo nossas histórias nos fortalecem na construção de um corpo? Por onde 

passam os tremores? Que conexões acontecem e quais passagens elas possibilitam? 

De inicio importa colocar algumas palavras que apontem nossas histórias como 

vestígios. Antes de se configurarem como alicerce para uma elaboração sofisticada qualquer, 

gostaria de trabalha-las desde alguns apontamentos mínimos, através de pistas que indiquem 

possibilidades de uma proposta. Elas não nos servirão, portanto, como baluarte de nenhuma 

verdade, isto nada mais seria que um atentado aos encontros que possibilitaram essas 

palavras. Táticas. 

Os primeiros sinais apontados naquilo que enunciamos como processos de 

precarização do trabalho, a questão repetida sobre o cuidar, as demandas colocadas e a 

construção de modos de lidar com a demanda, as narrativas que criam nomeações e a partir 

disso estabelecem os modos de relação com os usuários e os modos de inscrição, 

reconhecimento e valorização de um trabalho, os modos de resistência que por entre falas 

cortantes, emergências e evasões produzem a necessidade de discussão sobre a atuação 

profissional, a fala pigarreada e a lágrima desesperada, ambas disfarçadas em supervisão; 

nossas histórias contam de descompassos. Nessa sua breve reunião apontam algo basilar à 

formação: o contato com o inesperado, com o susto, com dificuldades estruturais, com 

estratégias políticas de submissão e também de (r)existência, com a construção de vínculos, 

com atividades interrogativas, com profundas sensações de tristeza e desamparo, com o 

nascimento de tremores impensados, com intensificação e coletivização de revoltas antes 

particulares, com o dar-se conta de si mesmo em posicionamento outro, com... Não sou um 

cultivador ou construtor de versos e, para a principal caracterização que nos empenhamos 

nessa caminhada talvez faltem algumas palavras. Dizer daquilo que extrapola os modos de 

racionalidade institucionais exigem habilidades ainda por desenvolver. 

Nas suas especificidades próprias a um campo, as condições de sensorialidades de 

um corpo se fundam, antes de tudo, pelos descompassos e tropeços disparados no contato com 

dimensões de vida que nos convocam a uma posição que não é da ordem de uma adesão 
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teórica ou da construção de uma prática apenas, mas sim de uma inscrição de si. 

Essencialmente o estágio e a corporeidade se constituem na errância por entre desejos, 

palavras e sensações. A errância propriamente, enquanto metodologia de caminhada, nos 

lança a vazios interrogativos com a tarefa de continuas reorganizações do pensamento e 

reinvenções de um posicionamento de si para com um campo e para com um mundo. 

Quando Sr. Gentlemen anuncia o crescimento de suas orelhas ele narra também 

sobre um efeito de determinados discursos institucionais. Melhor dizendo, as orelhas grandes 

já indicam uma saturação e uma reconfiguração do modo como o mesmo chega até o serviço, 

de como ele o narra, de como ele retraça a sua linha de percurso por uma rede de assistência. 

Ao nos darmos conta de que ao ouvir entramos em contato com uma elaboração discursiva 

complexa que traz modos de insurreição contra manifestações de um poder que segundo o 

usuário: “acredita que somos um lixo que não temos jeito e que por isso podem fazer e dizer o 

que bem entendem com agente”, envolve assumirmos uma postura radicalmente outra em 

nosso próprio campo. Ao corpo atuante que procuramos pensar não cabe então uma 

elaboração teórica, a construção de quadros interpretativos de narrativas e percursos de quem 

passa pelo serviço, mas antes disso, que concebamos que tais narrativas já carregam um saber 

e, ao nos endereçar tais construções sobre nossa atuação, sobre a instituição, sobre 

determinados discursos e como eles pesam orelhas, são intervenções. Qualquer suspeita de 

um corpo sensório tem a ver, por um lado, com essa constatação, por outro lado, tem a ver 

com as possibilidades de destruição, perfuração e errância. O triplo caráter do anuncio inicial 

de nossa saída. E é em relação de estratégia com esse triplo caráter que o oficio do corpo 

sensório (para além de um corpo Psi) pode vir a consistir na utilização ou construção de 

ferramentas.  

