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RESUMO
MUNIZ, MP. O encontro com a Saúde Mental: uma perspectiva ético-estética do
cuidado [Tese de doutorado]. Niterói: Universidade Federal Fluminense, Escola de
Enfermagem Aurora de Afonso Costa, 2016. 166f.

A formulação de uma nova caminhada para o cuidado em saúde mental está sendo
estruturada com base na evidenciação do sujeito e na construção de um sistema que
viabilize alternativas adequadas ao vivenciar humano na dimensão cidadã e que supere a
lógica tradicional do diagnóstico e tratamento previamente estabelecido segundo
abordagens expertises. Este é um desafio que está colocado para os trabalhadores da
saúde que buscam respaldar suas práticas em teorias objetivantes e protocolos bem
estabelecidos na procura pela segurança de se ter um papel definido e garantido. O risco
que se corre nesta dimensão “segura” encontra-se na contramão que se insere em
relação à necessidade do cuidado individual, sobretudo, no campo da Saúde Mental.
Dentre os desafios colocados à rede de Atenção Psicossocial no cenário contemporâneo,
este trabalho propôs potencializar a construção do conhecimento a partir do
reconhecimento das singularidades dos usuários para complexificar o olhar sobre o
cuidado através de um discurso menos reducionista da vida. A partir do problema
disparador, esta pesquisa teve como objeto de estudo “o encontro com o usuário no
âmbito da Atenção Psicossocial”. Considera-se a noção de encontro pelo referencial da
esquizoanálise como algo que é resultante da afetação dos corpos, em detrimento da
indiferença. Os objetivos do estudo foram: Experimentar a pesquisa por meio da análise
de implicações do pesquisador como legitimação dos afetos na produção de
conhecimento; Avaliar a produção de cuidado a partir do regime ético-estético; Produzir
sentidos para o encontro com a Saúde Mental a partir das singularidades dos usuários.
Evitou-se enrijecer o processo da pesquisa; ao contrário, procurou-se caminhar junto
com as mobilizações e potências, dificuldades, elaborações e propostas a cada
momento. A partir da experimentação da pesquisadora no campo de pesquisa junto aos
usuários do Centro de Atenção Psicossocial, o estudo trouxe a produção de dados sobre
o cuidado a partir das produções dos encontros com os usuários. Propôs-se experimentar
novos sentidos e olhares através da pesquisa em sua perspectiva estética, ressaltando-se
a multiplicidade do ser que sente, pensa e age a partir das noções de diferença e

singularidade, buscando recolher alguns efeitos dos encontros na pesquisa provocados
nos participantes e em mim, a partir das interferências e dos encontros na pesquisa. O
cerne das minhas considerações finais está no movimento, nos fluxos, e não em uma
resposta com ponto final. Desta forma, não justifiquei ou legitimei neste estudo um
conhecimento a respeito do cuidado, mas sim busquei (re)inventar, junto aos usuários
co-pesquisadores uma noção de cuidado sob o prisma da diferença, da multiplicidade, e
não da unificação ou totalização. Na produção dos dados emergiram intercessores para
o encontro com a saúde mental e foram discutidas experimentações que apontaram para
as ações da Rede de Atenção Psicossocial sob uma nova pensabilidade, a qual força a
produção do cuidado em sua perspectiva imanente, em detrimento de perspectivas
capitalísticas da totalização das formas do cuidado junto à pessoa portadora de
transtorno psíquico grave. O tema da escuta foi algo que se produziu no estudo como
algo que requer uma clínica menor para utilizarmos a plasticidade equilibrando-nos
entre o extremo da surdez, o canto da sereia e o extremo da música gritante, para dar
passagem às singularidades dos usuários. A partir dos dados produzidos na
experimentação dos encontros no presente estudo, proponho para estudos futuros para a
Saúde Mental uma “Produção do cuidado Órgão-sensível”. Para superar a
sobrecodificação das singularidades, devemos utilizar um movimento de produção de
cuidado pela diferença: rizoma e não somente arborescência. Há que se compor a
transversalidade rizoma-decalque nas ações da Atenção Psicossocial. O decalque
instituído preservará os “órgãos” minimamente necessários. Mas, este “órgão” não será
totalitário ou fascista se houver a composição com vertentes rizomáticas, as quais
colocarão os “órgãos” em função da promoção da vida e não do organismo, à medida
que são nômades, espontâneas, abertas à multiplicidade. Assim, aponta-se que há a
necessidade de articularmos elementos da Saúde Mental com a perspectiva do cuidado
pela diferença, e não apenas por referências teorizantes especulativas produtoras do
achatamento produtivo-desejante dos encontros.

Além

disto,

a

partir

das

singularidades destacadas nos dados desta pesquisa, recomenda-se que estudos futuros
adentrem também especificamente a ciência da enfermagem utilizando-se por dentro
dela as noções de plasticidade e de rizoma como máquinas de guerra que adensem o
tema da prática da enfermagem em saúde mental. A partir da convivência com estas
pessoas que foram co-pesquisadoras, aponta-se, em algumas situações, que a loucura
nem mesmo deva estar instituída obrigatoriamente como tema da psiquiatria, o que nos
aponta a antipsiquiatria como um caminho possível e necessário para as reflexões na

RAPS. Nesta perspectiva, a RAPS se desinstituir-se do poder que ainda possui e exerce
na vida das pessoas – apesar da sociedade moderna ainda preferir que o louco esteja nos
serviços e lugares instituídos especificamente para ele e que os demais modos de vida e
saúde não pertencem a ele – significará para a RAPS a possibilidade de sustentar a
proposta da desinstitucionalização da loucura: libertá-la.

Descritores da Saúde (DeCS): Cuidado; Saúde Mental; Autoanálise.
Palavras-chave: Rede de Atenção Psicossocial; Esquizoanálise; Cuidado pela diferença;
Regime ético-estético.

ABSTRACT
MUNIZ, MP. The encounter with Mental Health: an ethical-aesthetic perspective of
care [thesis]. Niterói: Fluminense Federal University, School of Nursing Aurora de
Afonso Costa, 2016. 166f.
The formulation of a new pathway for mental health care is being structured based on
the evidence of the subject and on the construction of a system that allows adequate
alternatives to the human experience in the citizen dimension and that surpasses the
traditional logic of diagnosis and treatment previously established according to
approaches. This is a challenge for health workers who seek to support their practices in
objectifying theories and well-established protocols in the search for the security of
having a defined and guaranteed role. The risk that runs in this "safe" dimension is
contrary to the need for individual care, especially in the field of Mental Health. Among
the challenges posed to the network of Psychosocial Care in the contemporary scenario,
this work proposed to potentialize the construction of knowledge from the recognition
of the singularities of the users to complexify the look about care through a less
reductionist discourse of life. From the triggering problem, this research had as object of
study "the encounter with the user in the scope of Psychosocial Attention". The notion
of encounter by the frame of schizoanalysis is considered as something that results from
the affectation of the bodies, to the detriment of indifference. The objectives of the
study were: To experiment the research by analyzing the implications of the researcher
as legitimation of the affections in the production of knowledge; To evaluate the
production of care from the ethical-aesthetic regime; To produce meanings for the
encounter with Mental Health from the singularities of the users. The process of
research was avoided; On the contrary, it was tried to walk along with the mobilizations
and powers, difficulties, elaborations and proposals at each moment. Based on the
researcher's experimentation in the field of research with users of the Center for
Psychosocial Care, the study brought the production of data about care from the
productions of encounters with users. It was proposed to experience new senses and
looks through research in its aesthetic perspective, highlighting the multiplicity of the
being that feels, thinks and acts from the notions of difference and singularity, seeking
to gather some effects of the encounters in research provoked in the participants and in
me, from the interferences and encounters in the research. The crux of my endings
considerations is in the movement, in the flows, and not in a response with the final

point. In this way, I did not justify or legitimize in this study a knowledge about care,
but rather I sought to (re)invent, together with the co-researchers, a notion of care under
the prism of difference, of multiplicity, not of unification or totalization. In the
production of the data emerged intercessors for the encounter with mental health and
were discussed experiments that pointed to the actions of the Network of Psychosocial
Attention under a new pensabilidad, which forces the production of care in its immanent
perspective, to the detriment of capitalist perspectives of the totaling the forms of care
with the person with severe psychiatric disorder. The subject of listening was something
that was produced in the study as something that requires a smaller clinic to use the
plasticity balancing us between the extreme of the deafness, the siren's song and the
extreme of the screaming music, to give way to the singularities of the users. From the
data produced in the experimentation of the meetings in the present study, I propose for
future studies for Mental Health a "Production of organ-sensitive care". To overcome
the overcoding of the singularities, we must use a movement of production of care for
difference: rhizome and not only arborescence. It is necessary to compose the rhizomedecal transversality in the actions of Psychosocial Attention. The decal instituted will
preserve the "organs" minimally needed. But this "organ" will not be totalitarian or
fascist if there is composition with rhizomatic slopes, which will place the "organs" in
function of the promotion of life and not of the organism, as they are nomadic,
spontaneous, open to multiplicity. Thus, it is pointed out that there is a need to articulate
elements of Mental Health with the perspective of care for difference, and not only by
speculative theorizing references producing the productive-desiring meeting of the
meetings. In addition, from the singularities highlighted in the data of this research, it is
recommended that future studies also specifically enter nursing science using the
notions of plasticity and rhizoma as war machines that add to the theme of the practice
of Nursing in mental health. From the coexistence with these people who were coresearchers, it is pointed out, in some situations, that madness should not even be
established as a subject of psychiatry, which points us to antipsychiatry as a possible
and necessary way for reflections in the Network of Psychosocial Attention. In this
perspective, Network of Psychosocial Attention deinstitute itself from the power it still
possesses and exerts in people's lives - although modern society still prefers that the
insane person is in the services and places specifically instituted for him and that other
ways of life and health do not belong to it - will mean for Network of Psychosocial

Attention the possibility of sustaining the proposal of the deinstitutionalization of
madness: to liberate it.

Descriptors (DeCS): Care; Mental health; Autoanalysis.
Palavras-chave: Psychosocial Attention Network; Schizoanalysis; Beware of difference;
Ethical-aesthetic regime.
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I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

1.1. Minha trajetória no campo da Saúde Mental
“A vida é tão rara...”
Lenine e Dudu Falcão
“Marcela, enfermeira, eu estou dormindo o dia todo para fugir da minha realidade”.
Com esta frase fui recebida quando chegava para um plantão no hospital psiquiátrico. A
usuária que a disse dirigindo-se a mim encontrava-se em intenso sofrimento psíquico e
passava o dia no leito. Quando vinha até a mim para pedir uma toalha, era isto que eu ouvia
dela quando perguntava a respeito de seu “sumiço” nas atividades da enfermaria.
Que realidades os serviços de saúde mental tem podido produzir? Como forjar
realidades de produção do cuidado flexíveis, sensíveis à existência-sofrimento? Nas
experimentações da produção do cuidado, percebi que precisamos conceber realidades outras
para as maneiras de cuidar nos próprios encontros com os usuários.
A vivência que convergiu para o presente estudo iniciou-se ainda durante os meus
estágios da graduação em Enfermagem na Universidade Federal Fluminense (UFF). No
Hospital Universitário da UFF me vi diversas vezes incomodada, desassossegada com o que
via – e fazia –, sobretudo no que se referia a certo distanciamento da equipe de saúde com os
aspectos relativos à fragilidade desta equipe em valorizar a história de vida (e não apenas
história patológica) do paciente, o acolhimento de suas angústias, o seu tempo necessário para
um reconhecimento do espaço e das rotinas de internação, enfim; algo que talvez naquela fase
eu estivesse chamando de humanização.
Aos poucos fui sentindo nesta tal proposta de humanização um tom de falácia, algo
que se desfalecia fora da sala de aula e fora dos manuais do Ministério da Saúde. Neste
sentido, fui encontrando um novo rumo para olhar para meus incômodos pensando não mais
sob o prisma da humanização, mas sim do compromisso social do enfermeiro, o qual, em
seguida, veio a ser foi minha temática da monografia de graduação. Até então, estas reflexões
apareciam em mim com relação aos pacientes internados no hospital universitário nos setores
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de diversas especialidades, e não apenas aos portadores de transtorno psíquico propriamente
dito.
Paralelo a isto, fui me interessando também pelos temas de curativos, farmacologia,
doenças crônicas não-transmissíveis do adulto e idoso, entre outros. Porém, isto não diminuía
o meu interesse nos aspectos relativos às singularidades dos indivíduos. Estava sempre
pensando nelas enquanto cuidava de uma ferida de um paciente, por exemplo, ou enquanto
aspirava as vias aéreas de uma pessoa no Centro de Terapia Intensiva (CTI).
Neste contexto, passei a notar minha inclinação para as temáticas “softs” do cuidado –
como o acolhimento, a escuta, a atenção às singularidades –, se comparado ao interesse na
nuance “hard” dos cuidados de enfermagem – relativos, por exemplo, à queixa-conduta, aos
curativos etc.
Ao notar que, de alguma forma, eu separava o cuidado em duas dimensões, percebi
que, por mais que haja um importante investimento na formação voltada para o enfermeiro
que atue com ênfase na integralidade no cuidado, havia sim um tensionamento entre essas
duas dimensões: o hard e o soft do cuidado de enfermagem. Era como se eu tivesse que
escolher entre um ou outro. No estágio final, então, com o encontro entre mim, as professoras
e a rede de saúde mental, fui realizando em mim as bodas entre essas duas dimensões.
No entanto, até os dias atuais sinto em meus colegas de profissão este ruído, esta
“rincha”: “Se você tiver curativos ou ‘outras coisas da enfermagem’ para resolver, você até
tem alguma intervenção para fazer com os pacientes da saúde mental. Mas se não tiver
demandas clínicas [se referindo à clínica de demandas biológicas], aí o enfermeiro não vai ter
nada para fazer nos serviços de saúde mental”. Assim, venho ‘colocando o dedo neste
formigueiro’, pois acredito que esta ideia instituída de que a Enfermagem – sobretudo na
Saúde Mental, mas não só – está separada do acolhimento e da escuta impede que avancemos
na qualificação de nossas ações.
Acredito na importância de reconhecer que os profissionais de saúde precisam voltar
mais o seu tempo para aquilo que é diferente em cada usuário, pois isto não será respondido
por protocolos. Eles têm dedicado a maior parte dos seus dias às padronizações das condutas,
ao delineamento da assistência segundo sinais e sintomas (que se repetem nos pacientes com
determinada patologia), à organização do setor entre outros. Acredito que paralelo a esta
busca desenfreada pela padronização das nossas ações – que é importante em diversas
situações para garantir a resolutividade –, precisamos também nos deixar levar pelo instituinte
de um fazer livre de protocolos em nome das diversidades dos modos de vida com que nos
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encontramos no cuidar, visto que aquilo que é totalizante muitas vezes acaba por ser
mesquinho com as reais demandas dos usuários.
Quanto ao meu encontro com a Saúde Mental, no hospital universitário tive também
oportunidade de conviver com portadores de transtorno psíquico em diferentes enfermarias:
clínica médica, maternidade, clínica cirúrgica, emergência. Em seguida, me aproximei da
Saúde Mental propriamente dita, com a monitoria e projeto de extensão nessa área ainda
durante a graduação, além de optar pelo estágio supervisionado final no hospital psiquiátrico.
Até então, tive poucas oportunidades com serviços substitutivos (centro de atenção
psicossocial, residências terapêuticas etc.).
Tendo me graduado em Enfermagem, compreendi que minha formação no campo da
Saúde Mental enquanto “gente que se importa” (Loyola, 2002) está diretamente ligada a um
investimento recíproco entre mim e minhas professoras de Saúde Mental durante a graduação
– sobretudo professoras Cláudia Mara e Ândrea Cardoso –, bem como da disponibilidade e
dedicação da Rede de Saúde Mental em que estagiei. Em tendo vivido isto em minha
trajetória, entendo que há aspectos inerentes a este processo, e que dizem respeito a um
microcosmus, uma perspectiva micropolítica durante minha formação (acadêmica e de vida),
acreditando na influência de uma dimensão subjetiva que se produz neste campo de formação
e de produção do cuidado, mas que, antes de tudo, se produz em mim.
Tais experiências trouxeram-me um encanto cada vez maior pelo campo da atenção
psicossocial. Este interesse me conduziu para a atuação como enfermeira assistencial em
hospitais psiquiátricos e em emergência psiquiátrica de hospital geral, o que possibilitou uma
maturação do interesse por este campo do cuidado. Tentei, antes de trabalhar no cargo de
enfermeira, atuar como Acompanhante Terapêutica (AT), mas não houve esta oportunidade.
Ficou claro para mim meu desejo de investir, implicar-me cada vez mais com a
Psiquiatria, buscando envolver esta área no meu percurso da assistência, docência e pesquisa.
Observei o distanciamento dos profissionais de enfermagem em relação ao portador de
transtorno mental. Nesta perspectiva, despertou-me o interesse em estudar, durante o
Mestrado Acadêmico da Escola de Enfermagem da UFF, a Educação Permanente (EP) para a
equipe de enfermagem no hospital psiquiátrico, entendendo-a como forma de viabilizar a
mudança nas formas de cuidar em Saúde Mental na Enfermagem. Havia no hospital
psiquiátrico em que eu trabalhava um movimento muito interessante por parte das enfermeiras
e da Divisão de Ensino em instituírem espaços que garantissem a participação da enfermagem
em dispositivos de EP. Com isto, me interessei em cartografar, descrever os percursos que
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estavam sendo trilhados por esses espaços de EP. Estes movimentos de EP se iniciaram
enquanto eu era acadêmica de enfermagem e fazia o estágio supervisionado em saúde mental,
com a parceria da professora de Enfermagem Ândrea Cardoso, já que se começou com as
apresentações dos trabalhos que fazíamos durante o estágio, e a chefia da Divisão de Ensino
do hospital. Após a iniciativa destas, a enfermeira da enfermaria feminina também pôde
construir um espaço diferenciado junto à equipe de enfermagem, com momentos de reflexões
e discussões sobre o trabalho durante os diferentes plantões, tendo também descrito este
trabalho que ela implementou em estudos acadêmicos (ver Mota, Abrahão e Souza, 2012).
Enfim, neste sentido, durante a graduação, pós-graduação, assistência e docência tive a
oportunidade de refletir de diferentes maneiras sobre a necessidade premente da equipe de
enfermagem repensar seu saber/fazer em Saúde Mental.
Os enfermeiros devem ser capazes de investir na produção do cuidado, em modos
heterogêneos de assistência, bem como na singularização da atenção. Este tipo de sujeito
respeita a diversidade cultural e subjetiva dos usuários, cria vínculos e sustenta uma
responsabilidade para com a saúde. Trata-se, pois, de um profissional não escravizado pela
técnica, pelo saber totalizante dos experts ou por rituais profissionais (MUNIZ, 2009).
Com o término do mestrado, atuei como docente no curso de graduação em uma
universidade privada do Rio de Janeiro, e também como professora substituta em uma
universidade pública do mesmo município, como professora das disciplinas de Saúde Mental.
Com isto, me aprofundei mais nos serviços substitutivos de Saúde Mental, e pude reformular
e intensificar meus desassossegos com relação ao cuidado.
Antes disto, havia atuado em serviços de saúde mental com forte influência
psicanalítica. Agora, percorrendo diversos serviços, me deixei encantar por outros tipos de
trabalho, em que não havia tão fortemente as marcas das dimensões psicanalíticas, o que
abriu, expandiu meu horizonte.
Logo em seguida, tive a oportunidade profissional que tanto esperava: concorrer ao
cargo de professor efetivo de universidade pública (UFF) – e fui aprovada. Estando agora em
um reencontro com a UFF, tenho podido beber das contribuições de dois núcleos de pesquisa
durante o Doutorado, e estar em sala de aula, bem como em campo de estágio com
acadêmicos nas disciplinas de Saúde Mental, o que tem sido de extrema alegria para mim,
pois tem aumentado minha potência de agir.
Tanto a experiência enquanto discente quanto a de docente/enfermeira possibilitaram
um “mergulho” no campo da Enfermagem Psiquiátrica e de Saúde Mental, e um desejo cada
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vez maior em aprofundar estudos e pesquisas que possam contribuir com esta área.
Agora no Doutorado, tendo sido acolhida pela profª Ana Abrahão, venho me
aproximando do coletivo de pesquisadores intitulado “Micropolíticas do trabalho em Saúde”,
o qual tem permitido meu aprofundamento nas maneiras de olhar as redes de saúde, bem
como das dimensões subjetivas da produção do cuidado, entendendo-a enquanto um encontro.
Por sua vez, acredito que este capítulo não esteja totalmente concluído, pois
certamente ainda irei me recordar de outras coisas para acrescentar. Ademais, minha análise
de implicações também poderá trazer em seus próprios resultados do estudo mais elementos
desse meu permanente encontro com a Saúde Mental que está sempre se(me) refazendo.

1.2. Discutindo o tema
“Enquanto o tempo acelera e pede pressa,
eu me recuso, faço hora,
vou na valsa”
Lenine e Dudu Falcão
Incrível como o formato da escrita acadêmica diminui em mim a voz da “intuição”
(conceito espinosano e bergsoniano que diz respeito ao conhecimento sensível, à produção de
pensamento). Durante a elaboração deste projeto de pesquisa, fico sempre em um vai-e-vem,
dividida entre o que devo e o que desejo fazer. Tento, então, achar um equilíbrio entre esses
dois movimentos em mim. Tendo esclarecido (“desabafado”) este aspecto, procuro abaixo
discutir sobre o tema do estudo em um contexto amplo.
Os indivíduos com sofrimentos psíquicos graves sempre estiveram presentes na
sociedade. Segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde (2001), os transtornos
mentais ocorrem comumente e afetam mais de 25% da população em dada fase da sua vida.
São também universais, afetando pessoas de todos os países e sociedades, indivíduos de todas
as idades, mulheres e homens, ricos e pobres, pessoas de áreas urbanas e rurais, exercem,
portanto, considerável impacto sobre os indivíduos, as famílias e a comunidade, visto a
magnitude do sofrimento das pessoas e do ônus econômico com gasto adicional, não só para
sua família como também para o poder público (CANEJO E COLVERO, 2005; PESSOA,
2006).
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Sabe-se que além dos danos que o sofrimento psíquico causa no próprio indivíduo, e
da relevância de redimensionar o estudo destas particularidades, ele ainda causa um impacto
no meio social que o circunda que é refletido pela maneira estigmatizada que a sociedade vê a
loucura. Desde a Antiguidade a loucura vem acompanhada de vários sentimentos complexos
que acarretam ações excludentes, punitivas e preconceituosas nos próprios espaços das
cidades – exceto na Idade Média, com marcado Teocentrismo, quando considerava-se que a
loucura era por escolha de Deus e por isto os loucos eram muito respeitados porque trariam
mensagens divinas (AMARANTE, 2010).
Apesar da magnitude da doença mental, o avanço no cuidado ao portador de transtorno
psíquico ainda é um desafio, pois, segundo Goffman (2005), ao longo dos anos, a assistência à
loucura foi caracterizada pela institucionalização e isolamento da pessoa que sofre
psiquicamente; o que só veio a fragilizar a qualidade da assistência prestada.
Na busca de enfrentar esta problemática e alcançar uma abordagem mais cidadã e
eficaz ao portador de transtorno psíquico, no século XX, fortalece-se a Reforma Psiquiátrica.
Esta proposta vem marcada pela noção de desinstitucionalização, inventando novas formas de
lidar com a loucura, transcendendo os modelos pré-estabelecidos e se movendo em direção às
pessoas (COSTA, 2007).
De acordo com os pressupostos da psiquiatria democrática italiana, a “produção de
vida” é o instrumento dos profissionais de saúde da Reforma Psiquiátrica (Jacobina, 2000).
Para possibilitar essa produção de vida aqueles que são assistidos, é preciso, antes de tudo,
que se permita olhar para a loucura de outra forma, e todos os dias refazer o olhar, a escuta, o
toque. É necessário questionar e descristalizar os papéis para que, só assim, haja a abertura de
um espaço para a produção de vida das pessoas em sofrimento mental.
A Reforma Psiquiátrica propõe a inserção social na comunidade do portador de
sofrimento psíquico. E a ênfase dada nas últimas décadas na Atenção Primária à Saúde desde a Declaração de Alma-Ata de 1978, ao invés da valorização apenas dos hospitais
enquanto centro da assistência na saúde, também forma o contexto onde se promovem
práticas mais diversificadas, a depender das demandas de cuidado do próprio usuário,
evocando o conceito de Clínica Ampliada, devido à natureza complexa das necessidades de
saúde que surgem na Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) (SILVEIRA, 2012).
Neste contexto, encontramos o investimento da/na equipe como um dos principais
pilares para as mudanças propostas pela Reforma Psiquiátrica. Interessa-me aqui pensar nos
profissionais que atuam na realidade da RAPS e que enfrentam importantes desafios em se
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sintonizar com tais propostas instituintes. As perspectivas de tratar e cuidar em saúde,
historicamente, produziram a formação profissional voltada para um fazer que objetiva a
remissão total dos sintomas e um aprimoramento técnico. Na RAPS, o profissional de saúde
se vê ainda mais frágil diante das demandas dos portadores de transtorno psíquico, que os
convocam a ações a posteriori ao encontro com o usuário, isto é, que não podem ser definidas
a priori, requerendo deles criatividade e disponibilidade para lidar com o novo a todo o
momento.
Neste sentido, acreditando na imensidão de possibilidades que os trabalhadores e
usuários de Saúde Mental tem na maneira de pensar o cuidado, pensar a RAPS, apostamos
aqui na contribuição desta imensidão para produzirmos novas vias para o cuidado na Atenção
Psicossocial.
Este projeto de tese encontra-se inserido na linha de pesquisa “O cuidado em seu
contexto sócio-cultural” do Doutorado em Ciências do Cuidado em Saúde e poderá colaborar
com esta linha devido a sua proposta no que se refere a contribuir para avanços teóricopráticos no cuidado em Saúde Mental.
Trata-se de um desdobramento do projeto “guarda-chuva” intitulado “Rede de
Avaliação Compartilhada (RAC): avalia quem pede, quem faz e quem usa” que propõe uma
Pesquisa Nacional Compartilhada Universidade-SUS. A relação direta que o presente estudo
possui com o projeto maior encontra-se em atender a alguns itens de sua carta de demandas,
isto é, elementos a serem contemplados ao longo da pesquisa. Dentre eles, pode-se
exemplificar: avaliar a produção de cuidado na rede de Atenção Psicossocial (RAPS) sob a
ótica de quem a faz e de quem a usa; considerar as novas possibilidades a partir da Rede Viva
não como oposição à rede temática instituída, mas como possibilidade de co-existência, coconstrução entre ambas (transversalidade das redes: rede instituída e Rede Viva);
institucionalização/desinstitucionalização; bem como considerar os princípios do Sistema
Único de Saúde (SUS) operando o cuidado nas diferentes redes.
Pretende-se produzir sentidos sobre o cuidado, através de uma perspectiva éticoestética, como ponto de partida para desinterditar as singularidades na RAPS, permitindo-se a
criação de novas facetas do cuidado.
Dentre os desafios colocados à rede de Atenção Psicossocial no cenário
contemporâneo, este trabalho propõe potencializar a construção do conhecimento para o fazer
da equipe a partir do reconhecimento das singularidades de olhares sobre o que é o cuidado,
através de um discurso menos reducionista da vida.
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Lança-se, então, um olhar sobre a produção de cuidado na rede de saúde mental, na
busca de produção de sentidos ético-estéticos que possam servir de pistas flexíveis (e não
receitas fechadas) que produzam caminhos para responder à realidade da atenção
Psicossocial, a qual demanda uma visada que contemple as múltiplas vertentes desta temática.
Essas pistas, antes de tudo, “moram”, por vezes “se escondem”, na potência de cada sujeito
(seja ele usuário, profissional ou pesquisador), e é no desvio produzido pela riqueza dos
encontros que elas podem se revelar.
Desta forma, torna-se necessária a articulação do cuidado com a temática da
micropolítica do trabalho em saúde. Parte-se do pressuposto de que há uma intensa “produção
subjetiva do cuidado em saúde no âmbito do processo de trabalho, e ao mesmo tempo
produção de si mesmos como sujeitos do trabalho. Isto se dá, na medida em que interagem
com os usuários e o problema de saúde, através do seu processo produtivo” (FRANCO e
MERHY, 2006).
Acredita-se que a reflexão sobre este campo não possa ser feita sem esta dimensão
micropolítica, já que as práticas de cuidado se constituem como lugar de potência na produção
do mundo e da vida. Insere-se, assim, um interesse em fazer deste estudo uma ressignificação
da temática da produção de cuidado em Saúde Mental em sua dimensão ético-estética.
Neste sentido, o presente estudo visou se aprofundar na temática da produção de
cuidado em Saúde Mental, ao reconhecer o modo como o usuário se coloca na pesquisa
considerando-se o cuidado em seu caráter múltiplo e heterogêneo, mas também reconhecer
elementos de uma ação produtivo-desejante que a pesquisadora empreendeu na produção do
estudo no campo vivo do cuidado, atuando em relações de alteridade imediata e sempre em
ato (Franco e Merhy, 2006). Desta forma, o tema da pesquisa abarcou questões da dimensão
micropolítica da produção do cuidado, à medida que olhamos para o cuidado na perspectiva
do encontro, aspecto este que está desenvolvido mais adiante neste estudo.

1.3 Delimitando o problema de estudo
“Mude, mas comece devagar,
porque a direção
é mais importante que a
velocidade” (Clarice Lispector)

Dentro das possibilidades temáticas a serem contempladas a partir da RAC (projeto
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“guarda-chuva”), o presente estudo se debruçou sobre o cuidado em Saúde Mental a partir da
produção com os usuário, buscando pistas que ‘engrossasseem’ a atual luta pela reinvenção
das formas de cuidar em saúde mental na rede viva. Como nos diz Cecília Meireles, “porque a
vida, a vida, a vida, a vida só é possível reinventada”.
A formulação de uma nova caminhada para o cuidado em saúde mental está sendo
estruturada com base na evidenciação do sujeito e na construção de um sistema que viabilize
alternativas adequadas ao vivenciar humano na dimensão clínica e cidadã. Em um caminho
oposto, o saber psiquiátrico organicista sustenta teses bizarras, como a origem genética, o
tratamento condutista que repete o asilo fora dele. Até mesmo alguns profissionais, com toda
a boa intenção, tendem a transformar o serviço de saúde numa extensão de consultórios
particulares, operando abordagens incompatíveis com a realidade social do território público
(CAMPOS, 2001).
Existem propostas instituintes de se fortalecer a perspectiva do usuário enquanto
sujeito no seu processo de cuidado (sobretudo, a partir da inspiração em experiências dos
países europeus anglo-saxões). Mas este tipo de investimento ainda está em vias de se fazer,
já que, muitas das vezes, o próprio tratamento passa pelo silenciamento e esvaziamento do
usuário enquanto ordenador de sua vida.
Certa vez, durante minha atuação na assistência, ouvi de um usuário “não prescrevam
minha vida, não me ordenem a todo instante o que devo ou não fazer”, a despeito da “boa”
intenção da equipe.
“Nothing about Me, without Me” (tradução: “nada sobre mim, sem mim”) (Okumura,
2013): aponta-se a necessidade da quebra do paradigma em que o usuário deve receber
pacientemente o cuidado que a equipe julga ser o ideal para ele. Propõe-se, então, que a
produção de cuidado dê passagem ao usuário ativo, sujeito social, e não um alvo passivo das
“especulações” e burocracias dos serviços de saúde.
A fragmentação do cuidado e a desresponsabilização pelo usuário são constituídas pela
condição estática e departamentalizada do processo condutor da terapêutica e constituem um
empecilho ao desenvolvimento de condutas emancipatórias. O diálogo deveria dar-se na
própria rede de cuidados de saúde mental, no sentido de favorecer a autonomia do usuário
(AMARANTE, 2011).
Este é um desafio que está colocado para os profissionais de saúde em geral que
historicamente buscam respaldar suas práticas em técnicas e protocolos bem estabelecidos na
procura pela segurança de se ter um papel definido e garantido. O risco que se corre nesta
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dimensão sistematizada e “segura” encontra-se na contramão que se insere em relação à
necessidade do cuidado individual, sobretudo, no campo da Saúde Mental.
Por isto, esta pesquisa se debruçou sobre a produção de cuidado de Saúde Mental
através da produção com os usuários, ao iluminar as suas singularidades, com vistas a buscar
reinvenções na constituição do fazer em saúde na Atenção Psicossocial.
Acredita-se que os profissionais da Saúde Mental podem construir um outro cuidado
fora das amarras institucionais da psiquiatria, mediado pelo encontro com o usuário, buscando
driblar as barricadas que encontram em seu caminhar na Atenção Psicossocial, ao
reconhecerem que a produção de cuidado se dá em acontecimento, na potência de vida e na
diferença.
A experiência de viver, para além do processo saúde-doença, não se dá de maneira
estanque. Ao contrário, acredita-se que, ao se dar vez e voz ao usuário, pode-se notar que há aí
nesta experiência uma intensa multiplicidade, que supera as noções de identidade ou analogia
que estão contidas nas normatizações do cuidado.
Desta forma, é necessário que o cuidado produzido não perca de vista esta perspectiva,
buscando a sintonia do processo de trabalho com aberturas para as singularidades presentes no
campo, isto é, abertura para a diferença.
No presente estudo, procurou-se refletir no sentido de que o cuidado vaza as normas e
protocolos, e a rede de cuidados do usuário está para além das “estações” de saúde instituídas,
e que é preciso que isso seja reconhecido e potencializado através da pesquisa-interferência
que faça falar os fluxos, os pontos em que há pulsão de vida, o devir-diferença no cuidado e o
devir-rede viva, que se monta e remonta a cada encontro.
Buscou-se, assim, articular as noções de cuidado em Saúde Mental com as
multiplicidades produzidas nos encontros da pesquisa com os usuários, visando engendrar
sentidos que contribuam para a qualificação da rede neste campo, ou melhor, para a abertura
de outras possibilidades de rede.
Neste sentido, pensar a produção de cuidado na rede de saúde mental foi algo
desafiador, porém valioso, ao se utilizar da noção de promover a vida, promover a potência de
existir em uma rede viva. Para além do “tratar”, para além da abordagem aos sinais e
sintomas, buscou-se produzir conhecimentos que orientem saberes e práticas que sejam
capazes de acolher as diversas dimensões da vida, as singularidades, quantas os usuários
precisarem/desejarem compartilhar com a rede de cuidados.
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1.4 O Objeto de Estudo e sua Justificativa

A partir do problema disparador apresentado, esta pesquisa teve como objeto de estudo
“o encontro na produção de cuidado no âmbito da Atenção Psicossocial”. Considera-se a
noção de encontro pelo referencial da esquizoanálise, como algo que é resultante da afetação
dos corpos, em detrimento da indiferença.
Este objeto de estudo pode apresentar relevância para o portador de sofrimento
psíquico, já que busca estimular uma criação para a produção do cuidado no campo
Psicossocial. Ademais, pode permitir uma revisão no meio acadêmico sobre a formação para a
atuação dos profissionais de saúde junto à pessoa com transtorno psíquico, pois permitirá
reflexões ético-políticas que estão sempre presentes em um tensionamento na formação para a
atuação nesta área.
“A produção de cuidado no Sistema Único de Saúde é operada pelos trabalhadores em
sua micropolítica, isto é, a partir de diferentes projetos que se interpõem em intenso
produtivo, em redes, onde opera uma importante capacidade inventiva do trabalhador, o que
agrega grande possibilidade de realização ao SUS” (retirado do texto do projeto “guardachuva” RAC).
Com a necessidade cada vez mais premente de se pensar uma produção de cuidado
qualificada em Saúde Mental, acredita-se que estudos como este venham a contribuir para a
determinação de tal qualificação no cotidiano dos serviços de atenção Psicossocial, afinal,
como diria Paulo Delgado “não sou técnico, psiquiatra, psicólogo, psicanalista, terapeuta
ocupacional, enfermeiro, assistente social, auxiliar de enfermagem, gestor. Sou candidato a
paciente” (2009, p.1).
Neste sentido, estudos que busquem dar lugar ao olhar do usuário a respeito das práticas de
saúde mental podem trazer conhecimentos jamais apontados, caso os participantes da
pesquisa não fossem os próprios atores da RAPS, visto que a produção de conhecimento é
dada, neste caso, pelo que vem de dentro na relação do cuidado, e não por forças que vem de
fora, como em uma teoria totalizante.
Ademais, o referencial teórico-metodológico deste estudo permitiu uma revisão nas
formas de se produzir conhecimento em saúde, à medida que considerou o pesquisador
enquanto sujeito implicado, presente no estudo com sua história e afetos, ao invés de buscar
uma suposta neutralidade. O pesquisador está disponível, aberto à produção de alteridades e
afetos junto ao campo de pesquisa e junto a si mesmo.
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“De tanto ser, só tenho alma.
Quem tem alma não tem calma.
Quem vê é só o que vê,
Quem sente não é quem é” (Fernando Pessoa)
1.5 Questões Norteadoras e Objetivos
“É chato chegar a um objetivo num instante”
Raul Seixas

Foram elaboradas algumas questões para nortear o presente estudo:
 Que afetos e sentidos são produzidos quando o pesquisador se coloca em
experimentação nas relações da produção de conhecimento?
 Que devires e capturas agenciam as práticas de cuidado?
 Como produzir intercessores para o encontro com a Saúde Mental a partir das
singularidades do usuário?

A partir das questões supracitadas, foram delineados alguns objetivos que foram
utilizados como balizadores iniciais da pesquisa:
 Experimentar a pesquisa por meio da análise de implicações do pesquisador como
legitimação dos afetos na produção de conhecimento;
 Propiciar a avaliação da produção de cuidado pelo usuário a partir do regime éticoestético;
 Produzir sentidos para o encontro com a Saúde Mental a partir das singularidades dos
usuários.
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II. A REFORMA PSIQUIÁTRICA E A PRODUÇÃO DE REDES DE CUIDADO: UMA
CONTEXTUALIZAÇÃO
O processo de Reforma Psiquiátrica no Brasil tem como um dos seus pilares principais
a Desinstitucionalização (Daúd, 2000), inspirada na proposta da Psiquiatria Democrática
italiana e caracterizada pela crítica epistemológica ao saber médico psiquiátrico, no qual o
sentido de cidadania ultrapassa o do valor universal, para colocar em questão o próprio
conceito de doença mental que determina limites aos direitos dos cidadãos (ROTELLI,
LEONARDIS e MAURI, 2001).
Embora se constitua no discurso e na prática hegemônicos, o modelo psiquiátrico de
assistência sempre recebeu críticas. Desde seu princípio com Machado de Assis, escritor do
romance “O Alienista”, passando pelas denúncias que frequentemente surgiam (e ainda
surgem) na imprensa, por meio de experiências inovadoras que questionavam, desde o interior
do asilo, sua lógica de exclusão e de aniquilamento da subjetividade e finalmente nos
documentos de organismos nacionais e internacionais nos anos 60. Tantas críticas deixaram
suas sementes, que foram regadas e fertilizadas por debates e discussões realizados,
principalmente, no interior das universidades que recebiam e repercutiam os ecos das notícias
sobre, principalmente, dois grandes movimentos de ruptura com a psiquiatria: AntiPsiquiatria, de Laing e Cooper e a Psiquiatria Democrática Italiana de Franco Basaglia. Foi no
final dos anos setenta que vários congressos e encontros possibilitaram a vinda ao Brasil
destes importantes nomes, além de outros, como Michel Foucault, Robert Castel, Felix
Guattari, Erwin Goffman (AMARANTE, 1998).
A frase de Basaglia “Contra o pessimismo da razão, o otimismo da prática” se
transformou em uma palavra de ordem para uma geração de profissionais, que ingressou nas
instituições psiquiátricas, começou a questioná-las e a buscar novas soluções concretas,
fortalecendo a necessidade de se politizar o discurso e a prática dos trabalhadores de saúde
mental.
Foi a partir das reflexões e provocações produzidas por estes autores/atores,
especialmente por Basaglia, e em um clima de perseguição e repressão às manifestações de
oposição ao regime, que a Reforma Psiquiátrica nasceu e se fortaleceu por meio,
principalmente, da mobilização dos trabalhadores que, ao recusarem o papel de funcionários
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do consenso (Basaglia, 1977), tornaram visíveis os dispositivos de segregação e violência das
instituições psiquiátricas.
A Reforma Psiquiátrica e desinstitucionalização no Brasil ocorrem com a denúncia e a
crítica ao modelo asilar de assistência psiquiátrica. A negação do manicômio pelos
trabalhadores de saúde como alternativa inviável para o tratamento ao portador de sofrimento
psíquico emerge da própria prática, pela luta trabalhista e pela oposição à chamada “indústria
da loucura” (LOUGON, 2006).
Amarante (2013) aponta que as Reformas Sanitária e Psiquiátrica acontecem, no
cenário nacional, como um processo não apenas de transformação da assistência e de
construção de uma nova agenda para a saúde pública, mas como um projeto de
redemocratização.
O termo Atenção Psicossocial passou a ser utilizado quando se definiu que a atenção
integral e a cidadania eram conceitos norteadores da atenção à saúde mental, quando da II
Conferência Nacional de Saúde Mental (1992). E que, abordagens psicossociais no campo da
saúde mental, assistência social e educação devem, portanto, ser capazes não só de denunciar
os mecanismos estruturais de opressão e discriminação social, de gênero, étnica e cultural e de
desigualdade no acesso formal a serviços, como também identificar as principais
representações envolvidas nos grupos espoliados, no sentido de melhor ouvir as suas
demandas, estabelecer um diálogo “multi e intercultural compreensivo, e desenvolver
metodologias operativas adequadas, capazes de superar as barreiras linguísticas, sociais, de
gênero e culturais de acesso, ou que comprometam a continuidade e a qualidade da atenção
nos serviços” (VASCONCELOS, 2009, p.146) .
O campo da Atenção Psicossocial é desse modo, um conjunto de dispositivos e
instituições que possibilitam o cuidado em saúde mental, e que assim sendo, é um campo bem
complexo, plural, polissêmico, que versa sobre o estado mental dos sujeitos e das
coletividades (Vasconcelos, 2009; Koda, 2003; Amarante, 2009). Tal campo, por ser um
processo social constituído desse entrelaçamento de discursos, vozes, fatos, por vezes
contraditórios, repleto de tensões, contra-sensos, consensos (Amarante, 2011), não se coloca
como um modelo, um sistema fechado ou uma técnica (SARACENO, 2001).
O seu saber é construído no caminhar, nas interseções, nas interpelações, em um
movimento constante e de transformação, agenciados por diversos protagonistas em
permanente negociação.
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Implica não só reconhecer que a liberdade é terapêutica, como nos
ensinou Basaglia (...) agora o que está em jogo é toda a existência e
reprodução social dessas pessoas, seus projetos de reinvenção de novas
formas de viver, e que modificam integralmente os componentes psíquicos de
sua realidade (VASCONCELOS, 2009, p. 142).

As ações psicossociais são construídas a partir do entendimento mais amplo de saúdedoença, que engloba a realidade psicossocial, a atenção interdisciplinar no campo da saúde
mental. Refere-se à responsabilidade do cuidar pelos diversos atores sociais, usuários,
familiares, profissionais, comunidade de modo geral, por intermédio de diversas metodologias
articuladas à terapêuticas (CARVALHO, 2013).
A Política Nacional de Saúde Mental tem como marco a Lei 10.216/2001, também
conhecida como Lei da Reforma Psiquiátrica, a qual redireciona o modelo assistencial em
saúde mental, dispondo sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos
mentais e define que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando
os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.
Neste sentido, a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) foi instituída pela Portaria
GM/MS nº 3.088, de 23 de dezembro de 2011 (republicada em 21 de maio de 2013),
obedecendo às diretrizes desse novo modelo assistencial, e tem como principais objetivos:


Ampliar o acesso à atenção psicossocial da população, em seus diferentes níveis de
complexidade;



Promover o acesso das pessoas com transtornos mentais e com necessidades
decorrentes do uso do crack, álcool e outras drogas e suas famílias aos pontos de atenção;


Garantir a articulação e integração dos pontos de atenção das redes de saúde no
território, qualificando o cuidado por meio do acolhimento, do acompanhamento contínuo
e da atenção às urgências (BRASIL, 2011).
Constituem-se diretrizes para o funcionamento da Rede de Atenção Psicossocial:
I - respeito aos direitos humanos, garantindo a autonomia e a liberdade das pessoas;
II - promoção da equidade, reconhecendo os determinantes sociais da saúde;
III - combate a estigmas e preconceitos;
IV - garantia do acesso e da qualidade dos serviços, ofertando cuidado integral e
assistência multiprofissional, sob a lógica interdisciplinar;
V - atenção humanizada e centrada nas necessidades das pessoas;
VI - diversificação das estratégias de cuidado;
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VII - desenvolvimento de atividades no território, que favoreça a inclusão social com
vistas à promoção de autonomia e ao exercício da cidadania;
VIII - desenvolvimento de estratégias de Redução de Danos;
IX - ênfase em serviços de base territorial e comunitária, com participação e controle
social dos usuários e de seus familiares;
X - organização dos serviços em rede de atenção à saúde regionalizada, com
estabelecimento de ações intersetoriais para garantir a integralidade do cuidado;
XI - promoção de estratégias de educação permanente; e
XII - desenvolvimento da lógica do cuidado para pessoas com transtornos mentais e com
necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, tendo como eixo central
a construção do projeto terapêutico singular (BRASIL, 2011).
O modelo de redes de cuidado configura as ações de saúde mental na atenção básica.
A base territorial e a atuação transversal com outras políticas específicas buscam o
estabelecimento de vínculos e acolhimento da ação em saúde. Neste processo, devem estar
fundamentadas os princípios do SUS e da Reforma Psiquiátrica e para sua articulação (saúde
mental e atenção básica) resultam as seguintes diretrizes fundamentais: noção de território;
organização da atenção à saúde mental em rede; intersetorialidade; reabilitação psicossocial;
multiprofissionalidade e interdisciplinaridade; desinstitucionalização; promoção da cidadania
dos usuários; e, construção da autonomia possível de usuários e familiares (BRASIL, 2003).
Porém, explorando-se as múltiplas facetas das demandas do usuário, entende-se que o
cuidado em Saúde Mental requer a produção de Redes Vivas (Mehry) que venham a
potencializar novos encontros, pois demanda a criação de escutas polifônicas e campos
transferenciais multifocais, bem como um certo caleidoscópio de possibilidades de encontros,
potentes para a produção de subjetividade dos envolvidos.
Assim, não obstante a proposta de rede instituída, em que cada serviço de saúde seria
uma “estação” e elas se ordenariam por uma hierarquia regulatória, “nem sempre a lógica da
produção existencial de um usuário e sua busca por respostas para si, no campo do cuidado,
‘obedece’ esses mecanismos regulatórios” (MERHY, 2014, p.1).
O que ocorre é que, a despeito de uma rede de saúde desenhada pelo sistema de saúde
a priori, o portador de transtorno psíquico possui demandas que subvertem muitos protocolos,
tornando-os opções frágeis. Por isto, torna-se valiosa a articulação da RAPS com uma rede de
saúde menos formatada, porém, mais autêntica sob o ponto de vista da confiança do usuário –
composta, por exemplo, por pessoas de sua vizinhança, ou por uma antiga professora em
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quem confia há muitos anos, não importa quem seja, o que importa é o elo, o vínculo, que
soma com a equipe de saúde mental – por que não? A Rede Viva é fruto de componentes
anticapitalísticos que brotam do próprio território do usuário.
Em texto sobre Redes Vivas, Merhy afirmou que “não há como começar uma
investigação obedecendo só o território institucional definido pelas formas de organizar as
redes formais de cuidado, nos arranjos entre as estações”, referindo-se aos serviços de saúde
(estações seriam a rede dura, instituída pelo governo). Fazendo referência ao que ele chama
de Rede Viva, Merhy (2014) afirma “As redes para nós nascem nos campos de existências
dos ‘usuários’".
Ao pesquisar sobre acesso e barreira na rede de Saúde Mental, por exemplo, a linha de
pesquisa Micropolítica do Trabalho e Cuidado em Saúde revelou que determinada usuária de
um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) possuía diversas possibilidades de produção de
cuidado, produção de vida fora dessas "estações" instituídas. E essas outras possibilidades
para fora das “estações” mais óbvias da sua rede de cuidados não a tomavam simplesmente
como “a usuária de saúde mental”, e muito menos levava em consideração apenas o seu
diagnóstico que funcionaria como o primeiro filtro de todas as equipes que tinham contato
com ela no campo institucionalizado pelas ‘estações de cuidado’” (MERHY, 2014, p.2).
Aponta-se que, era como se em um CAPS (“estação” instituída) não houvesse saída
para a usuária que não fosse ser uma psicótica e ponto final e que seria este patamar estanque
na concepção da equipe, que teriam como parâmetro para pensar qualquer oferta. Porém, fora
do território institucional da saúde mental, isto é, fora dos equipamentos de saúde instituídos,
ou dentro da chamada Rede Viva, o usuário é simplesmente ele mesmo, para além de
qualquer diagnóstico e as ofertas vem por outros acontecimentos e relações, com outros
sentidos. Assim, o usuário não era mais um caso, mas uma Rede Viva de Existências
(MERHY, 2014).
Isto vai de encontro com o eixo desinstitucionalizante da Atenção Psicossocial, o qual
enfatiza a necessidade dos profissionais da RAPS desenvolverem a experiência de práticas
que vão além do cenário tradicional (consultório e/ou enfermaria), buscando novos espaços de
contato e acompanhamento do paciente. Também deve ser estimulado abranger outros atores
que não apenas o paciente, como a família enquanto referência do processo terapêutico
(PAULIN E POÇAS, 2009).
A IV Conferência de Saúde Mental reafirmou o campo da saúde mental como
intrinsecamente multidimensional, interdisciplinar, interprofissional e intersetorial, e como
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componentes fundamentais da integralidade do cuidado social e da saúde em geral (BRASIL,
2010).
Considerando-se o acesso ao cuidado não apenas sob a perspectiva do (não)
atendimento, mas enquanto analisador da resolutividade/efetividade do cuidado Psicossocial,
considera-se que se faz necessária a garantia de práticas dotadas de integralidade para que se
busque uma produção de cuidado que de fato venha a responder às reais demandas dos
sujeitos que sofrem psiquicamente.
A integralidade das ações de saúde depende de diferentes dimensões do trabalho
como: a organização do trabalho, a interação entre os sujeitos e a incorporação de novos
saberes e práticas (MATOS, 2003).
Nasi, Cardoso, Schneider, Olschowsky e Wetzel (2009) abordam a questão da
integralidade na saúde mental, como algo que valoriza o contato e o acolhimento do sujeito
em sofrimento psíquico. Atribui-se então, no modo psicossocial, à importância do sujeito ser
visto como um ser inserido em um grupo familiar e social, devendo-se, também, considerá-lo
como agente das mudanças buscadas e incluídas no tratamento (NASI, CARDOSO,
SCHNEIDER, OLSCHOWSKY e WETZEL, 2009).
Reforçam que a integralidade na saúde mental objetiva apresentar respostas diferentes
daquelas orientadas pelo modelo biomédico, que tem a doença como foco da intervenção.
Destarte, de acordo com estes autores, o cuidado na perspectiva da Reforma Psiquiátrica
pressupõe a capacidade de escuta e a disponibilidade para acolher e interagir com os sujeitos
que demandam atenção em saúde (NASI, CARDOSO, SCHNEIDER, OLSCHOWSKY e
WETZEL, 2009).
Destarte pode-se considerar que a Reforma Psiquiátrica (RP) pretende enfrentar os
saberes instituídos historicamente que produzem a institucionalização do portador de
transtorno psíquico – marcada pela violência e pelo isolamento –, na busca por práticas
instituintes a favor da cidadania e da redemocratização dos espaços de convivência e
tolerância.
No entanto, os usuários, suas vidas pedem mais. Já não basta o avanço contrahegemônico da superação dos hospitais. Os encontros produzidos com os sujeitos nesta
pesquisa apontam que a RAPS precisa ser “vida-centrada”, isto é, atravessada pela rede viva:
que dê passagem aos diferentes modos de andar a vida.

20

III. A MICROPOLÍTICA DO TRABALHO EM SAÚDE E UMA AUTOPOIESE PARA
A PRODUÇÃO DO CUIDADO

A resolutividade das ações de saúde ancora-se não só nos aspectos geográficos,
logísticos ou macropolíticos; ancora-se sim, sobretudo, nos aspectos micropolíticos. Para
Ceccim e Merhy, a micropolítica é a resistência às capturas, a luta pelo direito à criação, a
exposição e vivência, em ato, de uma relação, os coengendramentos de si e de mundos. Os
autores questionam: que territórios de ser são criados, que rupturas são introduzidas, que
acolhimentos são ofertados? O que tem e o que não tem pertencimento a esses territórios
constituídos? (CECCIM e MERHY, 2009).
São territórios aquilo que é constituído quando se estabelece uma relação. São atores
em relação que constituem territórios, territórios que dão ou não passagem aos devires ou para
campos de possíveis (campos de virtualidades que podem ser atualizadas em realidades). São
os encontros de atores com atores, a partir dos seus planos de existência, que dão
substancialidade para o campo da política em qualquer cotidiano (CECCIM e MERHY,
2009).
É pela dimensão micropolítica, portanto, que se detecta – na produção do cuidado –
uma dimensão política dos seres, não apenas o registro de assistências. No cuidado, “os
encontros são micropolíticos, por estarem sempre abertos, sob alteridades intercessoras, sob
distintas possibilidades de subjetivação, que podem caminhar de um processo biopolítico para
um processo de biopotência” (Ceccim e Merhy, 2009, p.533) e da serialização à
singularização (Guattari e Rolnik, 1999). “A micropolítica é o protagonismo do trabalhador e
do usuário nos seus espaços de trabalho e relações” (BRASIL, 2005, p.75).
Tendo-se em vista a íntima relação que existe entre resolutividade e a produção
micropolítica do cuidado, deve-se buscar apostas em encontros singulares no saber/fazer das
equipes de saúde mental. Além disso, os encontros na micropolítica são intensamente
“pedagógicos,

operam,

ante

as

práticas inculcadoras e homogenizadoras, com trocas

entre domínios de saberes e fazeres, construindo um universo de processos educativos em ato,
em um fluxo contínuo e intenso de convocações, desterritorializações e invenções” (CECCIM
e MEHRY, 2009, p.533).
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Sabe-se que, por dentro dos saberes que estão sendo operados como ferramentas para
as ações de saúde, há uma tendência em se priorizar o agir clínico, biomédico, o agir do tipo
queixa-conduta, em detrimento de outros. O corpo, de lugar às sensações, passou a lugar
físico da existência das lesões orgânicas que deveriam ser visualizadas para possibilitar a
compreensão dos processos de adoecimento e, desse modo, compreender corpo, saúde,
doença, tratamento e cura. “O particular suprime a demanda pelo singular, protege o exercício
das profissões em detrimento do acolhimento do outro em suas reais demandas (nem se sabe
quais seriam)” (CECCIM E MEHRY, 2009, p.533).
“As três ecologias” (Guattari, 2007) é um manifesto pela ressingularização
permanente de todas as coisas, serviços de saúde, instituições de formação, cidades.
Conclama a uma "máquina de guerra": a produção da vida na diferença, no diferir-se de si
mesmo, em um campo de relações sociais e históricas, operando subjetivações anticapitalísticas, ativando territórios desejantes, mundo em produção versus o modo de
subjetivação capitalístico que opera o viver de uns com a produção da morte dos (e nos)
outros (GUATTARI, 2007).
Guattari propõe elementos para uma relação consigo mesmo, com o outro e com o
ambiente, remetendo a um sentido do homem no mundo, o que implica em olhar para este
mundo sem as amarras disciplinares, porque trata-se do homem em situação, e não o homem
atemporal, a-histórico.
Ceccim e Merhy (2009) propõem um desafio aos movimentos de mudança: seu
componente anticapitalístico, que é, para eles, o da autopoiese, resultante de processos
apoiadores que sustentam a autoanálise e a autogestão das práticas sociais nos vários coletivos
em ação.
Esse “componente anticapitalístico” é a identificação da existência de modos de agir e
que contemplam o disparo e o agenciamento de novas possibilidades subjetivas nos coletivos
sociais implicados com processos de produção da vida, sem restrições nas suas
singularidades.
Trata-se da construção de modos de vida e trabalho pautados pelas relações solidárias
e vivificantes dos modos de ser, nos quais a pluralidade é expressão da vitalidade desejante e
não ameaça, e a única ética é a do agir na direção de favorecer a autopoiese do viver solidário
nas diferenciações individuais e coletivas (CECCIM e MERHY, 2009).
Ali onde há captura, há disruptura e, portanto, singularização. Há o ordenamento
profissional e a ordem dos encontros, há as condições do trabalho e as condições da interação;
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o paradoxo visto sob o prisma da micropolítica em saúde se torna a oportunidade de inventar
as práticas cuidadoras (CECCIM e MEHRY, 2009).
Nesta lógica da singularização da produção de cuidado, ao potencializar-se a dimensão
micropolítica destes processos, insere-se também a temática da produção subjetiva em ato de
cada trabalhador da saúde, “que produz o cuidado em saúde, e ao mesmo tempo, produz o
próprio trabalhador enquanto sujeito no mundo” (Franco e Merhy, 2006, p.1). A subjetividade
atua na construção do microcosmo em que cada um está inserido, e onde opera
micropoliticamente.
A produção subjetiva do meio em que se vive e trabalha é marcada
por uma constante desconstrução e construção de territórios existenciais,
segundo certos critérios que são dados pelo saber, mas também e
fundamentalmente seguindo a dimensão sensível de percepção da vida, e de
si mesmo, em fluxos de intensidades contínuas entre sujeitos que atuam na
construção da realidade social. Esta percepção segundo a qual os sujeitos na
cena do trabalho, operam em fluxos de conexão entre si, é inspirada na ideia
de Rizoma, usada por Deleuze e Guattari no primeiro volume do livro “Mil
Platôs” (1995), e significa um movimento em fluxo horizontal e circular ao
mesmo tempo, ligando o múltiplo, heterogêneo em dimensão micropolítica
de construção de um mapa, que está sempre aberto, permitindo diversas
entradas e ao se romper em determinado ponto, se refaz encontrando novos
fluxos que permitem seu crescimento, fazendo novas conexões no processo.
Aparece portanto como movimento dinâmico, que opera em conexão entre
diversos planos de existência e intensidades (Franco e Merhy, 2006, p.2).

Nesta conexão, ocorre que profissional e usuário se afetam e isto ocorre por
intensidades “circulando entre as relações que se estabelecem entre dois corpos, entendendose como corpo, sujeitos em ação como trabalhador e usuário, (...) mas também estes com as
normas, saberes, instrumentos que se configuram no cenário do cuidado em saúde”
(FRANCO E MERHY, 2006, p.4).
Considera-se que, a depender do microcosmus de produção de cuidado, pode haver um
aumento ou redução da potência de agir. Espinosa explica isto a partir das noções de alegria e
tristeza; na primeira, há um processo de realização das potências de vida, e na segunda,
diminuição desta potência.
Franco e Merhy (2006) exemplificam no contexto da saúde como produtores de
“linhas de vida”: o encontro trabalhador-usuário que produz acolhimento, vínculo, autonomia,
satisfação. Enquanto isto, um modo de agir que se manifesta de modo sumário e burocrático,
irá ser produtor de heteronomia, insatisfação, isto é, redução da potência de agir – “linhas de
morte”.
Desta feita, acredita-se que, ao se pensar um encontro com o usuário em que, as
práticas de saúde se dão de fora para dentro (com o uso de normas e protocolos), quando o
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profissional não exerce uma autopoiese, se está diante de uma situação de tristeza. Porém, se
o trabalhador está livre deste poder que impõe as formas de produzir saúde, poderá sim haver
um campo de alegria, sob o ponto de vista das formas de se produzir saúde a partir dos
maiores níveis de realização das potências do encontro profissional-usuário, por componentes
anti-capitalísticos, não totalizantes ou não hegemônicos nas formas de se produzir o cuidado.
Destaca-se aqui a dimensão ético-estética deste estudo. A Ética tem como objeto a
partilha do bem produzido impulsionada pela força interior da consciência social de cada um.
É ação humana concreta que a todos coloca perante a respectiva da alteridade, ou seja o outro.
Em síntese, é o ser humano em interação com a humanidade. E isto não se dá sob o ponto de
vista do dever (o que devo fazer) ou da moral (bem e mal; fazer o bem para ser recompensado
etc.). Não. Pensa-se aqui a ética que privilegia os modos de vida, as potências de vida, a
intensidade e singularidade nos modos de existir. A ética, diferente da moral, possui critérios
que são colocados pelos próprios modos de vida (critérios imanentes), e não por um
julgamento de algo maior ou algo transcendente (ex: deve-se fazer algo bom porque Deus é
bom, deve-se fazer algo bom porque gostaria que a universalidade também fizesse este bem
etc.) (DELEUZE, 1992).
Já a Estética centra-se no belo e releva de uma atitude contemplativa do agente
isolado, a partir da sua sensibilidade pessoal. O ser humano por si só, perante a criação
artística. A estética é a teoria do belo enquanto harmonia de manifestações exteriores da
matéria ou enquanto ideia concretizada sensivelmente. A estética permite que se dê
consistência às percepções, produzindo o que Deleuze chama de perceptos e afetos
(DELEUZE, 1992).
O momento ético exige reflexão sobre o impacto de cada ato individual na esfera de
interesses da alteridade, transcendendo por isso o círculo meramente pessoal do
protagonista. E o momento estético é a fruição isolada, solitária, individual do belo por cada
um segundo a sua capacidade de percepção (PAIVA, 2009).
O ato ético é efêmero, ou seja, esgota-se em cada realização própria, carecendo
renovação (Paiva, 2009). A obra estética resiste ao tempo, podendo atingir a intemporalidade,
por dar consistência às percepções.
Na relação entre Ética e Estética uma não exclui a outra, mas se diferenciam.
O que se pretende definir aqui como ético é a escuta às diferenças que se fazem nos
envolvidos e se afirma o devir a partir dessas diferenças. E a noção Estética não é o rigor do
“domínio de um campo já dado (campo de saber), mas sim o da criação de um campo, criação
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que encarna as marcas no corpo do pensamento, como numa obra de arte” (Guattari e Rolnik,
1999, p.37). E, assim, propõe-se uma luta contra as forças nos envolvidos que obstruem as
nascentes do devir.
Diversos impasses de toda natureza (ex: técnicos, sociais, econômicos, históricos etc.)
surgem no cotidiano do profissional de saúde quando ele se encontra com as práticas de
cuidado, com o usuário ou com as demandas do campo Psicossocial. Esses impasses não são
os causadores da estagnação do profissional de saúde mental. O que o faz diminuir sua
potência de agir é o que ele faz desses impasses. O acontecimento impasse não é o mal. O mal
está em ter sua potência, seu desejo, seu pensamento, seu corpo reduzido por causa do
acontecido.
O determinante é então: O que se faz com aquilo que acontece? Como isto aparece na
produção do cuidado? Aqui é que se decide se haverá um encontro no cuidado “bom” ou
“ruim”, “alegre” ou “triste”, ser ético ou moral no encontro. É aqui que o profissional irá
decidir se ele investe no poder (mesmo que seja humilde e acredite na igualdade e na
democracia por exemplo) ou se investe na potência. Decide-se se investe no eu ou em um
corpo organizado. Se investir na diferença, na potência de um pensamento que cria e de um
corpo de intensidade, o profissional estará na produção de um encontro alegre, que aumenta a
potência de viver nos acontecimentos, e não a potência de poder do profissional ou da rede de
saúde.
Atualmente as formações sociais (principalmente Ocidentais) operam por modos de
poder, que rebaixam a vida, que separam a vida do que ela pode. As práticas de saúde, por sua
vez, também tem sido governadas por esta lógica. O maior grau de autonomia que se
consegue investir junto aos usuários é a partir da educação em saúde que se dá, muitas das
vezes, em ensinar a obedecer, a seguir modos de viver que o profissional considera que sejam
mais saudáveis.
Assim, as práticas de vida mais legitimadas começam a ser consideradas aquelas que o
profissional de saúde passa a tentar construir com os usuários, passa a inculcar na vida das
pessoas, pois seriam mais “saudáveis”. Neste sentido, abre-se o questionamento de que: que
autonomia seria essa em que o usuário deve seguir o que alguém o ordena? E que critérios são
utilizados para se definir o saudável? Saudável para que? Para quem?
Os balizadores dos profissionais para se pensar as práticas de vida saudáveis tem sido
cada mais elementos totalizantes, que não dão lugar à diferença, às singularidades dos modos
de viver.
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Assim, se está diante de práticas de saúde que se propõem a partir de um padrão que
tem como critério algo que está fora do próprio usuário, algo que não passa por ele. Estas
práticas de saúde só suportam a vida em estado rebaixado, e nunca intensivo. O que é
intensivo no corpo e no pensamento, não é tolerado, mesmo quando atualmente se diz “viva
as diferenças” (que seria um modo cínico de resolver esse problema).
Considera-se como extensivo o movimento em que as multiplicidades de cristalizam
no que existe, como nas hierarquias, formas de ser, julgamentos, padrões, modelos etc. Já o
intensivo, é a lógica que deve ser perseguida. Acontece quando as multiplicidades “escorrem
pelas mãos”, quando podem agenciar, podem conectar, quando ela abre para a dimensão das
intensidades. É no campo do intensivo que vão se dar os agenciamentos, as conexões, a
produção de dispositivos que geram o novo (Deleuze, 2006).
Diante de práticas de saúde totalizantes, as intensidades, então, não são toleradas a não
ser que elas sejam submetidas a um estado extensivo de interpretação – a intensidade
submetida à extensão. Desta forma, sempre que o trabalhador do campo da saúde se prende só
ao extensivo, só a normas, padrões de cuidado ou a teorias totalizantes, ele dificulta a
mudança, a produção de agenciamentos, conexões nos encontros que se dão no cuidado, e não
se abre a uma autopoiese.
O que pode fazer o trabalhador-cuidador inventar, criar novas formas de cuidar? Ou
como ele pode se reinventar no cuidado a cada encontro? Inventa-se pelo que lhe afeta (e não
quando se é indiferente), pelas conexões que estabelece ou as relações que se tem (encontros).
Assim, considerando que a cada usuário o profissional da saúde está diante de uma
multidão de singularidades (Merhy, 2014), é condição para que ele crie (n)o cuidado, a
existência do afeto, do desejo, da vontade de potência quando ele estiver diante de cada modo
de viver.
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IV. A LIGA QUE SUSTENTA O CAMPO DO CUIDADO NA ATENÇÃO
PSICOSSOCIAL