Resgatemos também a relação mencionada entre dores no estômago, entradas em 

emergência e evasões, reunidas em uma teorização explicativa por meio da categoria de 

demência. Não nos esqueçamos, pensar a nossa posição e atuação a partir da ideia de corpo, 

de nossas produções em termos de indicadores sensíveis e ferramentas (ou caixas de 

ferramentas) não implica pensarmos que discursos preocupados, antes de tudo, com a 

compreensão, explicação e intervenção sobre o outro (sejam senhores, usuários ou objetos) 

não produzam também, a partir de determinados interesses, ferramentas de intervenção. Em 

nossa breve história a categoria de demência deve também ser compreendida nas suas 

possibilidades de articulação. Ora, ao reunir formas pelas quais se fala sobre um senhor sem 

palavras (mas com gestos) constrói-se também as possibilidades de ações de um cuidado 

descuidador. Aqui infelizmente não nos resta tempo para a construção de uma análise intensa 
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dos modos pelos quais determinados discursos, sejam médicos, moralistas, eugenistas, 

higienistas, etc., produzem conceitos a partir dos quais supostamente justificam-se 

determinadas práticas. A demência, em nossa história, abre passagens para intervenções 

involuntárias.  

Gestos evasores e orelhas grandes, no entanto, criam também uma sensação do 

fracasso, e a partir de então se abre uma passagem para que a equipe coloque sua própria 

atuação em análise. E aqui, nessa parte do caminho, importa operar ainda outra conexão, 

talvez nem tanto insuspeita. Aqui, cabe pontuarmos que o trabalho na sua relação com um 

tempo, com um espaço e com conjuntos de forças de diferentes ordens, inscreve formas de 

relação entre um si, um coletivo e um ambiente. É em uma relação de permanente produção e 

articulação entre esses termos, é que as próprias possibilidades de trabalho se dão. E, nesse 

sentido, um termo emerge e passa a favorecer outras compreensões acerca do trabalhar: a 

atividade
18

.  Será desde um ponto de vista da atividade que conseguiremos conceber o 

processo de trabalho da equipe como um debate permanente.  

 

A Clínica da Atividade, por sua vez, nos ajuda na medida em que toma o trabalho 
como criação e recriação permanente de formas de viver. Nesse sentido, a 
atividade é dirigida, histórica e processual.” (BARROS e SILVA, 2013, P. 343). 

 

Trazer esse termo aqui nos favorece a pensar as pistas de um corpo. Como Barros e 

Silva (2013) procuram enfatizar, o desenvolvimento de uma ação não se preocupa apenas com 

aquilo com o que se desenvolve, mas com o próprio caminhar do seu desenvolver. O trabalho 

preocupa-se também com sua atividade, afeta-se com ela, desvia-se com ela.  

As pistas de nosso corpo então, suspeito, apresentam complexas relações com essa 

forma de pensar que se coloca continuamente em análise. A terceira trilha de nossas 

caminhadas, a do estágio, mostram perturbações desde um campo específico de atuação na 

rede de saúde municipal e, ao mesmo tempo ao enveredamos e transitamos pelo que nós 

mesmos afirmamos como impedimentos ao disfarce. Mas se afirmamos que o estágio impede 

ao disfarce o que queríamos dizer? Se a vida por essas passagens se desviou por mais de uma 

vez, quais são os impactos em uma suposta gestão sobre si mesmo? Imprecisamente pelas 

                                                           
18

 Uso do termo aqui em referência direta a ideia atividade propostas pelas clínicas do trabalho que irão 

conceber esta como uma permanente tensão entre um patrimônio de normas constituídas (normas já 

instituídas, uma herança rígida) ou antecedentes e uma espécie de vazio, de ausência de normas (o contato 

com uma possibilidade indisciplinar, com certa liberdade de subversão e criação). O profundo tensionamento 

nos lança então a um processo que fundamentalmente, segundo a própria clínica da atividade é sempre uma 

continua construção de normas, processo de renormatização. 
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sensações de perdido, pelas insatisfações do nem alcance ou do fracasso, pelas preocupações e 

tremores de um não saber, que um corpo se faz sensível, em uma continua deambulação por 