Considerando-se que o movimento de Reforma Psiquiátrica brasileira busca a
desconstrução da realidade manicomial - para além da “queda dos muros manicomiais" em
sentido físico, é premente que se operem transformações de toda uma cultura que sustenta a
violência, a discriminação e o aprisionamento da loucura. Para tanto, o primeiro passo seria
renunciar a perseguição da cura e tomar como objeto a existência-sofrimento e os espaços de
sociabilidade e solidariedade. A ênfase não é mais colocada no processo de cura, mas na
produção de vida, de sentido, de sociabilidade, e na utilização das formas de convivência – ou
dos espaços coletivos (ROTELLI, 1990).
No enfoque da mudança de paradigma proposta para a atenção Psicossocial, fica
evidente a necessidade da modificação do trabalho dos profissionais neste campo para uma
abordagem que considere as singularidades dos usuários, o contexto de vida em que ele está
inserido, permeando a co-participação no processo da reabilitação, de promoção da saúde,
mas, principalmente, no processo de re-inventar modos de viver.
Tangente a isso, há a necessidade de trazer esses elementos para os profissionais da
saúde, considerando-se este conhecimento da Reforma Psiquiátrica e as inovações práticas
que ela sugere, sendo necessárias ressignificações diárias do processo de trabalho e de
formação em Saúde Mental e para apostas em cuidar para emancipar. Considera-se aqui que o
encontro do trabalhador com as singularidades dos usuários possa ser um agenciamento para a
produção de novas formas de cuidar em saúde mental.
A noção de cuidado supera a lógica pontual e casuística da intervenção medicamentosa
por si só. O cuidado é operado em uma ação integral que incorpora as tecnologias, os
significados e os sentidos voltados para uma compreensão da saúde como o direito do ser
humano (PINHEIRO; GUIZARDI, 2006).
A deficiência encontrada na prestação do cuidado integral para com as pessoas, por
meio do sistema de saúde, instabiliza as relações entre os sujeitos, a sociedade e o próprio
estado. Se a constituição das práticas não referencia o acolhimento, a escuta, a
responsabilização e, por fim, a própria autonomia do usuário, advém um cenário deficiente
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perante a concepção de integralidade (PINTO, 2008).
Destaca-se, porém, que o presente estudo não recorta a autonomia somente pelo ponto
de vista de “te ensinar a te cuidar”, visto que isso traz uma concepção de saúde que não é dada
pelo próprio usuário. Considera-se, sim, a autonomia sob o ponto de vista de não haver uma
imposição do que seria o ideal, mas sim de se dar espaço às singularidades dos diferentes
modos de viver, ao passo que se tenha como saudável, o que aumenta a potência de vida, que
é dado pelo próprio desejo de cada um.
Os agravos psicossociais permeiam os cenários e espaços de cuidado e de não cuidado.
Tal demanda é decorrente da forma como a população humana vem interagindo com o mundo
e sua natureza. A busca incessante pelo capital acumulado interpõe a necessidade do trabalho
em excesso, por parte de alguns, assim como a desigualdade social e a exclusão delimita a
vida de muitos (Pinto, 2008). Portanto, a compreensão do sofrimento e adoecimento implica o
processo saúde-doença para além das causas orgânicas e incluem a relação do sujeito com o
ambiente como determinante das condições gerais de saúde (LACERDA E VALLA, 2006).
Mas, mais do que isso, o presente estudo considera que estar saudável ou adoecer
passa, principalmente, pelo que acontece com a potência de vida de cada um: relaciona-se
com poder ou não poder realizar essa potência. Tal concepção deve permear as práticas
cuidadoras na medida em que são implementadas, não pelo sentido de simplesmente excluir
os determinantes biológicos e/ou físico-químicos, mas sim, pela amplitude dada ao próprio
processo de vida dos indivíduos.
É possível desenvolver, no cotidiano dos serviços de saúde mental, modos de produção
de cuidado singulares, numa recusa à serialização de sujeitos. Este “processo de
singularização” leva à construção de uma subjetividade singular através da produção de novos
modos de sensibilidade, modos de criatividade e de relação com o outro (GUATTARI E
ROLNIK, 1999).
Destaca-se que a compreensão do fenômeno da loucura exige uma complexidade de
olhares. A literatura admite que a loucura traz ao indivíduo uma série de mudanças em seu
estilo de vida, alterando a dinâmica de sua rede de relações, impondo limitações funcionais e
comportamentais, demandando maior tempo, comprometimento e disponibilidade não
somente de seus vínculos interpessoais, mas também dos profissionais que trabalham nos
serviços de saúde (KANTORSKI, PINHO, SOUZA E MIELKE, 2008).
No entanto, é equivocado entender todas essas mudanças que a loucura traz como algo
ruim. O ruim não está no acontecimento, mas no que se faz deste acontecimento. Alguns
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acontecimentos difíceis, como, por exemplo, uma doença, pode funcionar como algo que
agencie bons encontros. O indivíduo pode descobrir um encontro outro consigo mesmo, um
encontro com o novo em sua relação com o corpo, com a mente, com seu modo de viver. E
este novo pode, muitas vezes, passar a aumentar sua potência de vida, à medida que pôde
ressignificar algo que lhe seja valioso e, por isso, enfim, saudável. Assim, acontecimentos
ruins podem também gerar bons acontecidos, como, por exemplo, estado de saúde.
Uma referência que está em voga tem sido a noção de clínica ampliada ou clínica do
sujeito, que estabelece que a doença nunca ocupe o lugar do sujeito na relação. Ela – a doença
– entra na vida deste, mas nunca o desloca totalmente. O sujeito é sempre biológico, social e
subjetivo (CAMPOS, 2001; CAMPOS, 2003).
A clínica do sujeito é uma ampliação apresentada nesta forma de conceber a prática.
Por exemplo, a capacidade do usuário lidar com suas (im)possibilidades frente à rede de
serviços e de cuidados de que dispõe (não que este deva ser um objetivo das redes de saúde),
leva-o também para certo grau de autonomia. Esta se dá também por meio da capacidade de
autocuidado, de compreender o processo saúde/doença e pela capacidade de usar o poder e de
estabelecer compromisso e contrato com os outros (Campos, 2007, 2003), mas principalmente
a partir de parâmetros dele, e não impostos por um saber externo a ele.
A clínica ampliada fundamenta-se na ampliação do “objeto de trabalho” da clínica,
muitas vezes focado na doença, mas que necessita da agregação da noção dos elementos que
só existem se incorporados em sujeitos: as pessoas (CAMPOS, 2007, 2003).
O campo da saúde mental possibilita a tendência em se construir um núcleo
interdisciplinar na prática. A inserção da clínica ampliada neste campo se beneficia da
problematização de conceitos e da própria práxis “psi” no contexto individual (sujeito) e
coletivo (sociedade), e assim favorece a possibilidade de discutir categorias como alteridade,
dependência, autonomia e reabilitação (LINS; OLIVEIRA; COUTINHO, 2007).
A confiança do usuário em participar do processo de gestão do seu plano terapêutico
também pode ser implementada em uma perspectiva de co-gerir, inclusive com a presença de
um familiar e/ou parente/amigo com quem ele conte na vida.
Outro aspecto fundamental, como mostra a literatura, diz respeito à organização das
práticas de saúde e das relações terapêuticas na produção do cuidado com ênfase nas
tecnologias leves, que possibilita a forma efetiva e criativa de manifestação da subjetividade
do outro, a partir, por exemplo, dos dispositivos de acolhimento, vínculo, autonomia e coresponsabilização contidos nessa organização da assistência à saúde (AYRES, 2004).
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Desse modo, propõe-se a valorização das tecnologias leves ou relacionais pelos
sujeitos componentes da prática nos serviços de saúde mental, aliada à perspectiva
emancipatória de operar o cuidado conforme os pressupostos da Reforma Psiquiátrica e da
Atenção Psicossocial (Jorge et al, 2011). Porém, antes disto, há que se levar em consideração
que, a cada encontro, pode ser necessário e possível a invenção de novas tecnologias, as quais
sejam tão ou mais relevantes do que as tecnologias já legitimadas para que se acolham as
singularidades dos encontros.
Por suas especificidades, a produção do cuidado na atenção Psicossocial não pode ser
globalmente capturada pela lógica do trabalho morto, expresso, segundo, Mehry (2005), nos
equipamentos e nos saberes tecnológicos estruturados, pois seu objeto não é plenamente
estruturado e suas tecnologias de ação mais estratégicas se configuram em processos de
intervenção em ato. Ele opera em tecnologias de relações, de encontros de subjetividade, para
além dos saberes tecnológicos estruturados.
Este é um desafio que está colocado para a equipe de saúde, pois apesar da proposta
do cuidado integral, se vê ainda às voltas com a busca desenfreada pela qualificação do
cuidado a partir de um aprimoramento técnico ou por um eixo totalizante que sirva de
orientador para suas ações.
A importância do uso das tecnologias leves na Saúde Mental em busca da
integralidade do cuidado está na busca de defender a vida dos usuários, por meio da produção
do cuidado, tendo como meta a redução do sofrimento, a melhora da qualidade de vida e o
desenvolvimento da autonomia das pessoas para viverem a vida (Merhy apud Jorge et al
2011), sem que sejam negligenciados os conhecimentos mais estruturados, que também são
fundamentais para a qualidade do cuidado.
Para isso, é necessário tomar como base o acolhimento criado a partir de uma
comunicação integral – escuta atenciosa, onde o vínculo seja estabelecido pela confiança
recíproca e, acima de tudo, no interesse genuíno pelo bem-estar do usuário, garantindo o
compromisso igualitário assegurado pelo cuidado (FERREIRA, 2009).
Neste sentido, os dispositivos relacionais: acolhimento, vínculo, co-responsabilização
e autonomia representam ferramentas fundamentais para a produção do cuidado na RAPS,
possibilitam a transversalidade da prática Psicossocial, (re)construindo espaços em busca da
resolutividade da atenção à saúde.
Uma das possibilidades para edificar novas formas de se fazer em saúde seria a
potencialização do dispositivo acolhimento, articulado ao estabelecimento de vínculo entre
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usuários, trabalhadores de saúde e gestores do sistema de saúde, em busca da humanização do
atendimento (Campos, 2003). Portanto, o acolhimento permeia toda terapêutica e, desse
modo, propicia um cuidado integral ao usuário de saúde – não sendo apenas o momento da
admissão do usuário no serviço de saúde.
Já o vínculo, etimologicamente, é um vocábulo de origem latina, e significa algo que
ata ou liga pessoas, indica interdependência, relações com linhas de duplo sentido,
compromissos dos profissionais com os pacientes e vice-versa. A constituição do vínculo
depende de movimentos tanto dos usuários quanto da equipe (Campos, 2003). O vínculo pode
ser uma ferramenta que agencia as trocas de saberes entre o técnico e o popular, o científico e
o empírico, o objetivo e o subjetivo, convergindo-os para a realização de atos terapêuticos
conformados a partir das sutilezas de cada coletivo e de cada indivíduo. Ele favorece outros
sentidos para a integralidade da atenção à saúde (SANTOS, ASSIS, NASCIMENTO E
JORGE, 2008).
Acolhimento e vínculo são decisivos na relação de cuidado entre o trabalhador de
saúde mental e o usuário. Nesta relação, o acolhimento e o vínculo facilitam a construção da
autonomia mediante responsabilização compartilhada e pactuada entre os sujeitos envolvidos
nesta terapêutica (JORGE et al, 2011).
A construção da autonomia ocorre na medida em que ambos conseguem lidar com
suas próprias redes de dependências, co-produção de si mesmo e do contexto (Campos, 2007),
ou seja, não se dá por mero aprendizado de “fazer o que seria mais certo para sua ‘saúde”’.
Vínculo e autonomia entrecruzam-se, constroem-se e agenciam-se, numa relação de
reciprocidade, que se processa a partir da sua presença nos interstícios das práticas sociais –
nesse caso, no "ventre" da saúde (SANTOS, ASSIS, NASCIMENTO E JORGE, 2008).
A autonomia se dá através de práticas democráticas, do cuidado entre pessoas livres,
com iguais ofertas de oportunidades para administrar a própria vida. Com isto, a autonomia
não é uma meta fixa, mas colocar-se em movimento, eliminar obstáculos que impeçam a
habilidade social e criar melhores circunstâncias para o desenvolvimento de suas qualidades.
A autonomia como dispositivo do cuidado integral é o resgate da cidadania dessas
pessoas, buscando o poder contratual e o autocuidado, tendo como pilar o projeto de vida de
cada usuário da rede de saúde mental (JORGE et al, 2011).
Uma importante estratégia para a manutenção da autonomia do portador de transtorno
psíquico é o tripé moradia, rede social e trabalho. O trabalho e a rede social permitem trocas
sociais vivas, articulação de interesses (Saraceno, 1999) e necessidades, aumentando assim a
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capacidade contratual dos sujeitos. E a moradia permite que se configure espaços de
sociabilidade, reabilitação, enfim, de pertencimento no território.
Com isto, são importantes estratégias de cuidado aquelas que visem também aumentar
a circulação do portador de transtorno psíquico pela cidade, ampliando seus espaços de
integração ou aumentando seus canais de força ou de ponto de partida para reconstruir as
relações com o território, ainda que seja para ele perceber que não quer determinados
encontros (que seriam “tristes” para ele). Este tipo de estratégia poderá transformar o corposujeito-asilado em corpo-sujeito-autônomo (Furtado, 2006), através do resgate de direitos,
principalmente, direito de vida em intensidade.
Assim, pensar o cuidado no paradigma da atenção Psicossocial, requer que as questões
da vida estejam acima das questões da doença. Requer que o profissional busque romper com
o jogo de poder predeterminado no hospital psiquiátrico, através da desinstitucionalização, um
exercício político-ideológico para a desconstrução da lógica manicomial com ações que
potencializem os grupos vulneráveis cujos direitos de cidadania foram restringidos (Ferreira,
2009) – direitos constitucionais, mas principalmente direito à expressão, à singularidade, à
participação no coletivo.
Cabe ainda reconhecer que o território é um importante instrumento de reabilitação,
pois a autonomia dos usuários e a transformação cultural da sociedade que os acolhe são a
base para o processo de desinstitucionalização das práticas de cuidado. Ações da RAPS que se
utilizem de tecnologias sociais includentes – no sentido de “abrir a cidade”, e de trazer a
noção do outro, da tolerância e do diferente – são fundamentais para que se altere
positivamente o estigma da loucura e aumente as referências culturais do portador de
transtorno psíquico em seu entorno, aumentando a noção de pertencimento no que se refere
ao território, através, por exemplo, de ações agregadoras, da ampliação dos espaços de
sociabilidade entre os usuários da RAPS e a sociedade.
Pensar os serviços de saúde mental como uma estratégia, como uma proposta de
construção de uma rede de cuidados, é aprender a olhar para o território buscando ver e usar
os recursos que sempre lá estiveram, ou seja, toda a complexidade da rede de relações e trocas
que se pode efetuar com o entorno (YASUI, 2010).
Isto reforça a importância do vínculo com a cidade, como estratégia para a promoção
da cidadania do portador de transtorno psíquico.
Pensar na produção de cuidado em saúde mental, na lógica do território, é estar atento
para a
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diversidade histórica e cultural do local onde está inserido. As cidades são territórios distintos,
com suas histórias sociais, políticas e econômicas de ocupação e usos dos espaços. Modos
múltiplos, contíguos, contraditórios. Modos de produção de sentidos ao lugar que se habita,
ao qual se pertence por meio das práticas cotidianas (YASUI, 2010).
Parodiando Rotelli (2001), Yasui (2010) propõe o desafio da construção de espaços
públicos como lócus terapêutico, de intervenção, de invenção, de montagens e instalações
permanentes a todos, loucos ou não, que habitam as cidades - a partir de espaços urbanos, os
quais tem sido quase nulos de trocas sociais.
“Organizar um serviço substitutivo que opere segundo a lógica do território é olhar e
ouvir a vida que pulsa neste lugar” (YASUI, 2010, p.3).
Não se perde de vista também o cuidado em sua perspectiva intersetorial, devido à
complexidade das demandas do campo da atenção Psicossocial. Muitas das vezes a equipe de
saúde mental precisa lançar mão de articulações intersetoriais, visando conter a situação de
dívida/desigualdade social em que se encontra o usuário, ou buscando a reconstrução do
sentimento de pertencimento ao território, buscando refazer contratos sociais e modificar
mentalidades, na busca do reestabelecimento do estado de direto dos usuários (Ferreira,
2009), no combate ao autoritarismo, ao preconceito, à indiferença, ao enclausuramento nos
muros reais e simbólicos. Devem, ainda, possuir um conjunto de estratégias e de cuidados
emancipadores.
Descobrir e ativar os “recursos escondidos” e estabelecer alianças representa um
grande desafio. De um lado temos a divisão social do trabalho, que tem como efeito a
compartimentalização das políticas públicas, cada qual com suas especificidades, seus campos
de domínio de saberes e fazeres. Saber/fazer que implica em relações de poder (Foucault,
1979, 1983), em interesses e vontades inerentes a cada campo. De outro lado, atores e
segmentos sociais que não estão vinculados às ações das políticas públicas e que também têm
seus domínios, seus poderes, seus interesses e vontades. O desafio está em negociar, articular
e estabelecer alianças capazes de produzir uma força sinérgica para criar soluções e respostas
aos problemas complexos que se apresentam, buscando superar a fragmentação dos
conhecimentos e a separação das ações. Busca-se a integralidade e a intersetorialidade na rede
de cuidados (PINTO, 2008).
Nesta perspectiva, o trabalhador-cuidador vai estar comprometido com a conquista da
cidadania, com o aumento da autonomia, seja emprestando sua autonomia em nome da
inclusão dos socialmente “desiguais”, seja apostando em uma abordagem mais
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“singularizadora” de uma perspectiva biopsicossocial das experiências de vida do portador de
sofrimento psíquico.
Considerando-se que o movimento de Reforma Psiquiátrica brasileira busca a
desconstrução da realidade manicomial - para além da “queda dos muros manicomiais" em
sentido físico, é premente que se operem transformações de toda uma cultura que sustenta a
violência, a discriminação e o aprisionamento da loucura. Para tanto, o primeiro passo seria
renunciar a perseguição da cura e tomar como objeto a existência-sofrimento e os espaços de
sociabilidade e solidariedade. A ênfase não é mais colocada no processo de cura, mas na
produção de vida, de sentido, de sociabilidade, e na utilização das formas de convivência – ou
dos espaços coletivos (ROTELLI, 1990).
No enfoque da mudança de paradigma proposta para a atenção Psicossocial, fica
evidente a necessidade da modificação do trabalho dos profissionais neste campo para uma
abordagem que considere as singularidades dos usuários, o contexto de vida em que ele está
inserido, permeando a co-participação no processo da reabilitação, de promoção da saúde,
mas, principalmente, no processo de re-inventar modos de viver.
A noção de cuidado supera a lógica pontual e casuística da intervenção medicamentosa
por si só. O cuidado é operado em uma ação integral que incorpora as tecnologias, os
significados e os sentidos voltados para uma compreensão da saúde como o direito do ser
humano (PINHEIRO; GUIZARDI, 2006).
A deficiência encontrada na prestação do cuidado integral para com as pessoas, por
meio do sistema de saúde, instabiliza as relações entre os sujeitos, a sociedade e o próprio
estado. Se a constituição das práticas não referencia o acolhimento, a escuta, a
responsabilização e, por fim, a própria autonomia do usuário, advém um cenário deficiente
perante a concepção de integralidade (PINTO, 2008).
Destaca-se, porém, que o presente estudo não recorta a autonomia somente pelo ponto
de vista de “te ensinar a te cuidar”, visto que isso traz uma concepção de saúde que não é dada
pelo próprio usuário. Considera-se, sim, a autonomia sob o ponto de vista de não haver uma
imposição do que seria o ideal, mas sim de se dar espaço às singularidades dos diferentes
modos de viver, ao passo que se tenha como saudável, o que aumenta a potência de vida, que
é dado pelo próprio desejo de cada um.
Os agravos psicossociais permeiam os cenários e espaços de cuidado e de não cuidado.
Tal demanda é decorrente da forma como a população humana vem interagindo com o mundo
e sua natureza. A busca incessante pelo capital acumulado interpõe a necessidade do trabalho
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em excesso, por parte de alguns, assim como a desigualdade social e a exclusão delimita a
vida de muitos (Pinto, 2008). Portanto, a compreensão do sofrimento e adoecimento implica o
processo saúde-doença para além das causas orgânicas e incluem a relação do sujeito com o
ambiente como determinante das condições gerais de saúde (LACERDA E VALLA, 2006).
Mas mais do que isso, o presente estudo considera que estar saudável ou adoecer
passa, principalmente, pelo que acontece com a potência de vida de cada um: relaciona-se
com poder ou não poder realizar essa potência. Tal concepção deve permear as práticas
cuidadoras na medida em que são implementadas, não pelo sentido meramente de excluir os
determinantes biológicos e/ou físico-químicos, mas sim, pela amplitude dada ao próprio
processo de vida dos indivíduos.
É possível desenvolver, no cotidiano dos serviços de saúde mental, modos de produção
de cuidado singulares, numa recusa à serialização de sujeitos. Este “processo de
singularização” leva à construção de uma subjetividade singular através da produção de novos
modos de sensibilidade, modos de criatividade e de relação com o outro (GUATTARI E
ROLNIK, 1999).
Destaca-se que a compreensão do fenômeno da loucura exige uma complexidade de
olhares. A literatura admite que a loucura traz ao indivíduo uma série de mudanças em seu
estilo de vida, alterando a dinâmica de sua rede de relações, impondo limitações funcionais e
comportamentais, demandando maior tempo, comprometimento e disponibilidade não
somente de seus vínculos interpessoais, mas também dos profissionais que trabalham nos
serviços de saúde (KANTORSKI, PINHO, SOUZA E MIELKE, 2008).
No entanto, é equivocado entender todas essas mudanças que a loucura traz como algo
ruim. O ruim não está no acontecimento, mas no que se faz deste acontecimento. Alguns
acontecimentos difíceis, como, por exemplo, uma doença, pode funcionar como algo que
agencie bons encontros. O indivíduo pode descobrir um encontro outro consigo mesmo, um
encontro com o novo em sua relação com o corpo, com a mente, com seu modo de viver. E
este novo pode, muitas vezes, passar a aumentar sua potência de vida, à medida que pôde
ressignificar algo que lhe seja valioso e, por isso, enfim, saudável. Assim, acontecimentos
ruins podem também gerar bons acontecidos, como, por exemplo, estado de saúde.
Uma referência que está em voga tem sido a noção de clínica ampliada ou clínica do
sujeito, que estabelece que a doença nunca ocupe o lugar do sujeito na relação. Ela – a doença
– entra na vida deste, mas nunca o desloca totalmente. O sujeito é sempre biológico, social e
subjetivo (CAMPOS, 2001; CAMPOS, 2003).
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A clínica do sujeito é uma ampliação apresentada nesta forma de conceber a prática.
Por exemplo, a capacidade do usuário lidar com suas (im)possibilidades frente à rede de
serviços e de cuidados de que dispõe (não que este deva ser um objetivo das redes de saúde),
leva-o também para certo grau de autonomia. Esta se dá também por meio da capacidade de
autocuidado, de compreender o processo saúde/doença e pela capacidade de usar o poder e de
estabelecer compromisso e contrato com os outros (Campos, 2007, 2003), mas principalmente
a partir de parâmetros dele, e não impostos por um saber externo a ele.
A clínica ampliada fundamenta-se na ampliação do “objeto de trabalho” da clínica,
muitas vezes focado na doença, mas que necessita da agregação da noção dos elementos que
só existem se incorporados em sujeitos: as pessoas (CAMPOS, 2007, 2003).
O campo da saúde mental possibilita a tendência em se construir um núcleo
interdisciplinar na prática, e a inserção da clínica ampliada neste campo se beneficia da
problematização de conceitos e da própria práxis “psi” no contexto individual (sujeito) e
coletivo (sociedade), e assim favorece a possibilidade de discutir categorias como alteridade,
dependência, autonomia e reabilitação (LINS; OLIVEIRA; COUTINHO, 2007).
São obstáculos para a implementação da Clínica Ampliada: excesso de demanda, o
ensino na saúde que dialoga com a lógica médico-centrada profissionais hiper-atarefados com
diversos empregos, contratação precária e por plantões, sem a presença longitudinal de
profissionais no serviço (diaristas) e o regime terapêutico de pronto-socorro com trocas de
equipes. A clínica singular e compartilhada, priorizada por um processo terapêutico integral
(não-fragmentado) tende a uma existência mínima devido a estes obstáculos (CAMPOS,
2007).
Assim, a clínica ampliada sucumbe aos métodos de diagnose e terapias acondicionadas
ao uso excessivo de tecnologias duras em detrimento de uma relação interacional entre o
profissional e o usuário. (Pinto, 2008). A preocupação com o sofrimento humano ainda não é
objeto integrante das atitudes na prática dos trabalhadores de saúde. Formados e capacitados
para diagnosticar, tratar e curar, eles deparam-se com situações complexas que fogem à lógica
determinista da clínica. Os casos atendidos em saúde mental “não fecham” nunca. Elaborar
um projeto terapêutico é um árduo trabalho, pois na lida com as pessoas envolvidas, o
descompromisso, a retração ou negação são comuns na argumentação do desequilíbrio
psíquico (LANCETTI, 2007).
O esvaziamento da discussão sobre a clínica nos serviços de saúde pode ser também
relacionado com a interpretação sobre a abolição da doença e da própria clínica. Negligenciar
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o adoecer humano e o sofrimento psíquico é tornar ideológica uma negação para com as
dificuldades concretas enfrentadas pelo sujeito (usuário) e minimizar seus sentimentos de
angústia, dor e exclusão (CAMPOS, 2001).
Neste sentido, o Ministério da Saúde também tem buscado a inserção de algumas
ferramentas que busquem à integralidade no cotidiano da gestão e da atenção nos serviços de
saúde, como: a Clínica Ampliada, equipes de referência, a Interdisciplinaridade, as Redes
Temáticas, os Projetos Terapêuticos Singulares (PTS).
A Clínica Ampliada reconhece que, “em um dado momento e situação singular, pode
existir uma predominância, uma escolha, ou a emergência de um enfoque ou de um tema, sem
que isso signifique a negação de outros enfoques e possibilidades de ação” (Brasil, 2009,
p.10). A saúde, diferentemente do que muitos pensam, acreditam ou defendem, não pode ser
apreendida como um fenômeno abstrato e nem mesmo como algo concreto ou atingível.
Enquanto um fenômeno ampliado, a saúde envolve modos de ser e produzir e/ou recriar a
vida em sua singularidade e multidimensionalidade. Ademais, “ampliar e compartilhar a
clínica é construir processos de saúde nas relações entre serviços e a comunidade de forma
conjunta, participativa, negociada” (Brasil, 2009, p.11), o que implica em aumentar a coresponsabilização entre serviços de saúde, usuário e o território vivo no que se refere ao
acolhimento do portador de transtorno psíquico.
Pensar os serviços de saúde mental como uma estratégia, como uma proposta de
construção de uma rede de cuidados, é aprender a olhar para o território buscando ver e usar
os recursos que sempre lá estiveram, ou seja, toda a complexidade da rede de relações e trocas
que se pode efetuar com o entorno (YASUI, 2010).
Isto reforça a importância do vínculo com a cidade, como estratégia para a promoção
da cidadania do portador de transtorno psíquico.
Pensar na produção de cuidado em saúde mental, na lógica do território, é estar atento
para a diversidade histórica e cultural do local onde está inserido. As cidades são territórios
distintos, com suas histórias sociais, políticas e econômicas de ocupação e usos dos espaços.
Modos múltiplos, contíguos, contraditórios. Modos de produção de sentidos ao lugar que se
habita, ao qual se pertence por meio das práticas cotidianas (YASUI, 2010).
Parodiando Rotelli (2001), Yasui (2010) propõe o desafio da construção de espaços
públicos como lócus terapêutico, de intervenção, de invenção, de montagens e instalações
permanentes a todos, loucos ou não, que habitam as cidades - a partir de espaços urbanos, os
quais tem sido quase nulos de trocas sociais.
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“Organizar um serviço substitutivo que opere segundo a lógica do território é olhar e
ouvir a vida que pulsa neste lugar” (YASUI, 2010, p.3).
Não se perde de vista também o cuidado em sua perspectiva intersetorial, devido à
complexidade das demandas do campo da atenção Psicossocial. Muitas das vezes a equipe de
saúde mental precisa lançar mão de articulações intersetoriais, visando conter a situação de
dívida/desigualdade social em que se encontra o usuário, ou buscando a reconstrução do
sentimento de pertencimento ao território, buscando refazer contratos sociais e modificar
mentalidades, na busca do reestabelecimento do estado de direto dos usuários (Ferreira,
2009), no combate ao autoritarismo, ao preconceito, à indiferença, ao enclausuramento nos
muros reais e simbólicos. Devem, ainda, possuir um conjunto de estratégias e de cuidados
emancipadores.
Descobrir e ativar os “recursos escondidos” e estabelecer alianças representa um
grande desafio. De um lado temos a divisão social do trabalho, que tem como efeito a
compartimentalização das políticas públicas, cada qual com suas especificidades, seus campos
de domínio de saberes e fazeres. Saber/fazer que implica em relações de poder (Foucault,
1979, 1983), em interesses e vontades inerentes a cada campo. De outro lado, atores e
segmentos sociais que não estão vinculados às ações das políticas públicas e que também têm
seus domínios, seus poderes, seus interesses e vontades. O desafio está em negociar, articular
e estabelecer alianças capazes de produzir uma força sinérgica para criar soluções e respostas
aos problemas complexos que se apresentam, buscando superar a fragmentação dos
conhecimentos e a separação das ações. Busca-se a integralidade e a intersetorialidade na rede
de cuidados (PINTO, 2008).
Nesta perspectiva, a equipe da RAPS e o território estarão comprometidos com a
conquista da cidadania, com o aumento da autonomia, seja emprestando sua autonomia em
nome da inclusão dos socialmente “desiguais”, seja apostando em uma abordagem mais
“singularizadora” de uma perspectiva biopsicossocial das experiências de vida do portador de
sofrimento psíquico.
Porém, há ainda uma importante vertente capitalística nas formas de cuidar marcadas
pelo pragmatismo e tecnicismo presentes na formação em saúde que obstruem a transição
necessária para o paradigma do cuidado pela diferença.
Destaca-se que a noção capitalística está atribuída a um modo de vida, trabalho,
existência, subjetivamente orientadas pela organização social de consumo. Trazendo-a para o
âmbito da produção do cuidado no campo da saúde, esta noção diz respeito a um “processo de
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trabalho altamente consumidor de procedimentos, em detrimento de processos mais
relacionais, o centramento em territórios existenciais que trazem lógicas próprias da
subjetividade capitalística” (FRANCO E MERHY, 2006, p.15).
Com isto, observa-se uma disputa nestes dois sentidos – do cuidado pela diferença X
cuidado de vertente capitalística – e esta disputa deve encontrar caminhos para que ela seja
produtiva e não silenciadora.
Corre-se

sempre

o

risco

de

cair

nas

regras

de

boas

condutas,

nas

categorizações/classificações, nos julgamentos morais, nos enunciados imperativos, nas
respostas/soluções apressadas. E como fugir destas armadilhas, para que se proponham planos
de imanência, de singularidades que se engendram nos encontros, no relacional, que é
alteridade, que é entre, que desfaz o espaço identitário de um e de outro (MACHADO E
LAVRADOR, 2009)?
Esse é um tema delicado, porque trata de ‘uma vida’ e suas multiplicidades. Coloca-se,
em pauta, “uma política em si, uma constituição de si, um fazer sempre diverso, sempre
polifônico, mas pautado por princípios ético-políticos que o delineam, que provocam análises
sempre a serem refeitas com base no que está posto em funcionamento” (MACHADO E
LAVRADOR, 2009, p.519).
Não está em jogo aqui um julgamento do que é, por exemplo, um cuidado bom ou mau
em si mesmo, um comportamento certo ou errado, um sintoma tolerável ou intolerável para os
outros; tudo precisa ser avaliado de acordo com as circunstâncias, com as situações, tendo,
como critério, valores que não amesquinhem e desprezem a vida.Trata-se de prudência e de
ousadia para evitar os riscos da crueldade dos valores morais, classificatórios, excludentes e
mortificantes. Pois, quando “não se ‘compreende’, moraliza-se e destila-se o imperativo de
um ‘dever’ constituído pela ‘vontade de verdade’, ou seja, o desejo de dominar, subjugar,
humilhar, desqualificar o outro, como se fôssemos donos de uma verdade absoluta sobre tudo
e todos” (MACHADO E LAVRADOR, 2009, p.519).
Neste sentido, propõe-se uma perspectiva ética que difere de uma entidade abstrata e,
ao contrário, “entrelaça-se com eventos concretos, configurando-se em práticas, em
experimentações que se dão nos encontros, nas relações, nas conversações entre os humanos.
A postura ética não é garantida por meio de regras prescritivas, categóricas, absolutas, porque
ela é processo” (MACHADO E LAVRADOR, 2009, p.519).
Inversamente, a moral admite um conjunto de normas prescritivas de conduta. Assim,
essas regras funcionam como uma pretensão de gerenciar e controlar ações e intenções, a
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partir de prescrições baseadas em supostas verdades universais. Trata-se de um conjunto de
regras que se remete ao absoluto, ao transcendente – ao que está fora – , constituindo-se
como entidades abstratas capazes, portanto, de estabelecer planos de ação e julgamentos
desconectados do jogo de forças que envolve as relações, os eventos, a vida. Machado e
Lavrador (2009) apontam que, nesta perspectiva da moral, as relações, a vida e o mundo são
desconectados de qualquer singularidade ao receberem o estatuto de universalidade. Quando é
dada uma maior importância ao “código moral”, corre-se o risco de se submeter cegamente
essas prescrições morais e deixar que elas nos guiem, sem que se reflita sobre elas, passando
aí a estar no campo transcendente dos supostos valores superiores.
Ao contrário disto, “cuidado” ativado pelo sensível, pelos afetos de intensidades que
nos percorrem operam no plano de imanência, privilegiando esse mundo, essa vida,
“avaliando”, a cada momento, as composições de afetos que aumentam a potência de
agir/sentir e as decomposições de afetos que restringem essa potência.
Essa potência de vida pode ser afirmada, sentida e vivida, como uma potência de
resistência que se afirma na contramão à desqualificação da vida, que se expressa nos
ressentimentos, nos julgamentos morais, nas indiferenças, nos ódios e nas vinganças. “Em
lugar de um conhecimento que se opõe à vida, um pensamento que afirme a vida. [...] A vida
fazendo algo ativo, o pensamento fazendo da vida algo afirmativo. [...] Pensar significaria
inventar novas possibilidades de vida” (Deleuze, 1976, p.83).
Aproximamo-nos dessa potência ao agirmos e pensarmos desinteressadamente, sem a
espera de recompensas, vantagens, elogios e reconhecimentos (agir moral). Não se trata de
agir em consonância com regras e valores que nos entristecem, nos envenenam, nos
envergonham, e que pretensamente se justificam em nome do ‘deve e tem que ser assim’,
‘essa é a única solução possível’, ‘fomos obrigados a agir desse jeito’. Muitas vezes,
escondemos-nos por trás dessas supostas ‘inevitabilidades’ e ‘impossibilidades’, e nos
separamos do que temos de mais caro: a liberdade de pensar/agir. Pensar é uma potência de
resistir à morte subjetiva, simbólica e física; pensar é inventar novos modos de nos
relacionarmos, novas práticas cotidianas mais solidárias e menos ressentidas.
A potência de agir ou força de existir não é regida ou movida por uma instância ou
causa externa, não pressupõe apropriações de nenhuma espécie, nem de si e nem do outro. “O
homem, o mais potente dos modos finitos, é livre quando entra na posse da sua potência de
agir” (Deleuze, 2002, p.90), e, seguindo esta linha, quando cuidamos nos fazendo menor para
que haja espaço para liberdade e a potência de agir do outro, aproximamos-nos da ética.
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V. COMO UMA ONDA NO MAR: a experimentação dos muitos em mim como método
de produção de conhecimento
“Encontrar é achar, é capturar, é roubar,
mas não há método para achar, só uma longa preparação”
(Gilles Deleuze e Claire Parnet, Dialogues)
“A órbita do tempo,
o caos do pensamento,
a voz da intuição”

Este estudo previu a participação direta não só do pesquisador, mas também dos
usuários em sofrimento psíquico para realizar uma pesquisa qualitativa sobre a produção de
cuidado no Sistema Único de Saúde (SUS). A RAC (projeto guarda-chuva) propõe uma
avaliação do cuidado que preveja a participação de usuários enquanto co-pesquisadores, o que
se trata de um grande desafio, pois isto requer que a relação do pesquisador com o copesquisador não seja do tipo ativo-passivo, mas sim de maneira simétrica, e não objetal. Mas
como forjar um estudo que não coloque os usuários em situação de assujeitados?
“Polícia (metodológica?) para quem precisa de polícia...” (Rodrigues, 2011, p.235).
Esta frase de Heliana de Barros me representa. A professora discute sobre o tema da
metodologia a ser utilizada por mestrandos e doutorandos como algo que, se por um lado
estes a anseiam, por outro também percebem que manuais de metodologia desencantam os
que sonham “pesquisar” (RODRIGUES, 2011).
Rodrigues (2011) nos ajuda a enfrentar este desafio sob o ponto de vista do que ela
chama de “dessujeição” dos participantes do estudo. Aponta dessujeição ou desassujeitamento
como sendo “modos de agir e de pesquisar que ampliem (em lugar de restringir, como é
habitual) a gama das ações possíveis por parte do outro (e de si mesmo)” (p.236).
Temos exercitado, consequentemente, um alegre cuidado: aquele que
busca apreender, em meio à presumida assepsia dos métodos, o
engendramento daquilo que, ao tornar-se “objeto”, se vê sujeitado às
ações de outro e/ou outrem – racionalidades (tecnologias que se
erigem como “a razão”), comunidades acadêmicas (pouco ou nada
comunitárias, vale acentuar), disciplinas (entendidas seja como aquilo
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que dociliza corpos, seja como o que cria fronteiras fixas e
naturalizadas para os campos de saber) etc. (RODRIGUES, 2011,
p.236).

A autora reconhece que hoje já se dispõe de uma “rede de pesquisadores em/de rede”
que dão sustentação ao exercício de pesquisa que amenizem o processo de assujeitamento do
participante do estudo em relação ao pesquisador.
Ela aponta que autores como René Lourau, Michel Foucault, Gilles Deleuze, Felix
Guattari, Bruno Latour etc. contribuem com tal empreitada bem como pesquisadores
brasileiros que também se ‘aventuram’ em se inventar, considerando-se o eufemismo
“metodologia”. No entanto, na busca de desenvolver pesquisas sob o ponto de uma “liberdade
metodológica” ou até de um “não método”, Rodrigues (2011) inquieta ao encontrar
dissertações ou teses que descrevem praticamente um “pedido de autorização” aos cânones
hegemônicos para que, então, realizem seus “manifestos metodológicos”.
Coloca-se então uma provocação a respeito não só da dessujeição do participante do
estudo, mas também do próprio pesquisador. Para isto, propõem-se estratégias que favoreçam
a dessujeição tanto de pesquisados quanto de pesquisadores e, para isto o conceito de
intercessor é que servirá de principal mote, o qual será debatido mais à frente neste mesmo
capítulo.
Trata-se de pesquisa que “não se propõe a capturar um momento, mas um movimento
em dado espaço e tempo” (Projeto guarda-chuva RAC). Não se trata de buscar “a verdade”, a
ser observada com neutralidade e objetividade científica, no objeto de estudo. Pretende-se
privilegiar os encontros em que usuários e pesquisadora interajam com seus afetos, saberes,
experiências e novas experimentações, como co-autores da produção de conhecimento.
Assim, importa antes o respeito à complexidade dos elementos heterogêneos e dos
arranjos processuais que compõem as organizações sociais e subjetivas. Abdica-se de um
ponto de partida tal como uma categorização geral bem delimitada, um macromodelo teórico
já constituído a priori, que assumiria o papel de “unidade transcendente” a rebater toda a
realidade, absorvendo “o múltiplo no uno, a diferença na identidade” (ROCHA e AGUIAR,
2003, p. 69).
Procurar-se-á, desse modo, uma abordagem micropolítica, em que a pesquisa se
articule à intervenção para introduzir uma outra relação, visando desconstruir práticas e
discursos instituídos (inclusive os produzidos como científicos) e substituindo-se a fórmula
“conhecer para transformar” por “transformar para conhecer” (Coimbra, 1995). Reconhecer
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que relações inusitadas se estabelecem entre participantes e pesquisadora; que elementos não
codificados operam na produção do cuidado na Atenção Psicossocial e que agenciamentos
podem se dar nesses processos, serão valorizados a partir dos encontros na pesquisa.
E, ainda, conhecer na interação em que o pesquisador está “no meio”, propõe
experimentos, vive experiências, sente, afeta e é afetado, bem como necessita,
constantemente, de rever seus conceitos, teorias, técnicas, inventar e construir-se também ao
longo da pesquisa, buscando seguir as linhas e não se fixar em um ponto; deixar-se atravessar
pelos acontecimentos ao longo dos encontros; abrir as sensibilidades, as percepções, o corpo,
as atividades cognitivas para as possíveis conexões por vir (DELEUZE e GUATTARI, 1995).

Junto a companheiros discursivos que põem em destaque as
micropolíticas imanentes a qualquer procedimento investigativo, há muito
temos ressaltado que somos parte da produção daquilo que supostamente
constatamos. Vale frisar que isso não constitui um defeito a eliminar, mas
uma problematização a ser acolhida e debatida naqueles momentos em que
nos dispomos, talvez demasiado vaidosos, ao que se denomina “produção de
conhecimento” (RODRIGUES, 2011, p.236).

Isto torna este estudo necessariamente uma pesquisa-interferência, à medida que
aposta na lógica do pesquisador “in-mundo” (Merhy, Abrahão, Viana, Cerqueira, 2013), não
só estando no campo de pesquisa, mas se deixando “imundizar” por este campo, enfim, se
afetando.
Isto é o que vai fazer desta pesquisa algo para o campo da Saúde Mental, mas também
algo para mim. Os sentidos ético-estéticos produzidos pelos usuários passarão,
principalmente, pelos muitos em mim, enfermeira, pesquisadora, mulher, docente, sonhadora,
ansiosa e desejante, neste campo do cuidado e na vida.
Sinto como se eu fosse, neste estudo, como a onda, que mistura areia, água e vento
para existir; uma espécie de ‘onda’, que busco ‘misturar’ os elementos do cuidado, da
pesquisa, do enfermeiro e das singularidades trazidas pelo estudo para me compor, para
‘ganhar corpo’ e ‘amplitude’, para compor o pensamento a ser produzido.
Misturo sim, água, areia e vento, assim como tudo o mais que surgir na amplitude da
onda, sejam peixes e algas (que compõe o mar naturalmente), sejam manchas de óleo, latas de
refrigerante e pacotes de biscoito (que diminuem as vidas que ali existiam), como também um
rio (que, ao desembocar, amplia as possibilidades de saída e aumenta a potência de agir do
mar). Quero dizer com isto que, como onda, caberá me deparar tanto com elementos já
previstos quanto (e principalmente) com aqueles inusitados (independentemente de uma
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positividade).
“Não sei pensar à máquina, isto é, faço o meu trabalho criativo
principalmente a lápis. Depois, com o queixo apoiado na mão
esquerda. Repasso tudo a máquina com um dedo só.
– Mas isto não custa muito?
-– Custar, custa, mas dura mais” (Mário Quintana, 2014, p.25)

Esta pesquisa faz um esforço em caminhar por formas de pensabilidade ético-estéticas
sem se render à “tradição do novo”, que, segundo Rancière (2014), é uma vontade de
inovação que reduziria a produção ao vazio de sua autoproclamação. Busca-se aqui, um
enfraquecimento das hierarquias do método e desenho de pesquisa e “a adoção de um modo
de focalização fragmentada, ou próxima, que impõe a presença bruta em detrimento dos
encadeamentos

racionais”

(p.35).

O

mesmo

autor

fala

de

uma

“revolução

antirrepresentativa”, a qual, de saída, produz uma significação política, isto é, de modos de
subjetivação.
Compreender que o conhecimento não é resultado de informações isoladas, mas
construídos através de diferentes tessituras e de um contínuo fluxo e produção de sentidos,
parece ser um passo importante. Neste sentido, diante de inúmeras possibilidades, a
criatividade no pesquisar surge como mais um ponto de conexão (rizomática). Mas como se
partir da arte para produzir conhecimento científico?
Como diz Deleuze, “não se trata mais de partir nem de chegar. A questão é antes: o
que se passa ‘entre’?” (Deleuze, 2008, p.153), remetendo-se à noção de intercessores. Deleuze
(2008) afirma que é preciso fabricar seus próprios intercessores, e os atribui a uma série,
considerando que estaremos perdidos se não contarmos com uma série (ainda que imaginária).
Rodrigues (2011, p.236-37) apresenta uma articulação instigante entre a produção de
intercessores na obra de Deleuze e Guattari a partir de passagens do texto Rizoma, como ação
de interceptar, interceder, remetendo-os a seu caráter de deriva e desvio, produzindo
ressonâncias entre ensaio, pesquisa e outras relações sujeito/objeto.
A filosofia, a arte e a ciência entram em relações de ressonância
mútua e em relações de troca, mas cada vez por razões intrínsecas. É
em função de sua evolução própria que elas repercutem uma na outra.
Nesse sentido, é preciso considerar a filosofia, a arte e a ciência como
espécies de linhas melódicas estrangeiras umas às outras e que não
cessão de interferir entre si. (...) O que é preciso ver é que as
interferências entre linhas não dependem da vigilância ou da reflexão
mútua. (...) O importante nunca foi acompanhar o movimento do
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vizinho, mas fazer seu próprio movimento” (Deleuze, 2008, p.156).

Considera-se nesta nuance que, para Deleuze (2008), o essencial são os intercessores e
sem eles não há criação. “Podem ser pessoas – para um filósofo, artistas ou cientistas; para
um cientista, filósofos ou artistas – mas também coisas, plantas até animais” (p.156).

se a algo se deve remeter o conceito deleuze-guattariano de
intercessor é ao verbo interceptar, com suas conotações de deriva,
devir, desvio; ou, paralelamente, ao verbo interceder, menos por suas
ressonâncias religiosas do que pela função de correlação recíproca
que implica – em um “ceder entre”, nada se preserva como antes do
próprio ato (RODRIGUES, 2011, 236).

Deleuze cita Perrault ao dizer que “se falar sozinho, mesmo inventando ficções,
forçosamente terá um discurso de intelectual, não poderá escapar ao discurso do senhor ou do
colonizador, um discurso pré-estabelecido” (2008, p.157). Enquanto os interesses
capitalísticos se utilizam de intercessores já prontos, diretos ou diretamente dependentes, uma
perspectiva autopoiética (por exemplo, para o cuidado) requer intercessores indiretos ou
livres, pois através deles força-se o pensamento.
Neste sentido, como exemplos de intercessores, Deleuze menciona uma criação
científica, uma função física denominada “a transformação do padeiro”, que de tanto mexer
na massa de pão, vai fazer com que partes da massa que antes estavam próximas, passam a
ocupar pontas opostas da massa. A partir desta função física, ele faz associações com uma
criação cinematográfica, quando, em um filme, determinada cena reaparece em várias outras
etapas do filme.
“Não se trata de dizer que o físico imitou o cineasta, mas de constatar que entre
criadores de funções e criadores cinematográficos de imagens existem semelhanças
extraordinárias” (DELEUZE, 2008, p.155).
Deleuze permite, a partir daí, que pensemos nas possíveis ressonâncias entre arte e
ciência. Ao considerar o conceito de intercessor como algo que nos força a pensar, considerase aqui que a perspectiva da arte e do regime ético-estético são intercessores nesta pesquisa
que forçam a um deslocamento nas maneiras de pensar o cuidado.

Mais uma vez, ter uma ideia em cinema não é a mesma coisa que ter uma
ideia em outro assunto. Contudo há ideias em cinema que também poderiam
valer em outras disciplinas, que poderiam ser excelentes em romances, por
exemplo. Mas elas não teriam, absolutamente, os mesmos ares. Além disso,
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existem ideias no cinema que só podem ser cinematográficas. Não importa.
Mesmo quando se trata de ideias em cinema que poderiam valer em romances,
elas já estão empenhadas num processo cinematográfico que faz com que elas
estejam predestinadas. Esse é um modo de formular uma pergunta que me
interessa: o que faz com que um cineasta tenha vontade de adaptar, por
exemplo, um romance? Parece-me evidente que é porque ele tem ideias em
cinema que fazem eco àquilo que o romance apresenta como ideias em
romance. E com isso se dão grandes encontros. Não cogito do problema do
cineasta que adapta um romance notoriamente medíocre. Ele pode precisar do
romance medíocre, e isso não impede que o filme seja genial; seria interessante
abordar essa questão.
Mas proponho uma questão diferente: o que acontece quando o romance é
um grande romance e revela-se essa afinidade pela qual alguém em cinema tem
uma idéia que corresponde àquilo que era uma ideia em romance? (Deleuze,
1987, p.6).

Assim, partindo de uma construção ético-estética do sentido do cuidado e buscando
intercessores para reflexões acerca das relações dialógicas entre ética e estética no campo do
cuidado de Saúde Mental é que este estudo será delineado.
Um pesquisador interceptado-intercedido torna-se imperceptível. Rodrigues (2011)
ratifica que tornar-se “imperceptível” relaciona-se com a ideia de favorecer o que está “entre”
o pesquisador e o ser pesquisado, não se remetendo de forma alguma à neutralidade. “Tratase, ao contrário, de rejeitar essa suposta posição do pesquisador, promotora de assimetria
(pesquisador neutro versus pesquisados implicados)” (p.237).
Assim, a noção de pesquisador imperceptível traz a disputa (sempre política) com a
pesquisa transcendente-soberana onde o pesquisador está postado em recuo quanto aos pontos
de problematização. O que ocorre é que

(...) esses pontos colorem o mundo a explorar (bem como aquele que o
explora) de sua própria cor, instaurando univocidade, isto é, ausência
de hierarquia nos modos de ser. Sujeito e objeto, tão bem separados
nos manuais dos “metodólogos”, veem-se assim necessariamente
“entre”: não mais há extremidades já dadas, puras e autônomas, e a
possível entrada (no mundo e na pesquisa) situa-se invariavelmente
“no meio” (RODRIGUES, 2011, p.237).

Viabilizar uma proposta de pesquisa comprometida com os encontros na rede de
saúde, múltiplos e contextualizados, é buscar a responsabilidade com práticas de cuidado que
potencializem devires, afetos, potências de vida, uma vez que a discussão poderá ser feita a
partir de elementos intrínsecos ao próprio encontro, elementos imanentes, e ao produzir fluxos
e agenciamentos articulando os diferentes sentidos produzidos por ele.
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Parte-se de uma noção de pesquisa que envolva trabalhar com sensibilidades, com
modos de subjetivação, na busca de fazer da produção de conhecimento um acontecimento
poiético (do grego poiesis = criação), o que está relacionado a inspirações do referencial da
Sociopoética (GAUTHIER, 1999).
Guattari (2001), no texto “As Três Ecologias”, situa essa problemática num campo
mais amplo. Afirma que as questões relacionadas à produção da existência humana em nosso
contexto histórico estão, na verdade, articuladas a uma crise envolvendo os registros do meio
ambiente, das relações sociais e da subjetividade humana. O autor denuncia o paradoxo por
trás desta crise: por um lado, o crescente desenvolvimento de novos meios técnico-científicos,
supostamente capazes de dar conta das grandes questões atuais, como a fome, a doença e a
violência. Por outro, a incapacidade das formações subjetivas constituídas de se apropriarem
desses meios para torná-los operativos.
Concorda-se com o autor quando ele afirma que a saída (ou as saídas) possível para
este paradoxo não passa pela formulação de uma nova ideologia ou modelo unívoco; trata-se,
antes, de montar algumas linhas capazes de reinventar os modos de ser: “o que quer que seja,
parece-me urgente desfazer-se de todas as referências e metáforas cientistas para forjar novos
paradigmas que serão, de preferência, de inspiração ético-estéticas” (GUATTARI, 2001,
p.18).
A palavra “estética” não depende de uma distinção no interior nas maneiras de fazer,
mas pela distinção de um modo de ser específico. O regime estético das artes a desobriga de
regras ou hierarquia de gêneros, afirmando-se a singularidade, a autonomia da arte e o
enfraquecimento dos critérios pragmáticos (RANCIÈRE, 2014).
Gostaria de destacar que a estética, a arte na produção de conhecimento aqui defendida
não se dá na dependência de uma “obra de arte final”, mas sim pela produção de
conhecimento através de processos estéticos, dando dizibilidade ao que há de imanente na
realidade estudada. Trata-se ainda do pesquisador exercitar uma criação de si. A autonomia da
produção de conhecimento no regime estética confere a “realização sensível de uma
humanidade comum”, um processo de auto-formação da vida, uma “revolução antimimética”
(RANCIÈRE, 2014, p.38).
A mudança paradigmática aqui proposta anuncia sua dimensão estética ao afirmar que
a maneira de operar nesse processo de re-singularização se aproxima mais da dimensão
artística que da científica, uma vez que se propõe a uma experimentação enquanto criação na
diferença. Trata-se da reinvenção dos sentidos, da relação do sujeito com seu corpo, com os
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‘mistérios’ da vida e da morte (Guattari, 2001, p.16). Entretanto, enquanto o artista lida com
tintas, argila, palavras ou qualquer outra matéria plástica, estamos nos referindo a uma
reinvenção cuja matéria é a própria subjetividade. Sendo assim, ela implica, necessariamente,
a consideração de uma dimensão ética, pois tem, como preocupação central, a defesa da
produção de vida. Finalmente, essa proposta envolve também uma dimensão política, pois
considera que a constituição das relações sociais, dos modos de produção, está diretamente
relacionada aos modos de produção de subjetividade, e requer uma guerra contra as forças nos
envolvidos que obstruem as nascentes do devir.
Ao invés de tomar o corpo como um universal, recorre-se ao conceito de “corpo-semórgãos” proposto pela esquizoanálise. A tarefa do corpo sem órgãos (CsO) será se opor às
estratificações que, a todo momento, são modeladas no processo de docilização dos corpos
(Deleuze e Guattari, 2012). E o CsO então permite resistir, criar, inventar linhas de fuga em
relação aos processos de docilização (FOUCAULT, 2000).
O CsO guarda relação com a noção de desejo (noção deleuziana e não psicanalítica):
não o desejo que remete à falta, mas o desejo enquanto potência, produção. Esta produção
ocorre nos encontros (mesmo que seja um encontro solitário), nos encontros entre os corpos.
Não apenas corpos humanos, mas de linguagens, saberes e percepções. Desses encontros é
que surgem os afetos, intensidades ou forças desejantes (GUATTARI, 2001).
“(...) os afetos são devires: ora eles nos enfraquecem, quando diminuem nossa
potência de agir e decompõem nossas relações (tristeza), ora nos tornam mais fortes, quando
aumentam nossa potência e nos fazem entrar em um indivíduo mais vasto e superior [alegria]”
(Deleuze citando Espinosa, 2002, p.73).
Neste sentido, considera-se aqui o corpo inteiro - emocional, intuitivo, sensível,
sensual, gestual, racional, imaginativo - como fonte de conhecimento (Gauthier, 1999).

(...) queremos uma nova estética, isto é, uma outra
sensibilidade, para uma arte nova. A sombra dos sentidos como
pesquisadores é a rotina, o gosto que temos da repetição obsessiva de
formas sem conteúdo: a mera reprodução da vida social, através da
formação dos sentidos por imagens vinculadas aos poderes
dominantes (GAUTHIER, 1999, p.23-25).

Empresta-se da Análise Institucional (AI) o conceito de implicação. É preciso,
sobretudo, que o pesquisador esteja atento e interrogue suas implicações no estudo, não para
abafar, esconder ou neutralizar sua subjetividade, nem suas implicações no processo de
pesquisa, mas revelando-as para si e aos leitores. Para isso, é necessário também que o
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pesquisador não fuja dos conflitos e tensões (crise), para que se fale o não-dito, ao se buscar
uma auto-análise e auto-gestão.
5.1 Cenário de estudo
“às vezes eu pressinto,
e é como uma saudade
de um tempo que ainda não passou...”
(Lenine)

O cenário de estudo foi o CAPS Maria do Socorro, localizado na comunidade da
Rocinha no município do Rio de Janeiro (RJ). Ele foi o primeiro CAPS III a ser inaugurado
no município do Rio de Janeiro, há aproximadamente 5 anos.

5.2 Participantes do Estudo
“Quem vai virar o jogo,
e transformar a ‘perda’ em nossa recompensa?”

Os participantes da pesquisa foram os usuários da RAPS.
Os critérios de inclusão dos usuários na pesquisa foram: portadores de transtorno
psíquico grave, maiores de 18 anos que se interessaram em participar do estudo.
Foi importante permitir que o pesquisador e usuários se “emaranhassem”, produzindo
poros.

5.3 A Produção dos(nos) Encontros
“a fórmula do acaso,
o ‘cessar’ da promessa...”
(parafraseando Lenine)

Após a construção mais robusta de uma proposta de etapas para a produção dos dados,
venho em um esforço descomunal tentando, de uma alguma forma fazer o caminho inverso de
desconstruí-la, buscando ‘enfraquecer’ ou ‘acalmar’ o que há em mim de expectativas
gritantes que poderiam vir a assustar, calar o campo de pesquisa, ou me cegar diante daquilo
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que eu não havia previsto.
Porém, as tantas expectativas serviram para revelar minha sobreimplicação na
pesquisa, em que eu corro o risco de me chafurdar e não conseguir sair do lamaçal que é só
meu, me impedindo de enxergar o que se produz em acontecimento, e, assim, sem dar espaço
para as multiplicidades do campo de estudo.
O que Guattari (2000) nos inspira em pesquisa, tanto como tema de investigação de
pesquisa, como forma de atuação ética e de militância política, é a construção de dispositivos
que tenham formações mais ou menos ordenadas, mas com uma ordem elástica, com uma
ordem fraca, que permita o efeito produtivo, que permita a emergência do caos criador.
Quando ele (Guattari) fala dessa ordem em um movimento de desordem – que é uma
ordem que não quer dizer normativização –, o que se faz com a angústia que se sente perante
a perda da certeza e da segurança que é dada pelo instituído? Na concepção de Deleuze e
Guattari, a angústia é produto da antiprodução, que o mundo do instituído e do organizado
exerce sobre nossas forças físicas, psíquicas e sociais. Em consequência, é um efeito
indesejável e contornável. Para eles, o que está em questão não é uma receita contra a
angústia. O que está em questão é o uso de dispositivos destinados a propiciar a revolução
inventiva dos processos produtivos.
Isto está diretamente relacionado ao que foi descrito acima com relação a um certo
“manifesto metodológico”, na proposta de se fortalecer micropolíticas imanentes no
procedimento investigativo e de enfraquecer nossa sapiência no campo de pesquisa e nos
processos de produção de conhecimento.
À medida que buscamos reduzir minha ansiedade durante a elaboração do presente
projeto, pude enxergar algumas possibilidades que estavam escondidas por sobre a proposta
de pesquisa demasiadamente organizada que eu estava construindo anteriormente.
Apostei em algo que chamei de “projeto neutro”. Quero esclarecer que isso em nada
tem a ver com uma busca por neutralidade na pesquisa. Ao contrário, busquei me encontrar,
achar e oferecer minha inteireza nesta proposta de estudo. O que quero dizer como “projeto
neutro” se refere a uma ‘bandeira branca’ que levantei com relação às formas de produção de
dados. Quero dizer que me empenhei (e isso não significa que de fato tenha conseguido) em
deixar em suspenso o desenho exato do estudo, isto é “cessar a promessa”. Trabalhar com
etapas de estudo bem delineadas a priori teria mais relação com o paradigma arborescente do
que com o rizomático.
Com isto, a partir de uma proposta mais ‘frouxa’, o projeto foi encontrando brechas
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por onde falaram os fluxos que se deram nos encontros.
Desta forma, previmos os encontros com os usuários para produzirmos juntos uma
experimentação na pesquisa, ao invés de uma interpretação. Interessou mais produzir o que
Deleuze e Guattari chamam de “protocolo de experimentação” do que “um relatório de
iniciação” (2012, p.28).
Destaca-se a importância do interesse recíproco entre mim e os participantes do estudo
em nos misturarmos, em ser ‘onda que mistura os elementos da natureza areia, água e vento’,
neste caso, ‘elementos do campo’ de pesquisa.
Com os usuários participantes (e co-pesquisadores), foram aprofundados temas
disparadores sobre o cuidado que surgiram nas narrativas produzidas por eles mesmos.
Além disto, acreditamos na busca de estabelecer mecanismos de sensibilidade na
produção de conhecimento. Considera-se que toda intuição é sensível, e que a intuição é a
principal forma de conhecimento (Deleuze citando Kant, 2006), porque ela dá diretamente o
objeto de conhecimento. E neste sentido, assim como a perspectiva deleuziana, e em
inspiração sociopoética (Gauthier, 1999), busca-se não subordinar a sensibilidade ao
entendimento, ou a intuição ao conceito. Não há aqui uma subordinação da diferença ou da
multiplicidade (que é dada na sensibilidade) à unidade ou identidade do pensamento (que faz
uma síntese do entendimento).
Propôs-se experimentar novos sentidos e olhares através da pesquisa em sua
perspectiva estética, ressaltando-se a multiplicidade do ser que sente, pensa e age a partir das
noções de diferença e acontecimentos, buscando recolher alguns efeitos dos encontros na
pesquisa provocados nos participantes e em mim, a partir das interferências e dos encontros
na pesquisa.
A “experimentação-vida” (Deleuze e Parnet 1998, p.61) lança as bases para a
superação da produção de conhecimento pela representação e do cortejo de racionalidade que
a acompanha. Traz uma nova compreensão a propósito da via pela qual homem tem acesso à
vida.
Atualmente o conhecimento se converte em ciência positiva, que define que tipos de
conhecimentos são válidos e como esses conhecimentos devem ser validados. Em uma linha
crítica a esta lógica, nas palavras de Adorno e Horkheimer (1985, p. 21) “o esclarecimento
comporta-se com as coisas como o ditador se comporta com os homens. Este conhece-os na
medida em que pode manipulá-los. O homem de ciência conhece as coisas na medida em que
pode fazê-las”. A essência das coisas revela-se como sempre a mesma, “como substrato da
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dominação”. Ao apontar o esclarecimento como “ditador”, os autores revelam uma forte
característica do positivismo, como uma “linha de testes de controle de qualidade” do
conhecimento. Neste sentido, o saber precisa passar por “testes” para ser aprovado. Assim se
configura o método para a ciência positiva, que trata o saber como algo a ser testado e
comprovado.
Desta forma, não pretendo justificar ou legitimar um conhecimento a respeito do
cuidado, mas sim (re)inventar, junto aos co-pesquisadores, uma noção de cuidado sob o
prisma da diferença, da multiplicidade, e não da unificação.
Evita-se enrijecer o processo da pesquisa; ao contrário, procurou-se caminhar junto
com as mobilizações e potências, dificuldades, elaborações e propostas que, em sua dinâmica,
foram peculiares a cada grupo, a cada momento.
E foi utilizada ainda a ferramenta do diário de campo da pesquisadora, para o registro
na produção dos dados (anotação de insights), para o registro das interferências da pesquisa
em mim, e para a apresentação ética da minha implicação/sobreimplicação, sem a cisão
sujeito-objeto no estudo.
E o que junta em mim as coisas que leio e vejo?
Não há análise sem interpretação. No entanto, a interpretação passa a ser produtora de
anti-produção quando é capturada pela sobreimplicação e pelo fetiche teórico.
O presente estudo não visa explorar os elementos de análise extraídos da pesquisa
objetivando a descrição pormenorizada dos dados coletados através de marcadores
ortopédicos que viriam a enrijecer a pesquisa e trariam um empobrecimento da vida mesma.
Ao invés de uma análise moral que aponte o certo e o errado ou o bom e o ruim, busca-se a
utilização de intercessores que permitam uma produção de dados simétrica em relação aos
participantes do estudo.
Neste sentido, é necessário que se tenha uma atitude aberta ante à experiência, com a
experiência de si para consigo mesmo e de si com o mundo (ROGERS, 1977).
Ao invés de priorizar o que Espinosa chamou de primeiro e segundo gênero do
conhecimento, busca-se exercitar um caminho para o terceiro gênero do conhecimento (sem
pretensão alguma de alcançar isto de fato, mas sim, de tê-lo como norte). Esta forma de
conhecimento se expressa na busca de experimentar a essência da potência em nós e se
expressa através de tudo. Deixa-se o campo das superstições e tolices para experienciar algo
sem modelos. Citando Espinosa, Deleuze afirma que “o terceiro gênero de conhecimento é
um mundo de intensidades puras” (2002, p.23). Certa de que esta tarefa absolutamente não
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está ao meu alcance, trago ao menos a atrevimento de mencionar algo deste gênero para o
presente estudo, à medida que ele propõe que tomemos parte da potência criadora em nós e no
mundo.
Aposta-se em “multiplicar os ângulos de visão, de escuta-fala sensível, pesquisando
sem cessar o que estava invisível por falta de proliferação do olhar-ouvir-tocar-cheirardegustar, do intuir, do se emocionar, do raciocinar” (GAUTHIER, 1999, p. 20-21).
Destaca-se, desta forma, que não houve a intenção de realizar a avaliação do cuidado
através da lógica do certo-errado, do bom-ruim, do ideal-indesejável, pois isto favoreceria
uma análise que traria apenas valores transcendentes e que iria olvidar a diferença. Pretendeuse mesmo olhar para as nuances do cuidado sob o enfoque do que está nos fluxos, nos afetos,
nas singularidades dos encontros, nos acontecimentos, na produção de alteridades e na
perspectiva da diferença, a partir das inspirações e relações ético-estéticas que se
estabeleceram.
Há que se estar à espreita, à espera de encontros, a espera de acontecimentos, atentos à
geografia não só física, mas também virtual: atento aos fluxos e possíveis agenciamentos;
atentos aos processos moleculares e a todo o fulgor das singularidades. Para isso, coube
‘radarizar’ os sentidos para perceber as interferências, os fluxos na pesquisa e as produções
instituintes no campo do cuidado.

5.4 Avaliar e CRIAminhar
“acalma minha pressa....”
Diante dos usuários, o que nos interessa é “criaminhar”, um confeto que nomeei para
remeter a uma fusão de caminhar com criar, a sensação de um arejamento de pensamento
vivo, criativo.
Cria-se enquanto caminha, e caminha (com os usuários) enquanto se cria (também
com eles). Pretendi, assim, sustentar uma avaliação pela lógica da experimentação,
entendendo-a como um dispositivo que permitiu à pesquisa falar sobre os intercessores do
cuidado.
“Avaliamos! O que dispara a avaliação é a apreensão do mundo da vida pelos
sentidos” (Mendonça, 2014, p.1). Mas em nome de que e de quem avaliamos? Em nome de
um saber-fazer útil? Uma avaliação que serve à colonização dos modos de existir? Aos
interesses da lógica capitalística? Ou avaliamos em nome da produção da pesquisa e do
cuidado pela diferença, da produção de afetos, de intercessores imanentes?
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O movimento científico hegemônico propõe o "enquadramento" do pesquisador, bem
como do trabalhador, em categorias básicas que os impedem de construir algo com outros
territórios e os cristalizam em uma subjetividade natural que não os pertence (GUATTARI,
2006).
No entanto, buscamos um pensamento que tenta estar à altura do acontecimento, como
forma de oposição a este enquadramento.
Neste sentido, a pesquisa permitiu “criaminhar” um percurso, um caminhar mesmo,
para além ou aquém das capturas teóricas, e produzir uma atmosfera do cuidado onde
podemos nos interessar por uma história real, do cotidiano, com todos os seus impasses,
aberturas e atravessamentos.
Durante a experimentação do campo de pesquisa, buscou-se ir além das certezas,
sabendo que isto resulta em tocar naquilo que angustia mas, sobretudo, resulta em dar voz ao
que está pedindo passagem.
Outro desafio (epistemológico) para que se faça a produção de dados através de uma
avaliação ética se dá quando o pesquisador se depara com os limites do serviço de saúde, pois
aí surgirá a dificuldade de que o pesquisador não imprima uma interpretação moral.
A proposta de experimentação deu abertura para a criação dos(nos) encontros, em ato,
em detrimento de uma intervenção. Deleuze não professa que o inteligível provém do
sensível, enquanto seu princípio supremo, mas trata de afirmar que o empirismo justamente
quer se ver livre de assumir qualquer princípio. Portanto, a base de seu sistema é a
experimentação e não mais a razão.