um terreno. Os nossos disfarces se abalam na composição da cena porque somos nós mesmos 

quem nos interrogamos. Mas não como exercício solitário, todas as sensações são 

acompanhadas por um povoamento, cada tremor, lágrima, sorriso, revolta, cada afirmação e 

cada incerteza são carregadas por profundos abalos no personagem eu-penso. O caminho 

mostrou vestígios importantes em que as atuações que envolvem um formar-se, ainda que 

estejam em terras cujas politicas reforçam o investimento em interiorizações dos interiores 

com promessas econômicas e de certas nostalgias ainda possíveis, a cada interioridade, 

guarita estreita, quarto fechado, sala de aula, CAPS, desobedientemente, cabe pensar a 

abertura de uma janela que não apenas da passagem a luz, mas permite um vazamento e uma 

rota de fuga anônima. 

 

O que podemos reunir para uma parada inconclusiva? 

 

Chegamos ao ponto em que uma parada é necessária. Nesse ponto então os diferentes 

estilos e as heterogêneas peças que nos utilizamos nessa caminhada devem ser resgatadas 

segundo nossas tentativas errantes de colocar uma questão sobre a formação em psicologia 

com alguns cuidados em como, no entremeio das passagens dessa formação, se funda também 

uma corporeidade. Buscar percorrer e pesquisar pistas por entre paisagem e relações de 

fundação e formação se mostrou, na própria inscrição de nossos passos, um desafio às 

possibilidades de escrita. Como se conta uma história em que as palavras parecem não 

acessar? 

Certamente grande parte de nosso desafio e dificuldade se deve ao modo como 

pensamos em percorrer um caminho. Antes de nos dedicarmos a uma questão tornada 

problema de pesquisa, nos lançamos a um chão e a uma paisagem que nos disparou intensas 

dúvidas, perdidas interrogações, além de sensações não apenas errantes, mas de erro mesmo, 

por terras e pensamentos estrangeiros. A ausência de um caminho predefinido tem como 

efeito um aturdir-se, com alguns tons de desespero, ao nos vermos a cada passo construindo 

um caminho próprio. A questão de um sentido se interpôs a cada palavra. Os medos de uma 

paralisia do caminhar, pensar e interrogar ainda não deixaram os cantos da cabeça e as pontas 

dos dedos. A profunda e necessária interrogação não apenas sobre algo ao qual se investiga, 

mas do próprio ato investigante não só constitui uma escrita em vias de estilização 



- 49 - 
 

permanente, podem também impedir a tática e o avanço, podem fazer forçar uma parada. Esse 

foi um permanente risco. No entanto, por ele mesmo nossas próprias palavras e composições 

de paisagens se desenham por diferentes formas e podemos suspeitar que o estilo, ele mesmo 

em errância, parece sempre em vias de construção e ruína, e que em sua timidez tentam a 

alguns contornos em relação a algumas armadilhas e outras insatisfações.  

As palavras, elas circulam por salas, textos, bocas, por mesas e silêncios e fazem 

falar, creio, um modo de habitação que, ora com facilidade ora nem tanto, forçam fazer um 

diálogo. No que elas carregam de nervosismo, de impossibilidade e de potência antes de se 

pretenderem apresentar com concisão e coerência sobre um determinado tema, lidamos com 

vestígios de nossas dificuldades não apenas enquanto profissionais Psi, mas enquanto pessoas 

e, nesse sentido, se destinam elas mesmas a produzir alguma inquietação. Poderia escrever 

então que, se por estas passagens conseguir produzir, ainda que mínimo ou irrisório, um 

desassossego, dou-me por satisfeito. 

Nosso corpo é um território em disputa, muitos já disseram. Esse trabalho, ainda que 

de modo frágil se localiza por aí. Quando falamos sobre um corpo, não apenas falamos sobre 

um conjunto de determinações, sobre certas modalidades de governo ou sobre mecanismos de 

identificação, trabalhar essas questões em termos de tática, implica repensarmos o espaço e o 

tempo, não apenas de mapeando as passagens em uma geografia, mas inventando outras 

formas de passar, inventando outras relações com as medianeras que já não apenas comedem, 

mas reúnem e vazam. 
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