5.5 Aspectos éticos
Quanto aos aspectos éticos e legais da pesquisa, o projeto guarda-chuva foi submetido
ao Comitê de Ética em Pesquisa do município do Rio de Janeiro e aceito com nº de parecer
983.324, no intuito de atender às exigências do Conselho Nacional de Saúde. As oficinas e as
entrevistas foram registradas no diário de campo. A identidade dos entrevistados foi de total
sigilo durante a análise e discussão dos dados obtidos, conforme preconiza a resolução
466/2012.
Os usuários receberam esclarecimentos sobre os objetivos e técnicas de produção de
dados da pesquisa, por mim e pela chefia do CAPS. Apresentei a proposta do estudo a eles
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durante a assembléia dos usuários, tendo havido o consentimento e interesse destes em
participar do estudo.
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VI. OLHANDO PARA DENTRO
“e o meu coração selvagem tem essa pressa de viver”
(Belchior)

Em pesquisa com inspiração no referencial teórico-metodológico da Análise
Institucional, não há como desvincular os obstáculos epistemológicos do que chamamos
“análise de implicações”.
Começo, por exemplo, pensando no desafio de escolher a pessoa para a conjugação
verbal usada no projeto.
Até pouco tempo, meu projeto encontrava-se com um certo tom de distanciamento e
algo impessoal. Quando me dei conta disto, percebi que a escolha do pronome pessoal reto
para conjugação estava produzindo esse tom como algo que vinha de cima, ou algo que vinha
de fora.
Neste caso, desde então, venho buscando contornar essa impessoalidade, sustentando
o verbo conjugado a partir da primeira pessoa, me fazendo assim presente no texto, como se
estivesse a assumir de frente minha posição de sujeito implicado, que para a Análise
Institucional (LOURAU, 2004) é o pesquisador que está remetido ao objeto que ele pesquisa e
é, ao mesmo tempo, pesquisado e convocado à autoanalise de seus posicionamentos com
relação ao processo de pesquisa. Tratou-se de um esforço para dar lugar a um movimento de
desterritorialização para alcançar a posição de sujeito epistêmico.
Outro aspecto se refere a distinguir a própria noção do que vem a ser “totalmente
meu” ou “totalmente nosso”. Há uma subjetividade em mim que aparece no texto, mas uma
subjetividade heterogênea, que não se remete só ao individual, mas também a acontecimentos,
situações, configurações sociais. Quero dizer com isso que sinto ao ler meu texto que muitas
pessoas falam nele. Não me refiro só aos referenciais teóricos. Quero dizer, na verdade, que
muitos que me rodeiam – academicamente ou não –me possibilitam escrever algo que é único,
que só poderia ser escrito se estivesse mesmo produzindo isto não só a partir de mim, mas
também através dos portais que cada encontro abre para que eu passe. Isto está relacionada à
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noção do Multiplicidade. Para Deleuze (2006), Multiplicidade é univocidade (unidade na
diversidade) e imanência que reencontra a singularidade, a novidade e a invenção.
A lógica da multiplicidade é uma perspectiva para a possibilidade de linhas de fuga
que ajudam a escapar da dicotomia entre mesmo e outro; é, de todo modo, uma lógica
solidária à ideia de implicação, de uma implicação recíproca. Esta implicação recíproca nos
coloca no campo da imanência: cada ser representa todos os outros diferentemente, como se
os seres se repetissem diferentemente. A repetição da diferença é o próprio Ser; um ser
imanente e em permanente devir. A ideia de lógica das multiplicidades é a operação do
pensamento de subtrair de seu funcionamento as figuras do mesmo, do semelhante e do
análogo, fazendo com que a diferença se constitua como o que pode e deve ser pensado
(DELEUZE, 2006).

Figura 1: Escher, Drawing Hands, 1948

Na imagem acima, trago a obra Drawing Hands, do artista Maurits Cornelis Escher em
uma versão remixada. A versão original remete a um processo em que o artista produz a si
mesmo à medida que produz sua obra. Nesta versão remixada (de releitura), tento trazer o
sentido de que me produzo enquanto faço esta tese, e que, além disto, muitos falam em mim
enquanto escrevo.
Porém, noto também que é preciso estar atenta para que eu atravesse apenas aqueles
portais que me façam sentido, que favoreçam minha liberdade nesta produção e na vida.
Encontros tristes, por exemplo, podem acontecer, sobretudo no ambiente acadêmico, em que,
alguém que percorra caminhos (teóricos) muito diferentes dos meus venha a provocar em
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mim uma interdição no fluxo da minha produção, ao assinalar, principalmente, o que não seria
acadêmico na minha proposta de pesquisa, sob o ponto de vista de outros percursos
epistemológicos.
O que venho tentando exercitar para me “proteger”? Penso, neste caso, que é
importante que eu não fuja disto negando aquilo que transborda em meu texto. Ao contrário,
acredito que ajude realmente se eu puder cada vez mais admitir isto, admitir o nomadismo do
meu projeto. Derrida (2009) refere que o nômade sai de um lugar, mas não sabe exatamente o
que irá encontrar. O nômade vagueia, é vago, no sentido de não ter a obsessão por um ponto
de chegada específico. A pesquisa nômade não se compromete a responder uma questão
legislada anteriormente ao encontro com o campo de pesquisa. Acredita, sim, na potência dos
encontros durante o processo de pesquisa para que esses enganchem as perguntas, delineiem
os objetivos que tive previamente de maneira mais frouxa, objetivos menos sedentos.
É, assim, um desafio sustentar uma pesquisa menor. O que ela tem de menor é um
enfraquecimento do poder científico hegemônico e acadêmico bem marcado, para que haja
espaço para aparecer o que há de mais vivo, potente e mais espontâneo, ao darmos (termos)
liberdade para a condução do estudo; ou melhor, para sermos mais conduzidos pelo campo do
estudo, o que fez desta uma pesquisa necessariamente única e inédita. O presente estudo
ocorreu através de outras formas de se produzir saber, fabricando intercessores que
permitiram a abertura de fissuras e roturas nos modos tradicionais de se produzir
conhecimento, ancorando-se em uma crítica à ciência hegemônica.
Deparei-me a todo o momento com o obstáculo epistemológico criado pela
obrigatoriedade de produzir uma pesquisa segundo moldes acadêmicos bem marcados. Sinto
como se este obstáculo fosse um dos mais cruéis, pois ele conta com o abrigo nada mais nada
menos do que da própria ciência positivista.
Outro obstáculo epistemológico que tenho encontrado é minha sobreimplicação, pois
me pego ansiosa em responder às minhas expectativas com relação à pesquisa. Acredito que
possa me cegar para algumas coisas que me rodeiam no estudo, em nome da sede por um
alvo: o da (auto)realização.
Desta forma, estar atento aos obstáculos epistemológicos é, principalmente, ouvir o
não dito, desnudar nossas implicações, fazer sobreviver a singularidade da pesquisa apesar
dos moldes acadêmicos, estar disponível a enxergar aquilo que nos incomoda e aceitar aquilo
que pode prudentemente nos fazer voltar um passo.
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Neste sentido, foi importante participar do I Seminário Nacional da RAC que
aconteceu em setembro de 2014, cuja programação contou com falas preciosas para este
campo de pesquisa. Ficou para mim reflexões como: pensar a pesquisa como interferir para
conhecer (e não de conhecer para interferir como é o habitual); trabalhar na perspectiva da
pesquisa-interferência ao invés da tradicional pesquisa-intervenção (sobretudo a partir da fala
de Alexandre Henz da UNIFESP); e sobre a importância de se estar atento ao assujeitamento
do pesquisador que impede que produza interferências.
“Que desejos estão falando em você quando você deseja? Que clichês estão falando
em você quando você diz/pensa algo? Que sentimentalismos estão romantizando sua fala?”
(fala de Alexandre Henz durante o Seminário RAC). Alexandre nos alerta, aí, sobre a
necessidade de incomodarmos o agradável e confortável para não sermos sujeitados,
capturados. E esta parece ser uma tarefa que, o que teve de difícil, teve de importante para o
estudo e para mim.
As convicções não estão totalmente fora de mim antes, durante e nem depois da
pesquisa. Elas são o instituído em mim, ideias cristalizadas e que dificilmente são colocadas à
prova. E é aí que reside o perigo, já que a estratificação não permite a abertura para o novo.
Os conhecimentos cristalizados são tão superprotegidos quanto são traiçoeiros. Valem-se do
seu status de algo conquistado e de sua solidez, produzindo uma atitude de defesa com relação
ao instituinte.
Já antes do cristianismo, com Platão, passando por Descartes no século XVII e, ainda
com o mesmo vigor, vivencia-se o dualismo entre o corpo e a alma, entre a aparência e a
essência. A produção de conhecimento no campo da saúde, por sua vez, é permanentemente
capturada por este dualismo, em que, apesar do seu tema – de natureza singular, versátil e
mutável – ela ainda está calcada, sobretudo, em ideias baseadas no pensamento lógico,
racional, matemático. Neste sentido, a saúde vem sendo despedaçada em partes que possam
ser tecnicamente bem controladas pelas especialidades em suas diferentes perspectivas,
deixando-se de considerar um elemento muito caro à produção de conhecimento que é a
complexidade dos territórios existenciais. Por outro lado, o paradigma ético-estético se
pretende a retomar esta complexidade, o aspecto relacional dos corpos e a produção dos
afetos. Questiona-se a verdade da causalidade, causa-efeito, da linearidade, a necessidade de
comprovação, demonstração e de evidência dos fatos, subordinando a diferença às
representações estáticas.
Esta busca pela demonstração e por evidências é pouco permeável às ideias novas,
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zelando mesmo pelo instituído em detrimento do instituinte, pelo molar em detrimento do
molecular.

Figura 2: Fuegos de Artificio (Jorge Macchi)

O modo cristalizado e enrijecido da molaridade aparece na base da obra, onde se pode
notar que os fogos de artifício enérgicos tornam-se uma pegada bem delineada. No entanto,
nos deparamos com o poder molecular quando seguimos olhando a imagem de baixo para
cima, pois a pegada vai se transformando em fogos de artifício; atitudes mais flexíveis que
revelam o poder molecular tácito das representações molares. Há aí a linha de fuga que o
instituinte opera para proteger as singularidades dos perigos da estratificação.
“Não há nada no eu, nas minhas lembranças, nos meus pensamentos, no meu corpo
que não possa ser questionado, revisto, modificado” (ROGERS, 2014).
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VII.

OS ENCONTROS NA PESQUISA E O MUNDO DO CUIDADO: UM

EMARANHADO
Cabe esclarecer que, com relação à organização deste capítulo, suas seções iniciais
(7.1, 7.2 e 7.3) trazem a produção dos intercessores que me sustentaram para a construção das
argumentações do estudo.
Em seguida, a partir do sub-capíutlo 7.4, trouxe então os intercessores que deram
passagem ao arcabouço de conhecimentos que foi produzido e registrado a partir do encontro
direto com os co-pesquisadores usuários do CAPS ao experimentar este campo de pesquisa.

7.1 O pesquisador diante do campo de estudo: uma convergência

Figura 3: Fotografia do cardume em convergência no Oceanário de Lisboa
Fonte: acervo da pesquisadora, 2015.

Nesta foto acima trago o registro do momento em que fiquei estupefata com este
cardume que “grudou” no vidro para olhar de perto aquele que o observava, a despeito dos
demais peixes que circulavam pelo grande aquário parecendo ignorar nossa presença, isto é, a
presença dos observadores.
Se fosse possível, eu perguntaria o que eles estavam buscando e o porquê de estarem
demonstrando tamanho interesse. Como não pude lhes perguntar isto, guardando-se as
devidas diferenças (pois esta é uma perspectiva metafórica), restou-me a associação com a
ideia de implicação recíproca entre o “observador” (pesquisador) e o “cardume” (participantes
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do estudo). Reconhece-se aí que ambos estão produzindo conhecimento a respeito do outro e
a respeito de si, em detrimento da ideia de que um estaria observando o outro sem
“interferências”, sem aproximação, sem que o observador modificasse ou despertasse algo
naquele que está sendo observado.
Ademais, este encontro ictíaco me trouxe a seguinte questão: quem está pesquisando
quem? Isto reforça a noção adotada neste estudo de ter seus participantes como copesquisadores, empoderados por seus saberes e experiências, autorizados na produção do
conhecimento, na tentativa do dessujeitamento na pesquisa.

Figura 4: Oceanário de Lisboa.
Fonte: acervo da pesquisadora, 2015.

Nesta fotografia estamos eu e um peixe enorme que me capturou com seu olhar.
Vislumbrei a possibilidade da produção de alteridades na pesquisa como importante
intercessor no encontro. Eu estou no ambiente dele, no território geográfico dele, mas há algo
dele que pede passagem em mim e vice-versa.
Uma grande e importante diferença é que, na pesquisa estamos buscando atravessar o
vidro para que se permita esta real aproximação que parece ser desejada por ambos os lados.
Assim como o restante da fotografia, a noção de vidro é aqui simbólica com relação às
hierarquias entre o pesquisador e o “participante”, e burocracias nos modos de se produzir
conhecimento que distanciam pesquisador e objeto de estudo. Acredito que a própria
produção de encontros potentes funcionaram como uma força molecular que atravessou e
sobreviveu ao que há de duro, de hierarquia, de molar na proposta científica.
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7.2 O pintor, a modelo e o oco: intercessores

E se fosse possível um revezamento nos papéis de quem pesquisa, de quem executa o
cuidado e de quem o recebe? Se, ao invés do profissional “examinar” o paciente, este
avaliasse o profissional de saúde? E se o pesquisador pudesse ser o próprio usuário e o
pesquisador propriamente dito pudesse se encontrar com o cuidado em sua plena execução?

Figura 5: Obra de Picasso “O pintor e a modelo”, 1926

O óleo sobre tela "O Pintor e a Modelo" (1963), do pintor espanhol Pablo Ruiz Picasso
(1881-1973) pertence à coleção do Museu Nacional Centro de Arte Rainha Sofia, em Madri.
Nesta obra, vemos o pintor separado da sua modelo pela tela. A mulher domina a tela pela
mancha branca que representa o seu corpo nu e algo disforme. Uma das partes mais
interessantes é o seu rosto que irradia contentamento. Remete-me a um possível revezamento,
em que o artista está em sua própria obra de arte, assim como a modelo, e reforça seu olhar
enquanto obra e enquanto pintor. Neste sentido, ele mostra, em seu percurso, a necessidade de
criar arte sobre a arte.
Ao visitar a exposição “Picasso e a Modernidade Espanhola” que esteve no Centro
Cultural do Banco do Brasil durante o mês de Setembro de 2015, me dei conta de que esta tela
foi em mim um intercessor. Disparou uma desterritorialização do sentido da pesquisa com
relação ao cuidado e aos papéis dos envolvidos. Demorei-me diante da tela, e sorria com ar
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leve, me remetendo à pesquisa, e disse: “é isso!”.
Não pude ainda recolher todos os detalhes desse agenciamento, mas um deles de que
me dei conta foi com relação ao fundo da tela, que é composto por borrões mostrando que,
talvez, o que interessa a Picasso é a sua modelo. Isto me trouxe uma forte noção de
imanência, de produção do sensível autônomo, de encontros ético-estéticos vivos na produção
do cuidado e na pesquisa. Me fez pensar sobre o sensível específico a partir da modelo, da
emergência do “qualquer um” na tela (Rancière, 2014), de um compromisso puro da obra com
seu próprio objeto.
Isto falou em mim com relação à produção da pesquisa como algo que aposte na
experiência do encontro, do próprio objeto de estudo não estar separado do pesquisador, da
aposta na experiência em detrimento da interpretação, do revezamento como mencionei no
início deste capítulo.
“Eu pinto tantas telas somente porque busco a espontaneidade e, depois de expressar
algo com alguma felicidade, não tenho mais coragem de acrescentar o que quer que seja”
(PICASSO, 1964).
Ainda na ocasião da visita a este acervo, fui ainda atravessada por afetos potentes
diante da obra “Homenagem a Mallarmé”, produzida em 1958 por Jorge Oteiza. O trabalho é
uma homenagem ao espírito da arte e é dedicado a Stéphane Mallarmé, escritor cuja poesia,
como a de Oteiza, significou uma pesquisa, um paradigma da união entre a poesia e a arte. A
tentativa de Oteiza era substituir o conceito de “oco” pelo de “vazio”. Ele buscava isto ao
fazer com que o observador percebesse o espaço vazio enquanto entidade escultural, a
“forma” do vazio feita pelo material que o envolve passa a ser a escultura propriamente dita.
A proposta foi atingir o esvaziamento do espaço na escultura, a partir da justaposição de luz e
de unidades formais dinâmicas e abertas em uma chapa de ferro.

Figura 6: Obra de Oteiza “Homenagem a Mallarmé”, 1958.
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Como nosso olhar se reduz e se restringe quando optamos por olhar apenas a chapa de
ferro (inteiriça). Há uma infinidade de possibilidades e descobertas quando olhamos os pontos
da obra onde “não há”.
Os vazios é que permitem que, com o efeito da luz, que uma outra obra seja projetada
sobre a superfície (branca) em que se encontra a chapa de ferro. As quinas que racham o que
há entre o espaço preenchido e o espaço vazio apontam outro sentido. E ao olhar para a chapa
de ferro da esquerda para a direita proporciona-se uma paisagem absolutamente diferente
daquela vista da esquerda para a direita, ou de cima para baixo, ou de baixo para cima. E a
depender do local de onde a luz esta sendo projetada, todos os desenhos de vazio sobre a
superfície branca serão completamente diferentes.
Tais perspectivas a partir da produção artística permitiram que afetos e percepções
ganhassem consistência em mim. Senti uma surpreendente relação entre esta provocação
plástica e o tema da produção de cuidado, pois remeteu a uma necessidade de esvaziamento
do projeto fixo do cuidado para que se dê espaço para o novo; remeteu a pensar sobre aquilo
que é forte e inteiro apenas porque contém rachaduras por onde a vida pode passar, onde o
“não” e o “sim” co-existem.
Os artistas espanhóis quiseram unir a arte moderna à intuição, a vontade de fazer com
que a pintura e a escultura provocassem sensações equivalentes àquelas suscitadas pela
poesia, mas promovendo a alegria de viver e o fluir, em contraposição ao sentimentalismo.
Assim como eles, acreditamos também em unir estes elementos da arte, como intuição,
produção de afetos e agenciamentos, com elementos do cuidado.

7.3 O cantador e o cuidado: tecnologias autopoiéticas

Há um músico do extremo sul da Bahia chamado Eugênio Avelino, mais conhecido
como Xangai, que se intitula ‘arteiro’; arteiro no sentido do artesão. Afirma: “minha arte é
uma arte típica do artesanato”. Como pode a música ser artesanato? Para um leitor apressado,
pode parecer incompatível porque comumente associa-se o artesanato a uma produção
necessariamente manual. Mas o que Xangai e outros sertanejos propõem é um artesanato que
extrapole uma técnica, não se limitando a uma ou a outra forma de se fazer. O que interessa a
eles na ideia de produzir música como ‘arteiro’, como produtor de artesanato, é a noção de
algo que não é industrializado, que escapa à produção em série. O artesão não recorre a
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máquinas nem a processos automatizados. Não existem, por isto, duas peças de artesanato
exatamente iguais.
Xangai explica que ele é ‘cantador’ e não cantor: “Eu canto o que sinto... a natureza, o
social, o homem, as situações do universo... e tudo isto eu canto de dentro para fora. Ao passo
que muitos cantores, com todo meu respeito, cantam de fora para dentro. O sertão é uma coisa
muito mais profunda, muito mais séria”.
Parafraseando Xangai, a vida do outro é uma coisa muito profunda e muito séria. Aqui
se dispara o deslocamento que Xangai pode produzir em nós ao pensarmos a produção do
cuidado. Cantor ou cantador? Cuidado serializado ou cuidado afetado? Cuidado de fora para
dentro? Ou cuidado de dentro para fora?
A quem convém distinguir um fazer que seja do artesão/artista/arteiro do fazer do
trabalhador da saúde? De fato a arte do artesão não pressupõe uma formação acadêmica. No
entanto, ele artista, artesão ou arteiro pode nos emprestar uma visão do mundo do trabalho em
que o saber e as tecnologias empregadas se dão na própria experimentação.
Como exemplo icônico desta afirmação, o primeiro disco de Xangai, gravado no ano
de 1976, chama-se "Acontecivento". A este respeito, cabe a cada um recolher este confeto
(conceito+afeto, Gauthier, 1999) de alguma forma. Em meu ponto de vista e em minha vista
do ponto (Merhy, 2014), o nome do disco me leva à noção de acontecimento, e também à
ideia de que seu trabalho acontece vivendo, experimentando. Ocorre-me também algo a
respeito de um vento, de algo que desloca e muda as coisas de lugar, no cotidiano, no que
acontece.
Saboreando um pouco mais os possíveis efeitos dos ensinamentos de Xangai para a
área da saúde a respeito do que é ser ‘arteiro’, associo-o à noção da produção do cuidado
como trabalho vivo em ato (Merhy, 2006). Vejam o porquê:

A comercialização das peças de artesanato costuma realizar-se de
maneira direta (entre o artesão e o comprador) ou através de pequenos
mercados ou de feiras. Ao desenvolver cada peça à mão, é difícil conseguir o
nível de produção necessário para chegar às grandes lojas ou a cadeias de
supermercados (BRASIL, 2012, s/p.).

Pensar em embutir uma produção singular em uma cadeia de larga escala retira desta
produção exatamente seu sensível específico (Rancière, 2014), sua capacidade de dar lugar ao
que é menor, ao que é espontâneo, e atropela sua legitimidade enquanto trabalho produzido de
dentro para fora, tornando-a antiprodução.
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É preciso prudência para que não haja a captura do artesanato por uma finalidade
utilitária. A perspectiva de aumentar a produção de peças e diminuir seus custos irá levar
necessariamente ao processo de industrialização ou mecanização, que vai contra a própria
noção de artesanato. Neste sentido, Xangai afirma que produz música na lógica do artesanato,
pois zela para que suas cantigas sejam, antes de tudo, algo singular e aquilo que dialoga com o
que ele sente (pensa as canções com o afeto).
Bem como o trabalho do artesão, também o trabalho do cuidado tem sido
constantemente capturado por uma lógica de produção em massa. É como se fabricar um
grande container de peças artesanais fizesse com que cada comprador de uma das peças
passasse a gostar ainda mais deste produto porque ele estava em um armazenamento de onde
saíram várias peças idênticas para outros compradores.
A quem serve produzir uma grande e totalizante forma de cuidar? Em nome de que se
enaltece a afirmação: “Vamos construir um ‘container’ onde possamos depositar todas as
formas previstas de cuidar”? O termo container está sendo utilizado neste parágrafo
representando uma metáfora, fazendo alusão aos catálogos e protocolos como reservatório de
análises psicopatológicas e intervenções pret a porte.
A disputa política aqui não é entre prática baseada em evidências e prática baseada em
palpite a esmo. A disputa é que as evidências sejam imanentes, que sejam resultadas da
própria construção de vínculo, do transbordamento do encontro, da autopoiese dos corpos.

Em resumo, parece impossível definir o empirismo como uma
teoria segundo a qual o conhecimento deriva da experiência. Já a
palavra ‘dado’ convém. Mas, por sua vez, o dado tem dois sentidos: é
dada a coleção de idéias, a experiência; mas, nessa coleção é também
dado o sujeito que ultrapassa a experiência, são dadas as relações que
não dependem das idéias (DELEUZE 2001, p.122).

A experimentação é um acontecimento a partir do qual se infere a existência de outra
coisa que ainda não está dada, daquilo que se apresenta como dado aos sentidos. Essa
inferência, ao ultrapassar o dado, permite não somente os julgamentos, mas, sobretudo, põe o
experimentador como sujeito da experimentação. Para Deleuze esse é justamente o problema
como pode, no dado, “constituir-se um sujeito tal que ultrapasse o dado? Sem dúvida, também
o sujeito é dado, mas de outra maneira, em outro sentido. Esse sujeito que inventa e crê se
constitui no dado de tal maneira que ele faz do próprio dado uma síntese, um sistema”
(Deleuze, 2001, p. 94). Em suma, essa dualidade do dado suscita em Deleuze a seguinte
questão: “Como pode haver o dado, como pode algo se dar a um sujeito, como pode o sujeito
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dar a si algo?” (DELEUZE, 2001, p.94).
Assim, pensou-se em uma ética deleuziana: “um corpo que avalia e experimenta”. Esta
inspiração ético-estética não veio nesta pesquisa através de uma experimentação do tipo
intervenção, onde o pesquisador traria uma proposta de atividade previamente planejada por
ele. Ao contrário disto, consideramos aqui a experimentação sob o ponto de vista do próprio
encontro, dos acontecimentos que se produziam em ato com o campo, no campo e,
principalmente, pelo próprio campo. Aprecia-se a experimentação produzida em ato, no
encontro, dando passagem às multiplicidades que circunscrevem um campo de relações
heterogêneas distribuídas em rizomas, marcando devires, linhas de fuga e de
desterritorialização.
Nas próximas seções trago os dados produzidos a partir da experimentação do encontro
direto com os usuários do CAPS. Considerando-se a perspectiva da pesquisa “in-mundo”, me
transfiro para as cenas e acontecimentos no campo de estudo e me permito ser interferência
para a produção de conhecimento.
7.4 O Usuário-Gestor

Legitimações para o emprego de tecnologias político-institucionais nas ações de Saúde
Mental

Cadência própria
Cidadão verdadeiramente livre é aquele que,
andando pela rua, não se põe a macrhar
automaticamente ao rufo dos tambores
(Mário Quintana)
Para participar da assembleia dos usuários, cheguei uma hora antes dela se iniciar. O
Usuário-Gestor se lembrou de mim e logo se aproximou para me cumprimentar “Foi você’
que’ veio aqui outro dia para conversar com a diretora do CAPS, né?”. Usuário-Gestor é uma
pessoa do serviço de saúde que compõe o conselho gestor do CAPS e ocupa um certo lugar de
responsável pela assembleia dos usuários. Ele já sabia pelo coordenador do CAPS que eu
realizaria uma pesquisa de doutorado a partir da proximidade com os usuários. O UsuárioGestor me explicou, então, que iria me apresentar aos usuários naquele dia por ocasião da
assembleia, juntamente com residentes argentinos também novos no CAPS.
Durante a assembleia, o Usuário-Gestor, com o apoio da equipe gerencia o curso dessa
reunião. Ele abre a fala aos demais usuários perguntando quem quer trazer informes ou
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pautas. Quando os usuários Sereia e Megafone falam sobre assuntos individuais, o UsuárioGestor intervém, lembrando que aquele é um espaço para falar dos aspectos coletivos, mas
que à tarde poderiam falar dos assuntos individuais no “desabafando”, que é uma reunião que
aconteceria à tarde naquele mesmo dia.
Percebo a potência da transversalidade que o Usuário-Gestor consegue produzir junto
a si e aos demais membros da assembleia: há ali uma composição molar-molecular (Deleuze e
Guattari, 2012) nesta dinâmica.
As linhas molares estão presentes no esforço de se sustentar esse espaço da assembleia
para temas coletivos, orientando que os assuntos individuais sejam abordados no
“desabafando” à tarde.
Se há a vertente molar pela presença de regras mínimas, há também (inclusive pelas
garantias molares) importantes marcas moleculares: um espaço que é regido, sobretudo, pelos
usuários, à medida que os membros da equipe procuram intervir o mínimo possível e os
usuários estão no exercício de alteridade, produzindo e sendo produzidos como sujeitos nesta
tecnologia clínico-política do CAPS.
O Usuário-Gestor enfatiza a importância da participação dos usuários nas reuniões de
organização da semana pela luta antimanicomial que já se iniciaram (estavam em 21/3 e as
ações da luta antimanicomial acontecem em maio). R faz um movimento de convocar os
demais usuários, e se queixa de que os mesmos não estão dando a devida importância.
O Usuário-Gestor diz “Eu falo aqui com vocês, mas vocês não ‘se ligam’. Tem que ir
nas reuniões. O secretário nacional de saúde mental que colocaram agora, o pessoal diz que
foi diretor de um hospital psiquiátrico pior que o Holocausto que fizeram com os judeus”.
A fala dele evidencia mesmo a inseparabilidade entre os debates político-insititucioais
e as ações de saúde, o que é precisamos aqui defender. A gestão nacional de Saúde Mental,
independentemente de quem ocupe os seus cargos, não é apoiada ou contestada apenas pelos
trabalhadores e universidades, mas também, e necessariamente, pelos usuários (aqui eu
sempre incluo os familiares).
O Usuário-Gestor, por exemplo, recentemente (fevereiro de 2016) passou quatro dias
em Brasília junto com um grupo para uma ação política de posicionamento contra a nomeação
do Secretário Nacional de Saúde Mental.
A proposta do controle social do SUS mostra-se mais presente no âmbito da saúde
mental em detrimento das demais especialidades da saúde, ao contrário do que muitos
pensam.
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Vejamos: se por um lado o imaginário da sociedade privilegia noções de incapacidade
intelectual e violência com relação aos portadores de transtorno psíquico, estes, na verdade,
reafirmam seu posicionamento decisivo para os avanços e conquistas na rede de saúde e
também para a garantia de outros direitos sociais.
Tais elementos demonstram a necessidade de darmos visibilidade e, principalmente,
apoio ao controle social exercido pelos usuários da RAPS, considerando-se a importância
disto para a promoção de cidadania e para a qualificação do SUS.
O campo da atenção psicossocial irá se qualificar à medida que trouxer pactuações
para o reforço do controle social e de outras tecnologias político-sociais, atendendo às
propostas da Reforma Psiquiátrica e do SUS, ao complexificar a RAPS e garantir a
interdisciplinaridade e a intersetorialidade no que tange às ações de saúde.
Neste sentido, destaco a necessidade do trabalhador-cuidador estar aberto a aprender
com os próprios usuários sobre um certo modo de se sustentar, na produção de cuidado em
interface com a complexidade dos direitos humanos, o debate sobre os elementos políticoeconômicos-institucionais envolvidos na RAPS e no país.
Trago isto por dois motivos. O primeiro é pelo fato de muitos usuários serem
precursores à maioria dos profissionais da RAPS quanto à inserção (voluntária ou forçada\)
nos serviços psiquiátricos. Isto aponta a necessidade da equipe se haver com o tema do saber
leigo.
O segundo motivo é que o encontro “na pele” com a intensidade da loucura por parte
dos usuários pode agenciar afetos que potencializem a criação de estratégias para o
desenvolvimento de novos modos de luta.
Nesta produção político-institucional, priorizada por R em seu autocuidado, ele nos
aponta que “pulsar livremente do lado esquerdo dos sonhos” (Gabriel, 2012) permitirá ao
trabalhador da saúde agir afetado pelo desejo de conquistas em nome das minorias e daqueles
que são excluídos devido a seus modos existenciais contra-hegemônicos.
“Eu não gosto de ficar ali pintando”: a desconstrução do que parecia óbvio

Em outra ocasião em que eu estava no serviço, o Usuário-Gestor se aproximou para
dizer que queria conversar naquele dia comigo sobre minha pesquisa. Apesar da proposta do
estudo ser a produção dos dados na espontaneidade da convivência, R me pede para fazê-lo
no consultório “tá muito barulho lá fora... aqui fica mais tranquilo, né?”. Não menos
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espontâneo que a convivência, visto que este formato de encontro com a pesquisa foi uma
demanda dele, concordei em conversar no consultório porque de fato havia muito ruído
porque cantavam parabéns para uma funcionária naquele momento. Sabendo que o formato da
produção dos dados seria aquela que fosse genuinamente construída com cada usuário, R
garantiu que a proposta da produção dos dados ocorresse da maneira que ele preferia, e em
um local calmo, como presa, inclusive, o próprio comitê de ética.
R mostrou interesse em participar da pesquisa também neste formato “particular”.
Pergunta-me: “o que você quer saber?”. Eu respondo: “aquilo que você quer dizer, aquilo que
tem para dizer para a pesquisa, para mim, sobre o cuidado”.
Diz que frequenta o serviço com preferência para os espaços do que ele chama de
“interação, conversar com as pessoas... me sinto bem com isso. Gosto de estar com as
pessoas. Não gosto de ficar em casa sem fazer nada. Venho para cá e converso com o pessoal
‘troco uma ideia’... me faz bem. Às vezes não consigo ‘tá’ aqui sempre por causa dos outros
compromissos, mas eu ‘tô’ aqui sempre que dá”.
Faz questão de me esclarecer que ele apresenta o CAPS para as pessoas que chegam lá
“que nem eu te apresentei e também aqueles residentes argentinos que vieram aqui. Eu mostro
o CAPS, explico como é, explico também para os pacientes quem são vocês, apresento para
eles na assembleia dos usuários”.
Conta sobre sua família, que tem uma filha que leva para escola todos os dias e que
mora também com sua esposa. Conta: “de vez em quando eu tenho uns problemas aí por
causa das burrices que minha mãe faz... mas aí eu venho para cá, converso com o pessoal
aqui... essas coisas assim”.
Chama atenção também sobre os laços que faz com atividades que considero
itinerantes, que não são necessariamente vinculadas ao CAPS. Estes são alguns dos
compromissos a que ele se referiu pelos quais, por vezes, não está no CAPS. É este tipo de
situação que mostra que a RAPS é ampla, talvez infinita, pois esta vai ser composta por
quantos enlaces o usuário fizer com outros pontos de acesso. Nesta nuance, as ações não se
dão no local físico onde a equipe trabalha, mas sim na rede ampliada que o usuário vai
construindo.
Se, em sua história na psiquiatria, os profissionais da equipe de saúde estevivera nos
hospitais com os pacientes tão “presos” quanto estes, hoje o cuidado é concreto, mas também
é, muitas das vezes, sem local ou hora marcada, e é preciso abrir brechas para que o usuário
possa fazer laços que proporcionem espaços de cuidado que não sejam somente no CAPS em
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que frequenta. Nenhum trabalhador e nenhum serviço de saúde é “dono do cuidado”, pois este
pertence aos modos de vida dos sujeitos.
O Usuário-Gestor participa de ações em geral relacionadas com a luta antimanicomial,
com a divulgação sobre os novos modos de atenção na saúde mental, e também relacionadas
com a formação dos profissionais em saúde mental. Diz que está participando de uma
atividade no Engenho de Dentro em que o usuário fala para residentes e estagiários sobre sua
experiência com a doença, sobre o que sente quando entra em crise, entre outros. “Por
enquanto eu ainda não falei na palestra. Só meus colegas que falaram e eu fui assistir para
ver como é o funcionamento, quais são as perguntas que os estudantes gostam de fazer, essas
coisas... e a gente também ganha um dinheirinho, que ajuda também , né”.
Mostra-se incomodado com as lógicas de geração de renda da saúde mental. “Às vezes
eu quero pintar um quadro e dar de presente para alguém, mas tenho que vender para uma
parte do valor ser usado para compras outras telas. Eu não queria ter que vender os quadros.
Fora que, quando eu vendo, tem que dar uma parte para o CAPS. Não concordo com isto. E
eu também não pinto assim muito bem... aí fica difícil. E eu não gosto de ficar ali pintando,
não. O pessoal fica ali assim... pintando” (e faz com as mãos um movimento de quem pinta
devagar como quem vê ali um ar entediante).
A fala do Usuário-Gestor traz reflexões importantes que trazem sentidos à área da
saúde mental. A primeira é que: nem todos os usuários gostam de oficinas terapêuticas. Nem
todos os usuários gostam de pintar quadros. Nem todos querem vender seus quadros. E eles
pedem um debate sobre as formas da geração de renda.
Certamente é necessário contemporizar com os usuários a necessidade da
sustentabilidade do material para a elaboração dos quadros, o que demanda um retorno
monetário para que outras telas possam ser compradas. Mas é muito importante que este
posicionamento dele seja respeitado e compartilhado, como pode ocorrer, por exemplo, na
assembleia.
Mas, quanto ao desinteresse nas atividades de pintura propriamente ditas, vejo-o como
um analisador para a instituição Atenção Psicossocial, fazendo-a falar sobre o risco que a
equipe dos serviços de saúde mental corre ao, por vezes, colocar a produção de trabalhos
manuais artesanais como o centro do PTS de tantos usuários ou até como único caminho
terapêutico e oferta para alguns.
É preciso que se tenha a clareza de que isto deve ser incluído no cuidado do usuário se
ele indicar, de alguma forma, interesse em determinado tipo de atividade. Alguns usuários vão
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ao serviço e passam o dia na convivência sem necessariamente participar de alguma oficina
ou outra atividade terapêutica – o que, inclusive, é visto como algo ruim por alguns usuários:
“tem gente que fica aí sem fazer nada”, diz um deles.
Isto aponta a vertente capitalista que circula e invade o imaginário também do
portador de transtorno psíquico. Perguntemo-nos: o cuidado precisa necessariamente incluir o
usuário em uma oficina terapêutica no CAPS? O espaço da convivência no CAPS não é uma
oportunidade de produção de cuidado independente de haver ali ou não uma atividade
programada pelo serviço? Os modos de vida precisam estar, necessariamente, ligados a uma
“tarefa”? Esta é uma argumentação que questiona interroga a forma instituída com que
nasceram os serviços e atividades substitutivas de cuidado em saúde mental a partir da
Reforma Psiquiátrica. Até mesmo a Reforma Psiquiátrica precisa ser interrogada
frequentemente para que haja a sustentação do instituinte que ela mesma propõe.
Diversos usuários que não estão em uma sala de oficina terapêutica, estão no espaço
de convivência conversando entre eles, e, aliás, de formas ricas e peculiares de se acolherem e
partilharem o sensível de cada um.
No entanto, alguns usuários que não desenvolvem trocas sociais dentro do CAPS e que
demonstram, de certa forma, a demanda por outros tipos de espaços, nem sempre conseguem
promover isto sozinhos, como é o caso, principalmente, de pessoas que vieram de longo
tempo de internação psiquiátrica.
Práticas de desinstitucionalização não são somente aquelas que oportunizam o
tratamento em serviços substitutivos, mas também a vivência no território propriamente dito.
Por exemplo, certos usuários não constroem uma relação de pertencimento com oficinas ou
com a convivência no CAPS, mas estão em espaços de convivência da Rocinha que não são
necessariamente da grade de atividades do CAPS.
Para a efetivação destes espaços de convivência fora da agenda do serviço, é
necessária a articulação intersetorial com outras especialidades da saúde e com os demais
setores sociais que não só o da saúde.
Neste sentido, tendo-se como exemplo o usuário que deseja estar mergulhado em
algum espaço do território extra-CAPS, há que se contar com um trabalhador-cuidadeiro:
confeto que associa a semântica de cuidador com a ideia sensível de produção do arteito,
cujos trabalho e arte vêm de dentro e não de fora dele. E este trabalhador-cuidadeiro pode e
precisa construir portas junto com o usuário para este mergulho.
Isto aponta que é necessário (re)conhecermos a rede viva do usuário pela importância
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desta para a resolutividade e qualificação das ações de promoção da vida. Há que se investir
na co-construção entre a rede instituída e a rede viva que o próprio usuário tece, isto é,
produzir transversalidade nessas redes. A rede viva é fruto de componentes anticapitalísticos
que brotam do próprio território do usuário. O trabalhador-cuidadeiro e o usuário irão
produzir em autopoiese seu arsenal técnico-político para compor a RAPS com a rede viva
deste usuário.
Outra reflexão que a fala de R nos traz, diz respeito a sua expectativa em ser eficiente.
Como já foi dito, ele desempenha papéis importantes na RAPS na representatividade dos
usuários e se envolve em diversos projetos ao mesmo tempo, e assume isto como quem quer
ter ótimo desempenho em tudo. Mas se sente constrangido com relação à pintura porque tem
mais facilidade para doar os quadros do que para vender, reconhecendo que seus quadros não
são vendidos facilmente devido a sua dificuldade para pintar, e para R não é tão simples estar
em atividades nas quais ele não desenvolva sua participação de maneira ótima.
Há que se estar muito atento para que se dê abertura aos modos de vida de cada um,
pois nem todos os usuários precisam ou devem ser “estimulados” a participar de determinada
atividade, pois aquilo pode ser para ele um mau encontro devido ao fato de já se auto-cobrar
de muitas coisas ou por não ter uma composição potente com essa atividade.
As pinceladas e a venda de quadros são práticas tradicionais em um certo regime de
verdade dentro das propostas da Reforma Psiquiátrica. Mas, o Usuário-Gestor quer nos
mostrar que, em seu regime de verdade, estas práticas não compõem, mas sim decompõem.
Se referindo aqueles que ele diz que “vão ao CAPS para pintar” ou “que não fazem
nada, ‘só’ ficam na convivência”, apesar de nos colocar no risco da generalização
contundente, independentemente de se tratar de uma ou outra ação do CAPS, ele nos traz uma
frase valiosa “as pessoas não despertaram para a vida”.
“As pessoas não despertaram para a vida”. Repito porque isto latejou em mim por
alguns dias. O que é cuidar dessas pessoas se não despertar nelas mesmas a vida, seu modo de
vida? E também o que é estar com elas sem se permitir “despertar para vida” neste encontro?
O toque de loucura e pragmatismo do Usuário-Gestor traz para mim uma lição
profissional e pessoal. Não temos o direito de vender a promessa de um modo de vida que
seria perfeito, suscitando nos sujeitos um desejo segundo parâmetros transcendentes, isto é,
que os destituem do próprio lugar de sujeito.
Aparece novamente uma relação molar-molecular. O Usuário-Gestor tem uma
perspectiva mais endurecida sobre ao posicionamento de alguns usuários do CAPS,
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incomodado com aquele usuário que não está no CAPS enquanto “tarefeiro”.

Pois é um fato: o que compramos hoje cada vez mais são maneiras de
ver e de sentir, de pensar e de perceber, de morar e de vestir, ou seja,
consumimos formas de vida – e mesmo quando nos referimos apenas
aos estratos mais carentes da população, ainda assim essa tendência é
crescente. Na verdade, através dos fluxos de imagem, de informação,
de conhecimento e de serviços que nos chegam ou que acessamos,
consumimos toneladas de subjetividade e somos mobilizados nos
recônditos de nossa subjetividade. Chame-se como se quiser isto que
nos rodeia, capitalismo cultural, economia imaterial, sociedade de
espetáculo, era da biopolítica, o fato é que vemos instalar-se nas
últimas décadas um novo modo de relação entre o capital e a
subjetividade, o capital e a vida, eu diria, uma penetração do capital na
vida e na subjetividade numa escala nunca vista (PELBART, 2002,
p.146).

Se a subjetivação contemporânea se encontra implacavelmente ancorada em
dispositivos capitalistas, isso não significa o seu aprisionamento absoluto. É sempre possível
resistir ao presente, escapar das modelizações dominantes, apropriar-se diferentemente do que
nos é oferecido cotidianamente pela televisão, pelo cinema, pelo patrão, pelo cônjuge, pela
escola ou pelo outdoor (Soares e Miranda, 2009). Isto porque “esse desenvolvimento da
subjetividade capitalística traz imensas possibilidades de desvio e singularização” (Guattari e
Rolnik, 1999). Em suma, é sempre possível atrever-se a singularizar (DELEUZE, 1997;
GUATTARI e ROLNIK, 1999).
Por isto, ao mesmo tempo em que há a vertente capitalística nos modos de vida de R,
recolho também a importância da lógica não capitalística que Usuário-Gestor traz sobre a
produção de cuidado, pois ele não quer uma lógica de “consumir” atividades ou
procedimentos dos serviços de saúde, diante então de uma abertura à transversalidade.
Ele nos mostra e “grita” que precisa de espaço para sua pró-atividade, sua produção.
Isto está para além da ideia de promoção da autonomia cotidiana – que também é um objetivo
caro à Atenção Psicossocial. Trata-se, sim, de que o fato dele mesmo desenhar seus modos de
vida – e incluindo nisto, poder desenhar os seus processos de cuidado ao vivo e em ato – é
uma ação de cuidado a ser reconhecida pelo trabalhador-cuidadeiro. Para Usuário-Gestor, o
fato dele poder realizar estas atividades gerenciais e políticas (as quais ele mesmo agencia
muitas das vezes), na RAPS é “mais importante do que tomar o remédio” (fala do UsuárioGestor) – sem perdermos de vista que a presente pesquisa não propõe a substituição de uma
parte do tratamento por outra, não proponho aqui em nenhuma hipótese que as atividades
políticas que R desempenha substituam a sua medicação, mas esta é uma fala que R endereça
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ao meu estudo.
“É... a gente quer valer o nosso amor. A gente quer valer nosso
suor. A gente quer valer o nosso humor. A gente quer do bom e do
melhor... A gente quer carinho e atenção. A gente quer calor no
coração. A gente quer suar, mas de prazer. A gente quer é ter muita
saúde. A gente quer viver a liberdade. A gente quer viver felicidade.
(...)
É! A gente quer viver pleno direito. A gente quer viver todo
respeito. A gente quer viver uma nação. A gente quer é ser um
cidadão. A gente quer viver uma nação...” (Gonzaguinha, canção “É”).

R nos ensina que o usuário politicamente inspirado pode problematizar mais as ações
de saúde e irá qualificar o serviço com alguns de seus apontamentos, mas, sobretudo, isto o
institui enquanto sujeito no processo de cuidado.
Não me rendendo à lógica cartesiana, os modos de vida que emergem no UsuárioGestor permitem, de certa forma, medir modos de subjetivação emergentes, focos de
enunciação coletiva, territórios existenciais, inteligências grupais que escapam aos parâmetros
consensuais, às capturas do capital e que não ganharam ainda a merecida e necessária
visibilidade na saúde.
Esse exercício ético envolve uma política, sobretudo, uma política em si. A promoção
de cidadania e autonomia, a Reforma Psiquiátrica não devem ser experimentadas apenas
como políticas estatais, exteriores e/ou acima de cada um de nós, mas como uma política de
governamentalidade ética, como governo de si (Foucault, 2004). É neste sentido que a prática
do cuidar precisa constituir práticas de cuidado de si, onde ‘usuários’ e trabalhadores possam
tomar ‘posse da vida’, ou melhor, possam inventar possibilidades de vida que escapem ao
padecimento, à sujeição, ao vitimar-se.
O confeto “usuário-gestor” e a citação da música de Gonzaguinha se deram pela
maneira com que as singularidades de R pediram passagem em mim. Viver esta escolha de
um cuidado manejado, sobretudo, nas relações sócio-políticas significa que este usuário
encontra os furos/espaços necessários para que passe o seu modo sensível específico de estar
no cuidado, isto é, experimentar esta escolha só é possível através de uma produção éticoestética nos processos do cuidado.
Não há o modo certo ou errado, pois estes partem de parâmetros externos ao usuário.
A produção ético-estética do cuidado se dá com a criação de novos modos de vida, a partir de
parâmetros intrínsecos dos usuários, imanentes, que para R estão presentes, principalmente,
nas relações sociopolíticas e institucionais.
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R disputa com muita competência o seu próprio cuidado, ampliando a sua capacidade
de sujeito que opera na vida.
Além disto, Usuário-Gestor traz uma fala que é recorrente nos serviços de saúde, mas
que ainda não recebeu a devida atenção. Ele diz: “Ajudo também os outros pacientes que às
vezes chegam aqui pior do que eu né... aí eu ajudo, falo que é importante ele tomar o
remédio. Vou lá e tomo o meu na frente dele para mostrar que é bom para ele... essas
coisas...”.
Não só Usuário-Gestor Usuário-Gestor, mas também outros usuários preocupam-se e
tomam iniciativas no sentido de apoiar, influenciar e até conduzir outras pessoas no
tratamento.
Silva e Alves (2011, p.1209) afirmam que “é o conhecimento do senso comum que
constitui o tecido de significados sem o qual nenhuma sociedade poderia existir e que a faz
aparecer ao indivíduo como o modo ‘natural’ de olhar o mundo e de o viver”.
Os atores não só imprimem de significado suas próprias ações como também atribuem
significado às ações dos outros. Ou seja, não são receptáculos neutros, mas atores com um
papel ativo. São reflexivos e comunicam essa reflexividade na interação. “A voz do ator e
seus significados revelam, para lá das normas culturais e valores sociais, os significados
simbólicos subjetivos que os atores ‘colam’ às ações, às palavras e aos gestos, modificando-os
consoante os contextos sociais dos processos de interação” (SILVA e ALVES, 2011, p. 1212).
Quando um usuário intervém junto a outro no que se refere ao tratamento e vemos isto
de maneira positiva, que está em jogo não é que ele esteja somente “ajudando” o CAPS a
cuidar de outro paciente, mas sim se produzindo sujeito em alteridade nos encontros que se
dão no CAPS e criando modos de cuidar.
Mas, a Medicina institucionalizada, especializada, tecnificada é a monopolizadora das
respostas para os problemas de saúde. Isto é incorporado não só pelos próprios profissionais e
serviços do sistema de saúde em geral, mas também pelos próprios usuários. A literatura
aponta que a população não reconhece ainda a relevância dos seus saberes populares que
podem

contribuir

para

diversas

experiências

situações

de

saúde

(CECÍLIO,

CARAPINHEIRO, ANDREAZZ, 2014).
Neste sentido, o tema do saber leigo não pode mais ser negado ou, menos ainda,
“corrigido”. Foucault (2003) afirma a igualdade da validade de todos os conhecimentos. Os
indivíduos produzem discursos que criam “efeitos de verdade”, já que um discurso é uma
forma de pensar sobre o mundo que incorpora uma forma de conhecimento (FOUCAULT,
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2004).

o cuidado em saúde será sempre co-produzido pelos usuários e pelos
especialistas, por mais que estes últimos, no fundo, pensem que cabe
ao usuário apenas usar, presos que ficam a uma tautologia que se
recusa a reconhecer um usuário-fabricador de caminhos e de
significações, a partir das peças ou elementos da máquina da saúde . O
leigo inventa, pelo método da bricolagem e da recomposição,
surpreendentes totalizações precárias e contingentes, movidos pelo
sofrimento advindo do adoecimento, do medo da morte e da
consciência da fragilidade humana. O agir leigo resulta em
surpreendentes e singulares ‘sistemas de saúde’ nos interstícios da
máquina da saúde (CECÍLIO, CARAPINHEIRO, ANDREAZZ,
2014, p.15).

Exercendo seu saber e suas competências político-institucionais, sabendo que eu
estava em meus últimos dias de produção dos dados no serviço, Usuário-Gestor me pergunta
se o CAPS “ajudou na pesquisa” e se ele “correspondeu” ao que eu precisava. Respondo a ele
que o serviço absolutamente ajudou, agradeço por ter me acolhido e contribuído com o estudo
e digo que ele e os demais não apenas “ajudaram”, mas sim produziram a pesquisa comigo. Vi
ali Usuário-Gestor preocupando-se com sua contribuição social e do serviço com relação à
pesquisa e para a formação dos futuros profissionais de saúde : “você vai levar as
‘informações’ para a sua pesquisa e para seus alunos também, ‘né’ doutora?”.
Que convocação poderia ser maior do que esta na pesquisa? R, ali, me responsabiliza a
“levá-los para a sala de aula”. Levar esses usuários nas minhas falas e em mim, pesquisadora,
enfermeira, docente, a partir das nossas produções.
Neste último dia, Usuário-Gestor e outro usuário fizeram um laboratório de culinária
com a equipe. Foi uma degustação proposta pela equipe para que praticassem o preparo de
tapiocas, que é um projeto do serviço para o trabalho e geração de renda junto aos usuários.
Pensaram nas etapas necessárias antes, durante e após o preparo do quitute. R me convidou
para participar da degustação. Estavam fazendo tapioca pela primeira vez, mas com as
orientações da equipe preparam os pratos com muito sabor e criatividade nos recheios.
Interessante: tapioca com gosto de despedida, gosto de “quero mais”, gosto de uma deliciosa
proposta de oficina de culinária que estava apenas começando, gosto de quem não quer que
termine. E despeço-me com o gosto de queijo com goiabada – ótima composição.
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7.5 O Estranhamento do Enfermeiro na Saúde Mental
Eu creio num mundo melhor
(Autor desconhecido)

O processo de "criaminhar" deste estudo desembocou em reflexões mais voltadas para
o campo interprofissional do que para um núcleo profissional em específico.Mas, sendo eu
onda composta também pelo arsenal da Enfermagem, alguns encontros produziram em mim a
necessidade de resguardar uma parte do estudo para abordar a esfera do núcleo profissional da
Enfermagem no âmbito da Atenção Psicossocial.
Conheci F na assembléia dos usuários, quando apresentei a minha proposta de
pesquisa ao grupo de usuários do serviço. Alguns dias depois, enquanto eu estava no espaço
de convivência, ele disse a outro usuário que eu era enfermeira e que estava estudando para
ser médica. Explico que meu estudo é um doutorado, e ele retorna “então... fazendo
doutorado... para ser doutora... médica”. Ao ouvir de mim que o enfermeiro pode fazer cursos
de mestrado e doutorado sem que ele seja médico. Reforço que a pesquisa de doutorado está
voltada para a área de saúde mental, e então a usuária AM diz ao F: “ela é enfermeira chefe,
rapaz! E ‘tá’ estudando para ser psicóloga”. Aproveito a leveza do momento para rir um
pouco com eles sobre as burocracias e fluxos do campo científico ou dos títulos acadêmicos.
Já em uma terceira tentativa de partilhar com eles o esclarecimento sobre o assunto, percebi
que F e AM me deram um feedback de quem havia compreendido o que eu quero dizer com
uma enfermeira fazendo o curso de doutorado com tese na área de saúde mental.
F então diz “você é enfermeira, é? Parece mais que é psicóloga”. Não pude deixar de
perguntar o motivo, e a resposta dele foi “sei lá... seu jeito assim... ficando aqui perto da
gente, com a gente agora, né?”. Sem termos técnicos, F demonstrou o estranhamento com
relação à Enfermagem na Saúde Mental no que se refere, sobretudo, ao investimento das
tecnologias relacionais. As tecnologias leves (Merhy, 2009) são preciosas para a saúde mental.
E é necessário que o enfermeiro se aproprie deste tipo de tecnologia, como, por exemplo, a
escuta, o vínculo, a produção de autonomia dos usuários, a construção de pactuações pautadas
em relações de confiança, a valorização da história de vida e o interesse genuíno em sustentar
práticas de cuidado que respeitem os modos existenciais do usuário.
Sabemos que muitos trabalhadores do campo da Enfermagem inseridos na RAPS têm
sim podido construir novos modos de cuidar no cotidiano da Atenção Psicossocial. No
entanto, a enfermagem psiquiátrica e de saúde mental contra-hegemônica, isto é, aquela que
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não se rende à serialização e burocratização das ações de enfermagem conta ainda com um
quantitativo reduzido de profissionais e vivencia o desafio de trazer para as práticas de
enfermagem os preceitos da Reforma Psiquiátrica.

Novas perspectivas assistenciais são exigidas dos profissionais
da saúde mental, ante as propostas da reforma psiquiátrica, e de
sobremaneira os cuidados de enfermagem, inserida nesse contexto
como agente de transformação social, mantenedora do bem-estar,
reabilitação e reintegração dos pacientes, destarte, a maior
compreensão do contexto da assistência psiquiátrica oferecida à
população é necessária para a reformulação do cuidar. (...)
A enfermagem possui amarras que estão arraigadas na origem
da profissão quando da sua inserção em psiquiatria; a sistematização
da assistência, as teorias, a cientificidade discutível, enfraquecem as
ações do enfermeiro na saúde mental a favor de sua autonomia e
especificidade prática e científica, contribuindo com uma crise visível
nos serviços prestados aos enfermos mentais.(...)
O processo de trabalho dos enfermeiros em saúde mental está
condicionado aos poucos incentivos e oportunidades de fortalecimento
da prática assistencial e na ausência de programas de educação
continuada na área (SILVA, SIMPSON e DANTAS, 2014, p.104).

Neste sentido, como a inserção do enfermeiro na RAPS ainda não tem garantida a
qualificação do emprego das tecnologias leves voltadas para a existência-sofrimento no
cuidado ao portador de transtorno psíquico grave, torna-se ainda dificultosa a mudança da
identidade do enfermeiro para aquela que esteja em consonância com o modo da Atenção
Psicossocial.
As falas de F e AM nos mostram que, na atualidade, aqueles enfermeiros que investem
na produção do cuidado com ênfase na existência-sofrimento do usuário – e não somente na
organização da rotina –“surpreendem” os usuários e os demais profissionais, pois se
acostumaram com o enfermeiro que privilegia a técnica em detrimento da experimentação
estética, autopoiética do cuidado.
A partir disto, percebo curiosamente em mim o desconforto de perceber: é difícil para
o usuário compreender que o enfermeiro pode fazer um curso de doutorado sem deixar de ser
enfermeiro para ser médico e estar na saúde mental sem ser psicólogo, sem deixar de ser
enfermeiro. É grande a responsabilidade dos enfermeiros, principalmente daqueles que atuam
diretamente na assistência e também os professores e pesquisadores, para que se legitimem as
práticas do enfermeiro no contexto da Reforma Psiquiátrica brasileira.
Validar o cuidado de enfermagem em consonância com os preceitos da Atenção
Psicossocial e, sobretudo, validar um modo de ação da enfermagem que incorpore a
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singularidade do usuário em suas ações, não é algo que se dará somente pela modificação ou
intensificação de uma prática sob seu ponto de vista metódico, mecânico. Antes disto, para
que os métodos e os instrumentos possam dar visibilidade à Enfermagem na saúde mental,
precisam primeiro ser reconhecidos como produtores de cuidado, como intercessores da
enfermagem totais para a promoção da vida e não somente como destacamentos de uma
“novidade” técnica e expertise.
Considerando-se o contexto histórico-político para enriquecer esta reflexão, com os
marcos do momento pós-moderno, há uma tentativa de ruptura com o rigor das práticas
modernistas e da essência da técnica, buscando-se uma liberdade formal para a imaginação e
o ecletismo.
A ideia de pós-modernidade é marcada principalmente na arte. Pedrosa e Arantes
(1966, p.355), em um artigo sobre a arte de Hélio Oiticica, afirmou: “os critérios de juízo para
apreciação já não são os mesmos. (...) Estamos agora em outro ciclo, que não é mais
puramente artístico, mas cultural, radicalmente diferente do anterior (...) novo ciclo de
vocação antiarte”.
O paradigma estético é, principalmente, o enfraquecimento do sistema da
representação no qual há uma hierarquia dos gêneros de representação comandada pela
“dignidade dos temas”. Rancière (2014) dá o seguinte exemplo da lógica da representação:
tragédia para os nobres e, para a plebe, comédia. Essa correlação entre tema e modo de
representação é desfeita no regime estético.
A prática da enfermagem ainda é predominantemente dada em uma lógica da
representação, privilegiando as propostas teóricas que tenham uma maneira absoluta de ver as
coisas, e as vê segundo o poder da reprodução mecânica. Inspirada no mesmo autor, destaco
que para que um dado modo de fazer técnico do enfermeiro seja qualificado enquanto uma
produção estética do cuidado de enfermagem na saúde mental, é necessário primeiramente
que seu tema o seja, isto é, que ele incorpore as singularidades dos modos de vida. Que ele
supere a perspectiva da representação presente nos parâmetros causa-efeito nos processos de
saúde-doença.
Para realizar uma reflexão sobre os possíveis lugares que ética-estética e técnica
podem ocupar na legitimação da enfermagem na Atenção Psicossocial, trago uma citação com
a qual conseguimos fazer uma associação disto com a ascensão da fotografia na arte:

A fotografia não se constituiu como arte em razão de sua natureza
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técnica. O discurso sobre a originalidade da fotografia como arte
“indicial” é um discurso bastante recente, que pertence menos à
história da fotografia que à história da reviravolta pós-moderna. (...) é
através da pequena pescadora anônima de New Haven, e não de suas
grandes composições picturais, que ele faz a fotografia entrar no
mundo da arte. Também não foram os temas etéreos e os flous
artísticos do pictorialismo que asseguraram o estatuto da arte
fotográfica, mas sim a assunção do qualquer um: os emigrantes de The
Steerage de Stieglitz, os restratos frontais de Paul Strand ou de Walker
Evans. A revolução técnica vem depois da revolução estética (grifo
meu). Mas a revolução estética é antes de tudo a glória do qualquer
um – que é pictural e literária, antes de ser fotográfica ou
cinematográfica (RANCIÈRE, 2014, p.48).

Vejo a importância de práticas de enfermagem enquanto ideias concretizadas
sensivelmente, ao pautar-se no referencial ético-estético para a produção de intercessores que
conectem os métodos do enfermeiro à própria proposta da Reforma Psiquiátrica, colocando-o
em um funcionamento potente na produção do cuidado junto ao portador de sofrimento
psíquico, pela escuta às diferenças que afirmam o devir de cada um, pela “criação que encarna
as marcas no corpo do pensamento, como numa obra de arte” (Guattari e Rolnik, 1999, p.37)
e, principalmente, a criação de modos de vida livres.
A proposta ético-estética favorece a produção de intercessores comprometidos com as
singularidades, com o sensível específico do qualquer um.

“Eles
Nada mais natural que eles façam propaganda de uma arte coletiva, de
uma poesia coletiva: os rebanhos desconhecem a primeira pessoa do
singular” (MÁRIO QUINTANA, 2014, p.149)

É por este tipo de via que podemos pensar em uma clínica da enfermagem em saúde
mental. Acreditando que a arte reside no que Espinosa (2009) chama de terceiro gênero do
conhecimento, disto decorre o lugar da intuição na produção de saber. Bérgson (2005) definiu
que a intuição é uma experiência através da qual nos conectamos às coisas através delas
próprias. Neste sentido, esta pesquisa de doutorado vem propor um certo caminho aberto,
rizomático, sem fronteiras, mas com um horizonte que o torne viável: o encontro.
Avançamos em produções científicas que norteiem o ensino e a prática do enfermeiro
em saúde mental no que diz respeito à escuta terapêutica, à construção de vínculo e confiança
e outras tecnologias leves que tornam possível a qualificação da Enfermagem na Atenção
Psicossocial. Porém, não podemos compreender as coisas somente pelos seus atributos. Este
arsenal teórico que já vem sendo construído na enfermagem em saúde mental é o que tem
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manejado a nossa interface com as propostas da Reforma Psiquiátrica, mas ele necessita de
um prumo firme (e frouxo) que sintonize epistemologicamente a Enfermagem com o cuidado
pela diferença.
Como apontamento para estudos futuros, trouxemos aqui “pistas” para um estudo que
adentre especificamente na ciência da enfermagem e produza algo dentro deste próprio campo
de forma que traga uma diferença científica e avance no que tem sido tecnicamente oferecido
pelos estudos até então.

O espaço de Convivência do CAPS: solo fértil para a Enfermagem
“Mas a convivência é feita também de silêncio, e distância”
(Fernando Sabino)
Como enfermeira-pesquisadora, o principal espaço para a produção dos dados foi o
espaço de convivência. De acordo com o manual do Ministério da Saúde que trata da estrutura
física do CAPS (Brasil, 2013), o espaço de convivência é definido como:

espaço de encontros de usuários, familiares e profissionais do
CAPS, assim como de visitantes, profissionais ou pessoas das
instituições do território, que promova a circulação de pessoas, a troca
de experiência, “bate-papos”, realização de saraus e outros momentos
culturais. Este deve ser um ambiente atrativo e aprazível que permita
encontros informais. É importante lembrar que o espaço de
convivência não é equivalente a corredores (BRASIL, 2013, p.18).

Por se tratar de uma pesquisa-nômade, ela necessariamente me deslocou para a ‘força
fraca’, para a abertura às potências que estavam latentes no espaço de convivência e que só
foram disparadas por não haver pretensões objetivantes enquanto estive no espaço de
convivência do CAPS. Estar disponível neste espaço sem trazer intervenções ou
questionamentos prêt-à-porter fizeram com que cada encontro fornecesse passagem às
singularidades, à autopoiese, à medida que cada um se produziu neste lócus a partir de seu
modo existencial e não a partir da aproximação deliberada da pesquisadora junto aos usuários.

Na convivência, o tempo não importa.
Se for um minuto, uma hora, uma vida.
O que importa é o que ficou deste minuto,
desta hora… desta vida...

(MÁRIO QUINTANA, 2014, p.32)
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Para além de interpelar o processo saúde-doença, o espaço de convivência permite
focar-se no cuidado pela noção de “promover a vida”, como nos inspira Collière (2000).
Nesta nuance, toma-se a compreensão do cuidado primordialmente pelas apostas em se
promover encontros que fortaleçam a potência de vida do sujeito.
A história aponta que, despojada dos seus saberes, privada de uma renovação de
conhecimentos, esparsa em tarefas dissociadas, a função dos cuidados torna-se uma função
subalterna desprovida do seu valor social e econômico até ao dia em que, sob o impacto da
pressão médica, se transforma em função de “tratar” (COLLIÈRE, 2000).
No entanto, “cuidar” é tão vital para os homens de hoje como foi para os de ontem.
Assumir esta função insubstituível torna-se um caminho aberto para os profissionais de
enfermagem, que após um século de profissionalização ainda procura a sua identidade: a
identidade do seu campo de competência, a identidade dos cuidados de enfermagem (Collière,
2000). E este aspecto torna-se ainda mais delicado quando se tangencia as questões da
Atenção Psicossocial, onde a Enfermagem ainda encontra muitos “pedregulhos” no caminho.
Atualmente, os enfermeiros se deparam com as propostas da Reforma Psiquiátrica,
compreendendo a necessidade de mudança no arcabouço teórico-prático, organizacional e
técnico-administrativo do modelo de assistência psiquiátrica tradicional. Isso pressupõe
alterações nas intenções e gestos que se materializam nos processos de trabalho em saúde
mental. Implica transformar o processo de trabalho vigente, ao qual a assistência psiquiátrica
tradicional está subordinada. Esse pressuposto indica a necessidade de revisão das formas de
se produzir o cuidado, em sintonia com as propostas de mudanças da Política Nacional de
Saúde Mental. Por outro lado, ainda se sustentam interesses em fazer da enfermagem em
saúde mental uma subordinada das padronizações estabelecidas previamente, dos protocolos,
das prescrições (dela mesma ou de outros profissionais), o que acaba diminuindo ou
inviabilizando as chances do enfermeiro criar e produzir o cuidado em acontecimento.
O enfermeiro é o profissional da equipe que percorre, em sua formação, diversos tipos
de áreas da saúde, e, muitas das vezes, é aquele que faz o elo entre os membros da equipe e
também entre a equipe e o território, ou entre um determinado serviço de saúde e outra
organização. No campo da saúde mental, os demais profissionais já estão visivelmente
investindo na relação com o território. É preciso que tenhamos claro que isto é um analisador
que aponta um desinvestimento do enfermeiro em elementos valiosos que caracterizam o
arsenal de sua profissão e que acaba gerando a falsa impressão de que ele não possui
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“funções” na saúde mental.
Isto indica também a necessidade de revisão da formação do enfermeiro para a atuação
nesta área.
O fato de um profissional estar nos serviços de saúde mental sem trazer com clareza a
caixa ferramentas para construir seu lugar terapêutico depõe contra nossa profissão e acaba
provocando a necessidade de uma prescrição, padronização, indicação de intervenção
totalizante e, enfim, de uma fiscalização com uso de parâmetros gerais da Enfermagem, e não
em diálogo com os aspectos particulares à Atenção Psicossocial.
Cumpre destacar que esta tese não é um estudo que contemplou diretamente a
Enfermagem, mas tangenciou aspectos desta profissão na dimensão da Saúde Mental,
principalmente devido ao método “onda” ter trazido a pesquisadora-professora-enfermeira, o
que, por consequência gerou dados na perspectiva da enfermagem em alguns de seus
aspectos.
Por exemplo, realizar uma coleta de dados antes de se aproximar da pessoa de maneira
genuína, mas sim operando por um poder expertise e um espaço-tempo da avaliação do
usuário dado de forma precedente, incorre em grandes riscos de se gerar falsos conceitos
diagnósticos de enfermagem para aquele usuário portador de sofrimento psíquico. Deliberar
exige conhecimento, não só teórico, mas também do real modo de andar a vida do usuário e
do seu sofrimento.
O espaço de convivência, por sua vez, caminha na contramão de ações a priorísticas, e,
com isto, nos permite “biografar” o sofrimento psíquico trazendo um sentido histórico
emocional à psicose.
Contando sobre seus percursos na lida com a loucura, muitos usuários, de formas
similares, falaram-me: “eu fui conversando, falando as coisas e aí fui melhorando aos poucos
né...” (Megafone, Pintor Tagarela, Usuário-gestor), evidenciando em ato que ali, no espaço de
convivência, pode haver uma produção de cuidado, não pré-definida pela equipe, mas
disparada pelo próprio usuário, em seu tempo e a seu modo.
Talvez este espaço de convivência do CAPS seja regido por uma lei-esquiza, tal como
os nômades de Kafka.
Convivência requer não apenas portar, haver-se, comportar-se, mas, principalmente
suportar. O espaço de convivência do serviço de saúde é sinônimo de esperar o inesperado,
lidar com o novo a todo o momento, testar-se a cada surpresa-história dos usuários, enfim, é
estar mergulhado na demanda espontânea (não me referindo àquela nomeada e instituída pelo
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Ministério da Saúde para a triagem e porta de entrada do serviço de saúde, mas sim ao sentido
semântico da expressão “demanda espontânea” em si). A maioria dos profissionais de saúde
está de passagem nos serviços de saúde com o usuário durante sua formação profissional, sem
exercitar esta capacidade de suportar o impensado, agüentar o súbito, ser capaz de segurar o
imprevisto e não ceder à pressa (pressa esta que coloca a convivência em segundo plano
diante das outras atividades da equipe).
Neste sentido é que a capacidade de estar em experimentação em um encontro
levemente preparado evidenciou a necessidade do enfermeiro reconhecer espaços e artifícios
do serviço de saúde mental que ampliem seu potencial de escuta, de estar com, de estar
disponível e mapear o sequestro social da vitalidade.
Os dois movimentos de estratificação e singularização dos trabalhadores e usuários
não são excludentes entre si, e esta co-existência não funciona como um problema. Poderia
dizer que se trata de um encontro entre o molar e o molecular, que pode criar novas formas de
fazer e sentir no campo do cuidado.
Intentar que a desestratificação do encontro trabalhador-usuário ocorra abruptamente
pode ser desastroso. Se utilizarmos aqui o objeto prático da esquizoanálise do CsO, temos que
o CsO do estrato é totalitário e fascista, e o CsO pleno seria aquele que se encontra no plano
de imanência. Deleuze e Guattari (2012), provocados por Artaud, questionam como criar um
CsO que não funcione como o fascismo ou a totalização em nós?
Desta forma, se não for possível fazer o mapa das forças de vida, de imanência e
multiplicidade, podemos ao menos tentar “cartografar seus pontos de emergência, seus locais
de irrupção, suas atualizações diversas, e os dispositivos que se vão inventando para liberar
essa vitalidade sequestrada, ou os pontos de estrangulamento dessa vitalidade. Cartografia
vital, subjetiva, afetiva, biopolítica” (PELBART, 2002, p.96).

E trata-se de cavar, de continuar a cavar, a partir do ponto mais
baixo: este ponto... é simplesmente lá onde as pessoas sofrem, ali onde
elas são as mais pobres e as mais exploradas; ali onde as linguagens e
os sentidos estão mais separados de qualquer poder de ação e onde, no
entanto, ele existe; pois tudo isso é a vida e não a morte (NEGRI,
2001, p.83)

Na Saúde Mental, o caminho pelo qual o enfermeiro irá realizar a produção do
cuidado não está em um mapa fechado, mas sim em um rizoma. Ele não deve ter objetivos
totalmente fechados, uma vez que, na psicose, perseguir determinado objetivo pode ser até
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prejudicial a alguns usuários, caso ele note que não quer ou não pode responder a algumas
“metas” (o que pode acarretar em um aumento do seu sofrimento psíquico). Este caminho
metodológico a ser percorrido pelo enfermeiro precisa então de uma inspiração nômade, a
qual irá diminuir seu “furor curandis”, uma vez que o nomadismo, comumente, mantém em
suspenso o local exato a que se quer chegar.
Ter como norteador do cuidado a própria experiência da existência-sofrimento para
além dos sintomas e diagnósticos é um desafio na realidade do SUS e a mudança do serviço
da lógica tradicional para aquele que seria centrado nas singularidades ainda está em vias de
se fazer. A burocratização e a hierarquização da rede continuam produzindo obstáculos. Mas,
a relação profissional-usuário nos moldes da produção de passividade e silenciamento do
sofrimento tem sido cotidianamente desafiada pelo investimento das equipes em produzir um
cuidado na (para a) vida, independentemente de ser ou não um serviço de especialidade em
saúde mental, o que ajuda a legitimar a RAPS como algo que funciona para além do CAPS ou
do hospital psiquiátrico.
É neste sentido que têm sido fabricados movimentos instituintes na produção de
cuidado junto ao portador de sofrimento psíquico, à medida que se tira o usuário dos
parênteses da psicopatologia onde a visão medíocre e leviana da doença o coloca e o limita
(BASAGLIA, 1977).
Considerando-se o microcosumus da rede, o espaço de convivência do CAPS traz
possibilidades latentes de emaranhados ricos e autênticos que podem se dar quando ele é
ativado, vivo. Porém, os usuários têm utilizado pouco este espaço como um lugar para o
cuidado. Diferente das salas de oficinas de artesanato e música e diferente dos consultórios,
não há o reconhecimento de que o espaço de convivência pertença à ocupação dos múltiplos
atores do CAPS, pois é “habitado” basicamente pelos usuários, tornando-se um local potente
e de portas abertas para a produção espontânea do cuidado pelo enfermeiro.
No sentido da produção da autonomia dos usuários, por exemplo, o enfermeiro traz em
seu arsenal uma importante contribuição, já que desempenha uma investida histórica no
aspecto do autocuidado, que pode ser aqui uma aposta na autonomia do usuário, desde que
esteja comprometido com aquilo que o próprio usuário considera caro, aquilo que ele
reconheça como importante, aquilo em que se encontra seu desejo.
Cabe esclarecer que não trato aqui da noção de grupos de conivência ou centros de
convivências, mas sim espaço de convivência, que é uma das partes físicas que compõem a
infra-estrutura do CAPS. É importante fazer esta diferenciação porque os grupos de
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convivência são instituídos e o espaço de convivência do CAPS é uma parte do serviço e é
livre de propostas pré-determinadas, e é sempre aberto aos usuários, população e
profissionais.
Não cabe propor que o espaço de convivência passe a ser um lócus dominado pelo
fazer da equipe, mas sim reconhecer que ele é terreno fértil para que a equipe reconheça um
lugar ocupado pela autopoiese dos encontros.
O espaço de convivência foi evidenciado na experimentação da pesquisadora como
um ambiente para se "estar com", "estar para", "estar em".
Considerando-se o profissional de enfermagem, sabemos que seu papel na atenção
psicossocial ainda vivencia desafios para estar efetivamente em consonância com as propostas
de desinstitucionalização da loucura.
Refletindo entorno desta problemática, cabe lembrar que o arsenal histórico da
Enfermagem mostra uma característica marcante de estar presente, de fazer as continuidades
do trabalho como elo da equipe multidisciplinar, de “estar com”, de se constituir no próprio
cotidiano dos dispositivos de saúde. Nesta nuance, em sua (não)estrutura, o espaço de
convivência do CAPS sustenta o enfermeiro para sentir-pensar o cuidado pela via de colocarse disponível. E esta é uma contribuição para a qualificação teórico-prática da Enfermagem
em Saúde Mental, ao reconhecer que o espaço de convivência é um campo de alta capacidade
produtiva para o encontro com os usuários em autopoiese.
Considerando os limites da presente tese, cabe abrir conexões para o desenvolvimento
de futuros estudos nesta linha. Neste sentido, para discussão nas próximas pesquisas, o que
proponho para resguardar a visibilidade, o compromisso social e o arsenal histórico da
enfermagem, bem como da Reforma Psiquiátrica, é a composição molar-molecular, maparizoma através do imbricamento do saber objetivante da Enfermagem com os devires e afetos
que se produzem nesse encontro da Enfermagem com a Saúde Mental que pode se inspirar
nos fluxos imanentes do espaço de convivência do CAPS.

7.6 O Pintor Tagarela
“Entre doidos e doídos,
Prefiro não acentuar”
(Mate Trotamundo)

Pintando poesia
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“Para não dizer que não falei das ‘folhas’” (parafraseando o músico Geraldo Vandré),
eu estava diante de um usuário alcoolista e que possui delírio de grandeza. F me diz que
desenhou as obras de Oscar Niemayer.
O sintoma da psicose ou o tipo de delírio é a que me refiro quando menciono as
'folhas' no parágrafo anterior. Considerar os elementos da psicopatologia é necessário nos
processos de cuidado em saúde mental. Porém, as flores, o efêmero, a produção ético-estética
no cuidado encontra-se na singularidade.
Olhar para a história de F pela perspectiva ético-estética é deixar de olhar para ele
como um caso clínico ou como uma meta a ser alcançada por ações de saúde e de se atingir
uma “organização orgânica” (Deleuze e Guattari, 2012, p.24) deste usuário. Pensar o modo de
vida de F a partir de seus devires e imanências permite que superemos o fazer em saúde
voltado para a necessidade (que muitas vezes não é dada diretamente pelo usuário), e
estejamos mais voltados para as singularidades, intensidades.
Atualmente F é usuário do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Maria do Socorro,
localizado na comunidade da Rocinha no Rio de Janeiro, onde o conheci no processo da
pesquisa.
F conta que é pintor. Diz que começou a desenhar em São Paulo em seu antigo local
de tratamento, mas que ele só iniciou a prática da pintura no CAPS da Rocinha.
Fala sobre um quadro que pintou recentemente e colocou no teto de seu quarto para
ver diariamente. Explica que é um avião da operação Lava-jato do governo Federal. Ele gosta
de desenhar e pintar aviões, e neste caso observamos a incidência das informações de massa
midiáticas no imaginário e nos modos de vida do usuário.
“Assino: F., pintando poesia”. Eu sorrio para ele dizendo “É?”. Ele explica que usa a
expressão “pintando poesia” porque não quer algo comum como “pintando o sete”.
F mostra a presença da poesia em diversos fluxos e veículos, e não somente em um
formato de palavras escritas ou recitadas. Ele diz que a poesia está nos quadros dele, e
também no verde das árvores das quais ele gosta bastante.
F procura não ficar em casa desocupado devido ao risco de se alcoolizar, e busca
ocupações e estar no CAPS para assistir TV e “conversar com o pessoal” (palavras dele). Ele
conta que já foi ao Parque da Cidade, com brilho no olhar e um sorriso bem aberto. Explorar o
território nas redondezas próximas à Rocinha, como o Jardim Botânico, Parque da Cidade e
Floresta da Tijuca são agenciamentos que aproximam as ações do profissional da RAPS ao
sensível específico nos modos de vida de F.
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Produzir as variações nos processos de cuidar tendo como prumo as singularidades dos
usuários permite ao trabalhador-cuidadeiro “tomar como procedimento/caminho a imanência
e não as entidades transcendentes, extraindo da micropolítica dos encontros devires contra a
exclusão, contra a produção da morte e da indiferença” (TALLEMBERG, 2015, p.46).
Apostar na construção de ofertas que dêem passagem às singularidades e intensidades
do usuário implica o profissional a estar em encontros mais genuínos nos modos de cuidar.
Experimentar o cuidado em ato com abertura às singularidades e tolerância às diferenças é
algo a ser garantido na posição dos trabalhadores da RAPS.
No entanto, isto é um desafio colocado para os profissionais da saúde, já que,
recorrendo a sua história, a formação em saúde traz consigo traços religiosos que hoje
resultam na sede em separar o certo do errado; corrigir o que está fora dos padrões; organizar
o serviço de saúde, a equipe e os usuários; culpabilizar o que foge às ordens.
Deleuze e Guattari (2012) nos ajudam a pensar criticamente sobre os riscos que se
corre quando nos colocamos em um lugar do que eles chamam de “padre”, pois institui-se
modos que privilegiem mesmo uma lida moral nos encontros.
Sinto, considerando a história da minha profissão, meu percurso em serviços de saúde,
o encontro com os estudantes de enfermagem e com as dificuldades que a loucura nos impõe,
que os profissionais caminham em uma borda arriscada de se render ao lugar de “padre” sob o
ponto de vista de uma intolerância derivada da estipulação de parâmetros prêt-à-porter (já
prontos previamente para serem usado), os quais funcionam como balizadores que dizem o
que está certo e o que deve ser corrigido, que meçam o bem ou o mal em práticas de traços
fascistas com medidas extremistas e autoritárias.
Uma “boa ação” não está dada antecipadamente, e esta não pode se confundir com
uma “boa intenção”. É preciso que haja uma distância entre a intenção e a ação para que se
torne possível uma avaliação, “que nos alerte quanto às vaidades, às ambições, às paixões
pelo poder” (MACHADO e LAVRADOR, p.516, 2009).
Aparatos que qualifiquem a Atenção Psicossocial podem ser construídos quando se
utiliza como intercessor a lógica de promover a vida, a despeito de ordens transcendentes ao
cuidado vivo; o que vai demandar do profissional abrir mão de suas verdades e rotinas
instituídas totalizantes, e produzir-se na RAPS enquanto trabalhador-cuidadeiro.
Há que se dar lugar à transversalidade em um encontro instituído-instituinte. A equipe
de saúde domina os “órgãos” do funcionamento do serviço de saúde (como na provocação de
Antonin Artaud com a ideia do corpo sem órgãos), e é preciso realizar uma composição entre
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essa posse da organização das coisas e uma linha de fuga que abra os furos necessários para
que os processos de cuidado não se tornem o que Artaud critica chamando “organismo”, mas
sim o que quero propor como uma equipe e uma rede de saúde ‘órgão-sensível’ (confeto com
o qual busco me remeter à importância de se dar passagem aquilo que não cabe em uma
organização ou rotina pré-definida, enquanto a emergência do qualquer um, do sensível
específico).
As forças instituídas, que resistem às mudanças na equipe e nas redes de saúde, estão
constituídas em uma composição molar, um estrato.

Eis então o que seria necessário fazer: instalar-se sobre um estrato,
experimentar as oportunidades que ele nos oferece, buscar aí um lugar
favorável, eventuais movimentos de desterritorialização, linhas de fuga
possíveis, vivenciá-las, assegurar aqui e ali conjunções de fluxos. (...) é
seguindo uma relação meticulosa com os estratos que se consegue liberar as
linhas de fuga, fazer passar e fugir os fluxos, desprender intensidades
contínuas para um Corpo sem Órgãos (DELEUZE E GUATTARI, 2012,
p.27).

É possível que, no exercício do cuidado, movimentos de desterritorialização,
juntamente com o surgimento de novos territórios, sejam produzidos em sua absoluta
imanência, sem que se perca de vista a força e a especificidade deste exercício.
A ideia que trago de órgão-sensível propõe a abertura do que é específico a cada
“órgão” nos processos de cuidado, a uma simetria nestes processos, à dessujeição dos modos
de vida dos usuários, a uma simetria nos processos de cuidado, à composição entre instituído
e instituinte, entre estrato e linha de fuga.

Quando a perda da acuidade auditiva pode produzir potência no cuidado
“O Real é oco, coxo, capenga.
O real chapa.
A imaginação voa”
(Waly Salomão)

Enquanto converso com F, ele pede que eu repita minha fala diversas vezes e faz uma
expressão facial de quem se esforça para conseguir escutar e até empurra com as mãos sua
própria orelha para frente (em minha direção) para tentar me ouvir.
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Nos momentos em que eu tentava falar algo, F dizia “o que que foi?”. Mas ao invés de
me deixar repetir a frase em tom mais alto para tentar fazê-lo ouvir, ele dava continuidade a
sua fala anterior – sem considerar o que eu estava tentando dizer, como quem desiste e, com
isso, em alguns momentos, ele falava ininterruptamente.
Pareceu-me ser cansativo para ele ter sempre que pedir que a outra pessoa repita o que
disse, pois a acuidade auditiva interfere na comunicação ainda que se fale alto com ele. Mas,
quando escutava o que eu dizia, ele dava prosseguimento ao contexto que eu trazia no
diálogo.
F me explicou que perdeu 100% da audição de um ouvido e 60% do outro após fazer
um tratamento contra leucemia.
No entanto, a despeito da perda auditiva ser considerada um problema de saúde em
determinado regime de verdade, na realidade, esta diferença na acuidade auditiva não é um
problema real para sua atual experiência de vida. Isto sequer o impede de conversar. Ao
contrário, F chega a ser apelidado por uma usuária de “tagarela”, pois ele se aproxima com
facilidade das pessoas para conversar – e, aliás, fala bastante.
Encontrei F inclusive em outro dia no CAPS participando de uma oficina de música
em que os usuários cantam e tocam. Chega a ir ao microfone, e pede apenas que o avisem no
caso dele cantar alto demais.
A princípio, sem conhecê-lo melhor, eu diria que a redução da acuidade auditiva de F é
um problema de saúde que deveria receber atenção prioritária à medida que, a piori, isto
poderia comprometer inclusive a sua inserção social.
No entanto, estar com ele na convivência e na atividade de música sem buscar sinais e
sintomas, mas sim estar com ele em um encontro espontâneo, mostrou-me o quanto ilusória,
portadora de tabus e surperticiosa pode ser uma avaliação ou conduta do profissional se ele
estiver “cego” de tantos instrumentos de avaliação ou intervenção expertises prêt-à-porter.
O “furor curandis” da tradição da saúde em geral precisa ser colocado em análise
cotidianamente, já que pode impossibilitar a criação de novas facetas para o cuidado, ou pode
até mesmo gerar uma intervenção de saúde que não seja prioritária ou indicada para o usuário.
F ora me escutava, ora desistia de ouvir. Neste movimento, ele me força a suportar, em
alguns momentos do nosso encontro, o esvaziamento do que eu tinha para perguntar – e
substituir por um afeto de alguma ordem de alegria.
Esta dificuldade auditiva de F nos ensina que há potência no que, a princípio, seria
somente perda. Há um revezamento e uma redistribuição das marcas de poder em nosso
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encontro, uma vez que, naquilo que eu, enfermeira e professora poderia ver como problema, F
me mostra a pequenez de alguns fatores para ele, os quais seriam preocupações da equipe,
mas que, na realidade, funcionam como produção de potência nos encontros.
Este usuário compõe comigo um encontro alegre, e traz forçosamente para mim a
necessidade de darmos passagem às imanências na produção de cuidado, uma vez que a perda
parcial da audição de F equilibra nosso encontro, à medida que o cerne do nosso encontro não
está em minhas falas ou perguntas, mas sim no específico sensível dele (Rancière, 2014), na
espontaneidade e versatilidade das tecnologias relacionais.

7.7 O Controle da Sereia
“Se não for pedir muito:
Não seja tão pouco”
(Mate Trotamundo)

Em um dia em que me experimentava no espaço de convivência do CAPS, sentei no
sofá ao lado de Sereia. Ela estava algo cabisbaixa, talvez preocupada, angustiada. Falou-me
sobre uma calda de sereia que ela sentia que estava “descamando” em seu corpo.
Este tipo de fala anuncia rapidamente sua psicose, mas, sobretudo, uma certa
afirmação de sua singularidade. Ela me dá, neste momento, a oportunidade de me afastar, caso
eu ficasse assustada. Eu poderia dizer que, em alguns momentos, uma pessoa em sofrimento
psíquico pode nos testar, como quem busca medir nosso interesse genuíno em ajudá-la, o que,
dependendo da “impressão”, pode gerar confiança ou distanciamento.
Mas, percebendo em mim interesse verdadeiro em compreender sua angústia,
independentemente de sua estranheza delirante, ela me diz, após alguns dias de convivência
“agora que eu vi que você é uma pessoa assim de confiança, posso te contar algumas
coisas...”.
“A vida é só um segundo. Um aflito segundo para um esquizofrênico como eu. Digo o
que sou e me defino para que as pessoas que têm medo de gente maluca logo desistam de me
ler. Ler-me significa ler o estranho. Ler um outro lado que existe em cada um” (poeta Rodrigo
de Souza Leão).
Após falar sobre sua calda de sereia, após alguns dias de convivência, durante a
oficina de artesanato, ela, calma como uma sereia, me diz: “se você souber de alguém que
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esteja precisando de uma pessoa para limpar a casa, fazer uma comida, passar roupa... essas
coisas... você me fala? Meu filho ‘tá’ com o pai. Quero que ele volte a ficar comigo. Queria
arrumar minha casinha... ajeitar aquilo lá... (dá uma pausa, respira fundo e continua a frase,
olhando no fundo dos meus olhos). Quero refazer a minha vida!”.
Sabemos que a sociedade ainda não está com as portas escancaradas para receber
pessoas que possuem um delírio, por exemplo, de ser uma sereia. Ainda que ela não apresente
sintomas de auto ou hetero-agressividade e possua condições manuais para estar neste tipo de
emprego (doméstico), as pessoas, ao realizarem uma entrevista de emprego com ela, muito
provavelmente não confiarão a ela os cuidados de suas casas se ela verbalizar na entrevista
algo delirante – ainda que acreditar ser uma sereia não inviabilize seu compromisso
profissional. Imaginei algumas de minhas colegas fazendo uma entrevista de emprego para
contratá-la como doméstica e realmente não visualizei a possibilidade desta colega dar a
oportunidade do trabalho doméstico à S.
Negri (2001) nos ajuda a pensar um caminho para o desafio da geração de renda a
partir do conceito de Empreendedor Biopolítico, que tem como foco as capacidades
produtivas dentro de determinado contexto social. Este elemento indica ao trabalhadorcuidadeiro o caminho para intervenções que tragam em seu bojo a lógica biopolítica:
empreendedor de subjetividade e de igualdade (NEGRI, 2001).
Isto é tão indispensável quanto à tão destacada proposta da escuta sensível na saúde
mental, e exige a invenção de dispositivos que possuam uma efetiva lógica transdisciplinar.
O estigma, o imaginário da violência relacionada à loucura, o preconceito que
questiona a capacidade de um psicótico desenvolver algumas atividades ou receber certas
responsabilidades ainda são fortes em nossa sociedade.
O tema da desmistificação da loucura é algo a ser perseguido pelos profissionais da
RAPS através de atividades de orientação à sociedade e aproximá-la das novas formas de
abordagens em saúde mental e apresentar as potencialidades dos usuários. Para isto, a equipe
pode lançar mão de diversos instrumentos que já desenvolve em diversas áreas da saúde,
como, por exemplo, rodas de conversa entre profissionais do CAPS e a sociedade; rodas de
conversa entre os usuários do CAPS e a sociedade; rodas de conversa entre equipe do CAPS e
os demais serviços de saúde (ex: profissionais da Estratégia de Saúde da Família, gestão da
saúde municipal etc); dramatizações em praças, igrejas, escolas, postos de saúde sobre o
preconceito com relação à loucura, entre outros.
Travar uma batalha contra o estigma é um norte para que se amplie o acesso aos
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direitos sociais em geral pelo portador de transtorno psíquico.

E o mundo vai girando cada vez mais veloz.
A gente espera do mundo e o mundo espera de nós
Um pouco mais de paciência.
Será que é tempo que lhe falta pra perceber?
Será que temos esse tempo pra perder?
(...)
Até quando o corpo pede um pouco mais de alma,
Eu sei, a vida não pára, não (Lenine).

O acesso à moradia, à renda, ao lazer, à educação muitas vezes está frágil, já que, esta
é uma pauta relativamente nova para aqueles que ainda vêem o tratamento de saúde mental
como algo a ser reduzido a uma instituição total.
Assim, além de ações que visem dirimir a desaprovação e a intolerância às diferenças
na sociedade, há que se intensificar também a força intersetorial na RAPS. (In)felizmente,
alguns usuários possuem oportunidade de gerar alguma renda a partir do próprio local de
tratamento, mas, na maioria da vezes, nisto não se atinge uma renda suficiente para as
demandas econômicas deles. O mais eficiente economicamente, mas também o mais difícil a
se conquistar com relação à renda, é que o portador de sofrimento mental possua mais
oportunidades de empregos no próprio território, e não somente dentro dos dispositivos de
saúde mental. Trabalhar com direitos trabalhistas (como carteira de trabalho assinada, salário
fixo entre outros) e receber responsabilidades pelas quais ele precisará responder é produzir
cidadania. Para isto, precisamos somar forças entre mapas arborescentes instituídos que dêem
garantias mínimas a esse processo de intersetorialidade de desmistificação dos usuários e
entre rizomas abertos aos devires na produção do cuidado.
Ela preparava na oficina um porta-controle remoto com muita dificuldade, mas com
dedicação. O produto que ela produzia fazia parte de uma das atividades do CAPS de geração
de renda. Chama minha atenção a fala intensa de S sobre trabalhar e refazer a vida,
relacionando um emprego à chance de voltar a ter a convivência com o filho, tornar seu lar
mais agradável, entre outros.
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Figura 7: Fotografia do porta-controle produzido pela “Sereia”
Fonte: acervo da pesquisadora, 2016.
Apesar de haver exaustivos debates, conversas e explicações
quanto ao funcionamento econômico da oficina, sabemos que o lugar
que o dinheiro ocupa na existência do sujeito não necessariamente está
presente na esfera do entendimento e da compreensão. O dinheiro
implica a configuração de um território cuja valorização pode estar
engatada em âmbitos psíquicos que desconhecemos prontamente
(RODRIGUES e YASUI, 2012, p. 160)

Sereia, mesmo sendo mais calada, ao final da oficina me diz dessa expectativa que
tem, e pensei na relação da atividade que ela havia terminado naquele momento: a
possibilidade de vender o porta-controle remoto, a possibilidade da geração de renda. Esta foi
uma evidência da relação da geração de renda com o agenciamento de novas possibilidades
nos modos dela estar no cuidado, na vida.
A gente não quer só comida
A gente quer bebida
Diversão, balé
A gente não quer só comida
A gente quer a vida
Como a vida quer...
(...)
A gente não quer
Só dinheiro
A gente quer dinheiro
E felicidade
A gente não quer
Só dinheiro
A gente quer inteiro
E não pela metade...
(...)
Diversão e arte
Para qualquer parte
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Diversão, balé
Como a vida quer
Desejo, necessidade, vontade
Necessidade, desejo, eh!
Necessidade, vontade, eh!
Necessidade... (Arnaldo Antunes)

Esta não é uma música doce como o canto sedutor de uma sereia, mas ela convoca,
implica. O tema da renda tem lugar, sim, nas demandas dos portadores de transtorno psíquico.
A renda é necessária, sim, para o usuário usá-la e se restituir como sujeito em sua produção de
vida.
Quando Sereia constrói o porta-controle ou caixas artesanais para uso geral, o que ela
mostra e vende não é apenas o artesanato em si, nem apenas suas dificuldades econômicas e
biopsicossocias, mas sua singularidade, sua percepção, sua maneira de protestar, seu estilo,
sua revolta, sua maneira de “morar” na loucura e na vida.

Seu único capital sendo sua vida, no seu estado extremo de sobrevida
e resistência (...) é essa vida que eles capitalizaram e que assim se
autovalorizou e produziu valor. É claro que num regime de entropia
cultural essa “mercadoria” interessa, pela sua estranheza, aspereza,
diferença, visceralidade, ainda que facilmente também ela possa ser
transformada em mero exotismo étnico de consumo descartável. Mas
a partir desse exemplo extremo e ambíguo, eu perguntaria, e nisto
levando em conta os loucos com os quais convivo e os nômades de
Kafka se não precisaríamos de instrumentos muito esquisitos para
avaliar a capacidade dos excluídos de construírem territórios
subjetivos a partir da própria desterritorialização a que são
submetidos, ou dos territórios de miséria (PELBART, 2002, p.158).
Pelbart (2002) aponta que um possível instrumento teórico “esquisito” que ele encontrou

para “medir” coisas tão intangíveis como a subjetividade, o território existencial, a capacidade
de construção de redes informais está nas reflexões do filósofo Gabriel Tarde, do século XIX.
Parte-se da ideia de uma força afetiva presente na multidão, considerada uma potência psicoeconômica. Esta força afetiva está relacionada à capacidade de produzir o novo, sem que esta
produção seja subordinada à valorização do capital.
Todos produzem, dentro ou fora de um processo produtivo porque produzir o novo é
inventar novos desejos, novas formas de cooperação na conversa, nos costumes. “A invenção
não é prerrogativa dos grandes gênios, nem monopólio da indústria ou da ciência, ela é a
potência de todos e de cada um. Cada variação, por minúscula que seja, ao propagar-se e ser
imitada torna-se quantidade social, e assim pode ensejar outras invenções” (Pelbart, 2002,
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p.85), novas associações.
“Nessa economia afetiva, a subjetividade não é superestrutura etérea, mas força viva,
quantidade social, potência política”. Ao invés de estarem à mercê da lógica capitalística da
produção, as forças afetivas com suas potências psico-econômicas serão consideradas elas
mesmas um capital de autovalorização e biopotência.
A potência de vida na inteligência coletiva, afetação recíproca, produção de laço,
torna-se fonte de riqueza de uma economia imaterial. Por isto Pelbart (2002, p.126) reforça
que atuar diretamente na multiplicidade e subjetividade do desejo, na vitalidade do coletivo
para tomar posse da sua própria potência, “não é só um desafio teórico, mas também
pragmático, econômico, psico-político”.
Com isto, há que se desenhar estratégias de reativação vital, de constituição de si,
individual e coletiva, de cooperação e autovalorização das forças sociais avessas ao circuito
formal da produção (Pelbart, 2002).
Recentemente, a Lei 13.146/2015 revogou os incisos II do Artigo 3º e incisos II e III
do Artigo 4º que constavam no código civil de 2002, os quais afirmavam que eram incapazes
ou parcialmente incapazes de exercer os atos civis aquele que “não tiverem o necessário
discernimento”, que “tenham o discernimento reduzido” ou os “excepcionais, sem
desenvolvimento mental completo”.
Assim, com o advento da referida lei, usuários e trabalhadores devem lutar para
colocar em uso, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa
com Deficiência), “destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o
exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a
sua inclusão social e cidadania” (grifos meus).
O capítulo II da lei trata da igualdade e da não discriminação e em seu art. 4 o , afirma
que “Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais
pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação” e em seu Art. 8o afirma que:

É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa
com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos
referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à
maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à
profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à
habilitação e à reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à
cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à
comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à
dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e
comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal,
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da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e
seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que
garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico.

Além disto, na seção III, a Lei 13.146/2015 define sobre a inclusão no trabalho para as
pessoas com deficiência:

Art. 37. Constitui modo de inclusão da pessoa com deficiência
no trabalho a colocação competitiva, em igualdade de oportunidades
com as demais pessoas, nos termos da legislação trabalhista e
previdenciária, na qual devem ser atendidas as regras de
acessibilidade, o fornecimento de recursos de tecnologia assistida e a
adaptação razoável no ambiente de trabalho.

Esta Lei está instituída a favor da garantia de direitos aos portadores de deficiência em
geral – incluindo os portadores de transtorno psíquico. No entanto, como muitas leis, esta
também pode se tornar uma “falácia” se não fizermos uso dela para exigirmos garantias
socioeconômicas aos usuários da RAPS.
No início dos anos 2000 a saúde mental obteve conquistas importantes nos poderes
legislativo e executivo para a desinstitucionalização e para a produção de cidadania pela
Reforma Psiquiátrica. No entanto, logo em seguida, entramos em um declive de luta e
conquistas neste âmbito.
Havendo a abertura de novas leis em prol dos avanços para a cidadania do portador de
transtorno psíquico, usuários, trabalhadores, universidades e o território, não podemos deixar
que isto “fique na gaveta”.
Observar a aplicação do que prevê a lei implica em a (re)conhecer e tomar para si uma
tarefa de trazê-la para a prática, para o cotidiano da RAPS. Sabemos que a promulgação de
uma lei não garante sua execução. Por exemplo, nota-se que a Lei 13.146/2015 ainda está em
vias de se instituir na realidade das pessoas em sofrimento psíquico.
Se, por um lado, nos queixamos de alguns protocolos instituídos para o cotidiano dos
serviços de saúde que atravancam os processos de cuidado, por outro, nem sempre tiramos
proveito das normatizações que atendem às demandas reais dos usuários e trabalhadores.
Avançar nas conquistas no que se refere ao trabalho e geração de renda junto ao portador de
transtorno psíquico demanda qualificação da posição política e interdisciplinar por parte de
todo trabalhador da RAPS, bem como da participação dos usuários. Por exemplo, oficina de
artesanato é também negócio do mundo monetário, o que exige que trabalhadores e usuários
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desenvolvam algum nível de saberes e práticas sobre negócios, sustentabilidade, vendas,
moda, economia etc.
Investir em intervenções no âmbito das relações humanas como, por exemplo, as de
trabalho, nos fazem ser – mais do que cuidadores – trabalhadores-cuidadeiros no plano de
produção de cuidado ou trabalhadores da saúde em sua maior potência de expansão da vida.

7.8 Músicas que se produzem nos Usuários: Intercessores para o Encontro com a Saúde

Mental

Falar é complicado
Quero uma canção
Fácil, extremamente fácil
Pra você, e eu e todo mundo cantar junto
(Wilson Sideral)
Intentou-se aqui dar lugar às produções dos usuários, neste caso, no que se refere às
canções recorrentes tanto nos espaços de convivência quanto nas oficinas de música do
serviço.
Ao considerar os modos de se estar na música, a cada canção – passando pelo
momento da sua escolha, e nos momentos em que é cantada ou ouvida – via-se a marca da
multiplicidade, com uma multidão de afetos a cada vez que alguém ia ao microfone.
Antes de aprofundarmos a reflexão a respeito da musicalidade que se produziu nos
encontros da pesquisa, trago a crítica de Nietzsche (filósofo do século XIX e extremamente
atual) à respeito da maneira hegemônica de se produzir ciência e trazê-la a qualquer custo
para o mundo real a quem devem servir estas ciências (e não o oposto). Tal crítica nos dá
sustentação para revermos as ações de saúde mental, considerando-a em interface com o
cuidado, com o ensino e com a pesquisa.

Dizemos que a ciência “explica”, mas, na realidade,
apenas “descreve”. Descrevemos hoje melhor, mas explicamos
tão pouco quanto todos os nossos predecessores. Descobrimos
uma sucessão múltipla onde o homem ingênuo e o investigador
das civilizações mais antigas se apercebiam apenas de duas
coisas: 'causa' e 'efeito', como se costumava dizer. E deduzimos:
isto e isto têm de se dar primeiro para que depois se siga aquilo mas, com isso, não compreendemos absolutamente nada. Em
qualquer processo químico, por exemplo, as transformações
continuam, tal como antes, a aparecer como um “milagre”. E
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como haveríamos nós de conseguir explicá-las? Operamos
unicamente com coisas que não existem, com linhas, com
superfícies, corpos, átomos, tempos divisíveis, espaços divisíveis!
Como seria possível sequer uma explicação, se traduzimos tudo
primeiro numa imagem, na nossa própria imagem! Na verdade,
temos a nossa frente um continuum, de que isolamos algumas
partes, da mesma maneira que, num movimento, nos
apercebemos apenas de pontos isolados e, portanto, não vemos,
na realidade, esse movimento, mas deduzimos que existe. Um
intelecto que visse a causa e o efeito como um continuum, e não,
a nossa maneira, como parcelamento e fragmentação arbitrários,
que visse o curso do acontecer, repudiaria o conceito de causa e
efeito e negaria toda a condicionalidade (NIETZSCHE, 1887, p,
112).

Esta crítica do filósofo a respeito da maneira hegemônica de se produzir ciência e
trazê-la a qualquer custo para o mundo real a quem devem servir estas ciências (e não o
oposto), nos dá sustentação para revermos o lugar do profissional na saúde mental. A loucura
é pura imanência, nada padronizada (sendo inclusive este um dos principais motivos para o
sofrimento do usuário: ser marginalizado ou excluído por estar fora dos padrões do regime de
verdade da sociedade, fora das normas). Com isto, ela – a loucura – implica em se considerar
que o cuidado em saúde mental não está garantido por intervenções pré-estipuladas. Como
pode o profissional lidar com uma “medição” da loucura para o cuidado antes mesmo de estar
diante do usuário e de sua história existencial? Ou, melhor (e ainda mais delicado), como este
profissional pode lidar e suportar não ter medidas, indicadores, orientadores prévios para a
maioria de suas ações junto ao usuário? Como lidar com o inusitado a todo momento?
Estas são questões tão reais quanto intensas para a atual conjuntura política da Saúde
Mental. Sem a ilusão de que uma pesquisa de doutorado consiga responder a todas essas
perguntas, mas acreditando que há aqui a oportunidade de evidenciar um intercessor que força
a singularidade da produção de cuidado, trago então a perspectiva de que este intercessormúsica foi um exemplo de gatilho para encontros potentes com as singularidades na saúde
mental, livres da lógica da condicionalidade – gatilho este que não necessariamente acionará
um intercessor em qualquer encontro, pois tornar-se-ia também uma padronização.
Este intercessor foi fabricado em ato pelo próprio encontro na pesquisa e articulou o
instituído – como, por exemplo, o planejamento do horário e espaço para a música na RAPS –
com o instituinte (a abertura para o novo, aquilo que não é cerceado por instituições de saber e
poder da equipe), sem que este fosse rachado pelos movimentos instituídos.
Então, nesta experimentação do encontro com os usuários, a música se apresentou
como um intercessor potente em mim para o cuidado e para a produção de conhecimento em
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um regime ético–estético, e não por ofertas fechadas para o cuidado ou para o estudo.
Durante a pesquisa, a música, de uma maneira geral, disparou produções estéticas
pelos usuários e estas, por sua vez, me ativaram em um lugar de gente que se afeta enquanto
enfermeira, pesquisadora, professora.
Tais produções estéticas trouxeram outras formas de pensabilidade para as
singularidades que estavam em jogo. Algumas canções que trago neste ou em outro capítulo
foram da escolha de mais de um usuário para irem ao microfone, nas duas tardes em que
estive com eles na atividade de música do CAPS.

Marcas do poder disciplinar e biopoder: algo a dizer para a Atenção Psicossocial

A música que gostaria de discutir e a mais intensa em mim nos momentos que os
usuários a esbravejavam ao microfone é a canção “Será”, composta por Dado Villa-Lobos,
Renato Russo e Marcelo Bonfá e gravada pela primeira vez pela banda Legião Urbana.
Um usuário escolhe cantar esta música e logo na primeira estrofe, outros 2 vão
também ao microfone para cantar e os demais, que participavam tocando algum instrumento
(ou não) também cantavam-na com intensidade. Esta produção deles com esta música me
deixam um importante “recado” que não pode deixar de ser anunciado na pesquisa.
Ainda estamos caminhando sobre uma relação de poder, de prepotência ao dizermos
aquilo que é bom ou ruim para um usuário. Na maioria das vezes as equipes da RAPS ainda
contam com matrizes teórico-práticas precipitadas.

Muitas vezes consideramos uma ideia mais verdadeira apenas
porque há qualquer coisa de muito belo e divino no ritmo e na forma
métrica do seu enunciado. Não é divertido notar que os filósofos mais
sérios, por mais rigorosos que sejam na sua busca da certeza, citam
frequentemente as palavras dos poetas para dar as suas ideias mais
força e credibilidade? E, no entanto, é mais perigoso para uma verdade
se um poeta concorda com ela do que se ele a contradiz! Porque, como
dizia Homero, 'muitas mentiras contam os poetas' (NIETZSCHE,
1887).

Referindo-me à produção poética enquanto força e não enquanto ilusão na produção
científica, L, JR, O, E, L, M e tantos outros usuários gritaram esta canção ao microfone com
satisfação, como quem precisa expressar este tom e dizer algo a partir de seus lugares no
cuidado.
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Tire suas mãos de mim
Eu não pertenço a você
Não é me dominando assim
Que você vai me entender
Eu posso estar sozinho
Mas eu sei muito bem aonde estou
Você pode até duvidar
Acho que isso não é amor
Será só imaginação?
Será que nada vai acontecer?
Será que é tudo isso em vão?
Será que vamos conseguir vencer?
Ô ô ô ô ô ô ô ô ô ...
Nos perderemos entre monstros
Da nossa própria criação?
Serão noites inteiras
Talvez por medo da escuridão
Ficaremos acordados
Imaginando alguma solução
Pra que esse nosso egoísmo
Não destrua nosso coração
Será só imaginação?
Será que nada vai acontecer?
Será que é tudo isso em vão?
Será que vamos conseguir vencer?
Ô ô ô ô ô ô ô ô ô ...
Brigar pra quê
Se é sem querer
Quem é que vai nos proteger?
Será que vamos ter
Que responder
Pelos erros a mais
Eu e você?

Não entrarei na discussão de cada estrofe porque não pretendo trazer uma lógica de
representação em que o leitor perderia a oportunidade de experimentar esta canção ao associála com o cuidado em saúde mental a sua maneira.
Mas, tentei realizar alguns grifos para destacar a atenção de quem a lesse. Porém, me
vi grifando a música inteira. Ou seja, esta música toda é um grifo, um destaque estético.
Através, então, desta canção inteira, fui transportada a um pensamento afetado pelo sensível
no que tange, sobretudo, aos desafios que ainda estão presentes nas práticas dos
profissionais na saúde mental. Ainda tutelamos a loucura, subestimamos as faculdades
cognitivas e emocionais do usuário, estamos com ele sem “esperança” porque buscamos uma
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suposta perfeição e a remissão do transtorno ou o silenciamento da existência-sofrimento ao
subsumi-la em um lugar no qual o próprio usuário não reconheça mais suas pontencialidades,
cegos pelo medo e pela produção de linhas de morte travadas nos encontros no cuidado e na
vida.
Mas, a despeito da instituição (negada) do poder das redes e equipes de saúde, os
usuários têm encontrado brechas para se fazerem sujeitos nos modos relacionais com a
sociedade de um modo geral porque “ao lado do poder, há sempre a potência. Ao lado da
dominação, há sempre a insubordinação” (Negri, 2001, p.30). Nas brechas é que o usuário vai
rompendo os decalques impostos pela sociedade e serviços de saúde e escancarando a sua
necessidade aguda de liberdade não só dele, mas de toda essa sociedade na
contemporaneidade.
As produções dos usuários se tornam intercessores importantes no sentido de que suas
obras produzem em mim (pesquisadora) uma nova pensabilidade, com característica do
desvio, já que tiram dos contextos habituais a noção do cuidado e a lança num plano de
produção outro, deslocado, ao adotar-se o estranhamento como abertura e como forma crítica.
Atentando-se para o contexto atual, não somos mais passíveis do suplício em praça
pública. No entanto, a punição em tempos capitalistas se volta, como em outros vários setores,
para a disciplina. A suposta humanização das práticas tem produzido uma nova dinâmica de
produção, de onde as práticas da psiquiatria não escapam. Disciplinar o indivíduo para a
produção é algo feito em nome de mantê-lo sob as vistas da previsibilidade.
A instauração do sistema de disciplina, vigilância e punição é tão forte em nossa
sociedade que seus sujeitos passam a desempenhar tais papéis não apenas com os outros, mas
até consigo mesmo, e ao não tomar atitudes inadequadas com medo do julgamento alheio e ao
observar o comportamento do outro para que ele também não o faça. O próprio Estado, na
atualidade neoliberal, passa a desempenhar uma função policial, através da promessa do
controle e da segurança.
Neste sentido, o medo e a intolerância têm sido ações frequentemente desempenhadas
por nós, inclusive nas práticas de saúde, pois ainda não é aceito aquilo que é diferente no
outro, aquilo que, sob o julgamento moral, seria um erro.
À medida que o profissional de saúde traz marcas a respeito da relação consigo mesmo
e com o mundo, incluindo marcas da formação de seu núcleo profissional, ele está entupido
de imagens, figuras, formas, signos, de regras, de técnicas, de muletas. No caminho que a
saúde tem feito historicamente, ela passa a precisar das marcas, já que ela não cria.
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A discussão a partir destes dados aponta que quando se está diante do acontecimento
que é da ordem do imprevisível e do encontro no cuidado, o profissional lança mão de todas
estas mediações e escudos para se defender de um suposto mal que pode vir com a
experimentação, já que está ligada ao regime moral, que busca uma estabilidade a partir dos
acontecidos, ao se esquivar do acontecimento, a despeito deste acontecimento ser uma
possibilidade de constituição de si mesmo, como sujeito autônomo.
O acontecimento constrói a interrogação sobre o que somos na perspectiva dos
“limites contemporâneos do necessário, isto é, para aquilo que não é, ou já não é,
indispensável para a constituição de nós mesmos, como sujeitos autônomos”: a
problematização (Foucault, 1988, p.298). É a questão deste acontecimento e do seu sentido
que é preciso manter presente e guardar no espírito como aquilo que deve ser pensado um
acontecimento do qual se pode dizer o sentido, o valor, a singularidade filosófica
(FOUCAULT, 1988, p.111).
O profissional de saúde, diante de um usuário com demandas da atenção psicossocial, via
de regra, busca um ideal, um objetivo transcendente ao próprio cuidado em ato. Busca
conhecimento e, consequentemente, autoridade e poder, a partir da sua responsabilidade, da
sua competência, da sua eficiência. Este regime priva o profissional de uma experiência
estética na produção do cuidado, à medida que ele está a serviço da moral, de uma razão
especulativa. Está a serviço de um mundo que o sirva, estabelecendo como divino o sistema
do lucro – considerando-se aqui o lucro pelo ponto de vista do mundo ter que oferecer
vantagens e recompensas, das pessoas terem que se inserir em alguma lógica ou em alguma
produção, ao contrário do que Foucault entende como acontecimento, que seria uma como a
entrada impetuosa de uma singularidade única e aguda, no lugar e no momento de sua
produção (FOUCAULT, 2000).
O profissional se coloca então como necessitado e não como ativo (aquele que cria
formas de existências livres). Neste sentido, quando se está diante do ativo que não produz
algo que sirva ao mundo, que não ofereça algo ao mundo ou que não tenha uma
intencionalidade, a sua intensidade passa a ser entendida como algo mau. Nesta perspectiva
hegemônica fascista, a intencionalidade é que resolveria a fraqueza, o problema. Para ela,
tudo precisa ter uma intencionalidade escrita no corpo do outro, no seu próprio corpo, no seu
processo de trabalho, no seu pensamento, e precisa também criar um plano de organização
que nos sirva como um “bem comum”, a organização de um plano transcendente sem o qual a
produção de cuidado perderia o sentido. Nesta lógica, o profissional não poderia operar o
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cuidado pelo paradigma estético, à medida que não cria a si.
Esta perspectiva aponta a forte vertente capitalística da produção de cuidado, e faz
mais sentido ainda quando a associamos à história da loucura. O louco está em um lugar de
anormal e, hoje, no lugar de doente porque ele “não produz”. Entre aspas porque muitas das
vezes trata-se de alguém que está sim produzindo, mas, na verdade, o que produz é dentro de
um regime ético, uma criação de si como obra de arte. Porém, este tipo de criação vai contra a
noção do atual capitalismo mundial, e vai contra as forças da produção de cuidado
capitalística, à medida que não reforça o intenso consumo de tecnologias leve-duras e duras.
Não há como adotar uma ética da produção de si, que implica a estética da existência,
ou fabricar a si mesmo como obra de arte, se houver cumplicidade às marcas do modo
capitalista e capitalístico de existir.
Investe-se demasiadamente na atribuição de qualidades, lógicas especulativas, morais
e práticas, e isto produz um profissional de saúde autorizado e autorizante. A autoridade
funciona então como a recompensa por ser responsável e dotado de saberes pré-estabelecidos.

Figura 8: Trecho de uma coluna de jornal escaneada.
Fonte: acervo da pesquisadora, 2016.

Toda essa lógica é ainda mais delicada no campo da atenção psicossocial, pois
historicamente há um avanço nas técnicas de avaliação e diagnóstico, na farmacologia, na
estruturação da rede instituída, e este avanço, na maioria das vezes, ainda está a serviço da
disciplinarização dos corpos, do biopoder, do capitalismo.
Muitas ações de saúde mental ainda estão voltadas para ‘acertar o que está torto’ na
vida do outro. No entanto, é possível que este movimento de vida absolutamente inusitado
permita a ele uma vida imanente, livre.
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A filósofa e economista marxista Rosa Luxemburgo dizia que “quem não se
movimenta não sente as correntes que o aprisionam”.
A busca pelo sujeito normalizado, disciplinado, silenciado no campo da atenção
psicossocial e da saúde em geral tem relação direta com a noção de relações de poder e da
emergência das suas diversas modalidades de exercício, considerando-se a construção do
poder como um mecanismo que se desenvolve a partir das relações sociais (FOUCAULT,
2000).
Para Foucault (2000, p.87), não existe “algo unitário e global chamado poder, mas
unicamente formas díspares, heterogêneas, em constante transformação. O poder não é um
objeto natural, uma coisa; é uma prática social e, como tal, constituída historicamente”.
Considera-se o poder em sua capacidade de “agir sobre o comportamento dos indivíduos
tomados isoladamente ou em grupo, para formar, dirigir e modificar sua maneira de portar-se”
(HUISMAN, 2001, p.391).
O poder é a operação de tecnologias políticas através do corpo social em determinado
contexto histórico, sendo exercido tanto sobre dominantes quanto sobre dominados, gerando o
estabelecimento de relações desiguais e assimétricas (Foucault, 2000). Mas ele se opera,
sobretudo, “ao nível das micropráticas, das tecnologias políticas onde nossas práticas se
formam” (DREYFUS, HUBERT E RABINOW, 1995, p.202).
Interessa aqui pensar no poder em suas extremidades onde estão, segundo Foucault, as
operações que investem os corpos dos indivíduos, seus gestos, atitudes, comportamento,
hábitos e discursos. O micropoder revela que há uma “relativa independência ou autonomia
da periferia com relação ao centro”, de modo que “as transformações ao nível capilar,
minúsculo, do poder não estão necessariamente ligadas às mudanças ocorridas no âmbito do
estado” (FOUCAULT, 2000, p.137).

Não se tratava, porém de minimizar o papel do Estado nas relações de
poder existentes em determinada sociedade. O que se pretendia era se
insurgir contra a ideia de que o Estado seria o órgão central e único do
poder, ou de que a inegável rede de poderes das sociedades modernas
seria uma extensão dos efeitos do Estado, um simples prolongamento
ou uma simples difusão de seu modo de ação, o que seria destruir a
especificidade dos poderes que a análise pretendia focar. Daí a
necessidade de utilizar uma démarche inversa: partir da especifilidade
da questão colocada, que para a genealogia que ele [Foucault] tem
realizado é a dos mecanismos e técnicas infinitesimais de poder que
estão intimamente relacionados como a produção de determinados
saberes – sobre o criminoso, a sexualidade, a doença, a loucura, etc. –
e analisar como esses micropoderes, que possuem tecnologia e história
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específicas, se relacionam com o nível mais geral do poder constituído
pelos aparelhos do estado (FOUCAULT, 2000, p.108).

Desta forma, não cabe pensar que o poder vem somente do Estado e que este seja o
seu detentor, pois “o poder está em toda parte; não porque englobe tudo, e sim porque provem
de todos os lugares” (FOUCAULT, 1988, p. 89).
Este aspecto é tão caro à saúde mental que a história da loucura foi um dos elementos
fundamentais utilizados por Foucault para examinar o funcionamento dos mecanismos de
poder, partindo de baixo.
Assim, no exemplo da atual conjuntura da Atenção Psicossocial, a promulgação da Lei
10.216/2001 ainda não oferece uma garantia da desinstitucionalização da vida na loucura.
Considerando-se que ela foi uma conquista de baixo para cima, isto é, as classes de
trabalhadores e usuários da saúde mental conduziram esta conquista junto ao poder
legislativo, estamos diante de uma proposta que, antes de ser lei, ela de fato circulou na
própria sociedade. No entanto, ao entendermos que os modos de cuidar em saúde mental não
são geridos apenas por orientadores coletivos, mas, sobretudo, pela dimensão micropolítica,
temos que, aqueles que não estão sintonizados com a proposta da Reforma Psiquiátrica irão,
em seu micropoder, exercer o cuidado na lógica pela qual ele é capturado, e não
necessariamente pela lógica proposta pelo Estado.
A partir da temática do poder disciplinar, Foucault vai falar de uma:

disciplina “fábrica” de indivíduos; ela é a técnica específica de um
poder que toma os indivíduos ao mesmo tempo como objetos e como
instrumentos de seu exercício. Não é um poder triunfante que, a partir
de seu próprio excesso, pode-se fiar em seu superpoderio; é um poder
modesto, desconfiado, que funciona a modo de uma economia
calculada, mas permanente. Humildes modalidades, procedimentos
menores, se os comprarmos aos rituais majestosos da soberania ou aos
grandes aparelhos do Estado (FOUCAULT, 2010, p. 164).

A “tecnologia” disciplinar do corpo constrói um sujeito com utilidade capitalista e
docilidade, e não apenas repressão e dominação. Isso se dá de modo discreto e sutil, para que
não seja percebido, e com isto, a disciplina se torna até mais eficaz do que os métodos
violentos. Destaca-se que a disciplina é “uma técnica de distribuição dos indivíduos através da
inserção dos corpos em um espaço individualizado, classificatório, combinatório” (Foucault,
2000, p. 173). Trata-se de um mecanismo que propiciará uma transformação do sujeito,
tirando da “força do corpo” sua “força política” e tornando máxima sua “força útil”.
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Este movimento de disciplinarização e docilização dos corpos ainda está presente nas
práticas da psiquiatria e saúde mental, onde as nuances da loucura continuam sendo vistas sob
o ponto de vista de algo a ser remediado e governado.
O biopoder tem como meta controlar aquilo que possa limitar a vida do homem não
em particular, mas no conjunto da espécie humana, a partir de dispositivos que assegurem a
vida da população. No biopoder, a perspectiva do fenômeno individual de adestramento do
sujeito é mais ampliada e leva-se em conta os fenômenos coletivos que se relacionem com a
saúde e o bem estar da população. Utiliza-se a vigilância e o controle para evitar tudo aquilo
que possa ameaçar a vida da população.
São exemplos de estratégias do biopoder “uma medicina que vai ter, agora, a função
maior de higiene pública, com organismos de coordenação dos tratamentos médicos, de
normalização do saber, (...) de campanha de aprendizado da higiene e da medicalização da
população.”, que exercem sobre o homem o poder de “fazer viver” ou “deixar morrer”
(FOUCAULT, 1999, p. 291)
Associando o poder disciplinar e o biopoder como algo co-existente que operam em
escalas distintas, Foucault traz:
Mais precisamente, eu diria isto: a disciplina tenta reger a
multiplicidade dos homens na medida em que essa multiplicidade
pode e deve redundar em corpos individuais que devem ser vigiados,
treinados, utilizados, eventualmente punidos. E, depois, a nova
tecnologia que se instala se dirige à multiplicidade dos homens, não na
medida em que eles se resumem em corpos, mas na medida em que
ela forma, ao contrario, uma massa global, afetada por processos de
conjunto que são próprios da vida, que são processos como o
nascimento, a morte, a produção, a doença etc. (FOUCAULT, 1999,
p. 291).

A exemplo, no campo da atenção psicossocial, há a atual produção de um fascismo
“societal” (que é do Estado, mas também é da sociedade) que diz respeito à lógica da
higienização da cidade com “recolhimento” compulsório das pessoas em situação de rua. Em
nome de haver um risco para a sociedade, ao considerar que aquele que se encontra em
situação é necessariamente um potencial delinqüente, que o melhor a oferecer a eles é um
abrigo público e que o Estado precisa intervir sobre isto, nos vemos diante de um real
retrocesso com relação à internação em massa, e chegamos a lembrar da “grande internação”
que compôs a história da loucura no século XVII.
A grande internação teve uma característica moral e social, moral no sentido de
punição, e social no sentido de controle. Assim, bem como no século XVII, no ano de 2014 às
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vésperas da Copa de Futebol do Mundo sediada pelo Brasil, houve um “recolhimento” em
massa em nome de uma percepção social da internação que seria a resolução dos problemas, a
partir da segregação social. Loucura significa “não cura”, um significado simbólico do
imponderável. Antes, a loucura era uma experiência trágica, depois passa a ser absorvida no
parâmetro da razão. Descartes relega a loucura ao estatuto da Desrazão – longe de qualquer
juízo falso ou verdadeiro, a partir do momento que a loucura passa a ser uma experiência
crítica, se coloca fora do lugar da razão, a desrazão. Se a loucura tem o mesmo estatuto da
razão, ela passa a ser o grande medo da desordem, e a solução é a grande internação na França
do século XVII. Hoje, este mecanismo de controle se dá em nome da segurança e da higiene
da cidade, mas se coloca a serviço, sobretudo, do capitalismo.

Figura 9: Obra de Bosch “La Nef des fous”, 1503.

Não nos seduz qualquer visão romântica sobre a loucura.
Mas, se toda loucura tem uma razão que a reconhece e protege, então
toda razão tem sua loucura que lhe provoca e estimula. Em nossa
embarcação, por isso, deve haver espaço para as razões irrazoáveis e
para os razoáveis desatinos. (A Nau dos Loucos - Marcos Rolim)

O Navio dos Loucos ou A Nave dos Loucos é uma pintura do artista holandês Hieronymus
Bosch (1450 —1516), executada em óleo sobre madeira e que atualmente faz parte do acervo
do Museu do Louvre, em Paris, onde chegou em 1918 e é exibida com o título de La Nef des
fous (CIRLOT, 2007).
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Esta obra nos remete à ideia da Grande internação, e, porque não, aos desafios atuais
da Saúde Mental, onde ainda temos mais adversidade do que diversidade, com uma produção
de cuidado porosa às diferenças estratégias de poder, sobretudo, àquelas produtoras de corpos
dóceis e corpos úteis.
Se a subjetivação contemporânea se encontra implacavelmente ancorada em
dispositivos capitalistas, isso não significa o seu aprisionamento absoluto. É sempre possível
resistir ao presente, escapar das modelizações dominantes, apropriar-se diferentemente do que
nos é oferecido cotidianamente pela televisão, pelo cinema, pelo patrão, pelo cônjuge, pela
escola ou pelo outdoor (Soares e Miranda, 2009). Isto porque “esse desenvolvimento da
subjetividade capitalística traz imensas possibilidades de desvio e singularização” (Guattari e
Rolnik, 1999). Em suma, é sempre possível atrever-se a singularizar (DELEUZE, 1997;
GUATTARI e ROLNIK, 1999).

Navegadores antigos tinham uma frase gloriosa:
"Navegar é preciso; viver não é preciso".
Quero para mim o espírito [d]esta frase,
transformada a forma para a casar como eu sou:
Viver não é necessário; o que é necessário é criar.
Não conto gozar a minha vida; nem em gozá-la penso. Só quero tornála grande, ainda que para isso tenha de ser o meu corpo e a
(minha alma) a lenha desse fogo.
Só quero torná-la de toda a humanidade; ainda que para isso tenha de
a perder como minha. Cada vez mais assim penso.
(Navegar é preciso - Fernando Pessoa)

O Sorriso das Vogais
“Tu alegas razão.
Eu alegro coração”
(Mate Trotamundo)
“O CsO grita: fizeram-me um organismo! Dobraram-me indevidamente! Roubaram
meu corpo! O juízo de Deus arranca-o de sua imanência, e lhe constrói um organismo (...) É
ele o estratificado” (DELEUZE e GUATTARI, 2012, p.25).
Isto tem uma ressonância em mim com relação às propostas de cuidado de
disciplinarização dos corpos sensíveis.
O usuário L traz a musicalidade intensa, com as vogais e as entonações e arranjos das
músicas. Faz da música o que ele quer: transforma samba em rock’n roll, pronuncia a letra da
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música com muita segurança e a sua maneira. Um elemento que chama atenção é que ele não
apresenta uma dificuldade verbal ao falar, mas, quando canta, o faz quase sempre sem
pronunciar as consoantes da música.
Porém, cabe destacar que a musicalidade possui caráter universal: “não se trata de um
dom para alguns. É um dom para todos” (Pederiva, 2009, p. 185). Nesta nuance, ressalta-se
ainda que “a música constitui uma forma universal de linguagem (e não uma “linguagem
universal”) (Schroeder, 2005, p.14). Sendo um fenômeno no qual o sujeito se experimenta em
sua singularidade, não é pela ideia de uma linguagem universal, isto é, totalizante, que a
musicalidade se dá.
Apesar de não pronunciar a letra da música com clareza, ao cantar com outras pessoas,
é L quem aponta o caminho para ritmarem o que cantam e sinaliza o momento correto para a
entrada de cada estrofe no tempo do arranjo musical – traz um prumo, um alinhamento
coletivo junto aos demais usuários, familiares e profissionais. Ele canta com grito, com
variação de tons (principalmente com tendência ao rock’n roll) e canta com o corpo inteiro,
levantando os ombros com o microfone nas mãos e fechando os olhos para se concentrar nos
momentos mais marcantes da música, como quem se entrega aquilo.

O fluxo que segue é da dança da música em acordes e
descompassos em movimentos sem imagens, em sons visionários que
acionem a dança do espírito que faz ebulição sem o corpo se mexer.
O que segue integra o rizoma da vida em suas mais
diversificadas forças e acordes coloridos (escrito aos impulsos
desgarrados do concerto Allegro assai para violino n°2, em mi maior,
de Johann Sebastian Bach) (CLÁUDIO AZEVEDO, 2013).

A música em L é produção de vida, e está completa, sem a exata clareza da palavra
pronunciada, pois a música dele está em senti-la, e não em explicá-la.
Sua mãe também participa das atividades de música, e fica claro que este espaço
coloca a mãe e o filho em produção de saúde, de vida. Estimular a participação dos familiares
em alguma atividade específica no CAPS não deve ser um protocolo, mas esta família nos
oportuniza perceber os devires nos encontros. A mãe de L é evangélica e, ainda assim, se
interessa em cantar todo estilo e origem de música com seu filho e enxerga, ali, as
potencialidades dele que se tornam visíveis, sobretudo, quando ele pega o microfone.
Onde está o cuidado? Ele se esconde nesses encontros desviantes: uma mãe evangélica
que ali supera as imposições de sua religião a respeito de estilos musicais, um rapaz que traz o
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decalque dos tons e ritmo para os demais usuários sustentarem a canção em meio as suas
fragmentações existenciais. L garante lugar aos órgãos que vivem na produção musical
coletiva sem que se faça da música um organismo ou um estrato intolerante à diferença.
A música, em seu estágio elementar “é igualmente o veículo comunicativo de
expressão das emoções” (Pederiva, 2009, p.185). Assim sendo, pensa-se a música no processo
de comunicação para além ou atrelado à fala; sons musicais.
A produção musical de L o traz para o lugar de sujeito no processo de cuidado e
articula as nuances familiares nas relações do cuidado.
Este tipo de microcosmus favorece o processo de atenção e reabilitação psicossocial
pautado na cidadania, autonomia e respeito às diferenças de que se fala aqui, já que fornece
espaço para que o usuário esteja presente no cuidado de forma autêntica. Trabalhadores,
usuários, familiares e pesquisadores se modificam uns aos outros. Não há neutralidade, mas
sim convivência autêntica quando há profissionais abertos à autopoiese do mundo do cuidado.
Acreditamos que a arte possa nos apontar respostas, mesmo que ela não saiba (Ferreira
Gular). O corpo sabe. O corpo sensível produz novos modos de cuidado, em imanência, daí a
produção estética, artística, autopoiética no cuidado.
“Eu que escrevi essa música”

JR é um senhor de aproximadamente 60 anos que chega sozinho ao CAPS, possui
filhos com os quais não possui contato e mora com uma tia. Ele demonstra algum nível de
dificuldade no curso do pensamento. Ou melhor, eu tive dificuldade em acompanhar a
conexão de pensamento que JR apresenta em sua fala. A despeito de algum tipo de
“desencontro” comunicacional, chamou-me a atenção o dia em que ele chegou ao CAPS e
cumprimentou todos os usuários e profissionais e fez questão de esclarecer a cada um dos
profissionais que naquela semana ele iria ao CAPS todos os dias, a partir de um combinado
que fez com a equipe que o acompanha mais diretamente (técnico de referência). Algum
elemento do seu cotidiano, a partir da sua própria avaliação ou pela avaliação da equipe,
resultou na proposta de JR ir ao CAPS naquela semana com maior frequência. Ele diz, então,
a cada profissional a explicação de que iria todos os dias, inclusive sábado, naquela semana:
“sábado também, que estou compondo com o Dr. O uma música. A música é assim...”. E
começa a cantar um trecho da música intitulada “Fernando” cantada pela artista do Paraguai
Perla e que eu o ouvi cantar diversas outras vezes durante minha passagem pela Rocinha. O
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trecho que ele canta diversas vezes é o seguinte:

Mais doçura, mais ternura, mais poesia, mais carinho pra
sonhar...
(Refrão):
Nosso amor nasceu foi pra ficar
E eu vou te amar Fernando
Nosso amor nasceu foi pra ficar
E eu vou te amar Fernando
Sei que existe um paraíso azul, só pra nós dois...
Nosso amor vai nos levar pra lá
E eu vou te amar pra sempre
Nosso amor vai nos levar pra lá
E eu vou te amar pra sempre

No regime de verdade da psicopatologia, JR manifesta delírio de grandeza ao afirmar
que compõe muitas músicas conhecidas (compostas, na realidade, por outras pessoas), que
profetizou o Plano Real (moeda) e que seria responsável pela criação dos CAPS e a retirada
das pessoas do hospício. Diz que, no ano da criação do CAPS, se encontrou pessoalmente
com o que ele chama de Divino Espírito Santo, o qual teria atendido a este pedido dele.
Mas a intensividade em JR que nos salta aos olhos mesmo é o tema da composição das
músicas.
Pergunto: “Qual sua inspiração par compor tantas músicas?”. Ele custa a responder,
pensa e diz de maneira séria olhando em meus olhos: “a vida”. E então, encontramos uma fala
de JR muito específica porque conjuga loucura e lucidez. Ele, do seu jeito singular, apresenta
a situação do mundo. Mesmo sendo uma pessoa muito sorridente na maior parte tempo,
quando faço esta pergunta ele traz o tom de quão sérias e intensas são as circunstâncias dos
seus modos existenciais.

Eu Nasci Há Dez Mil Anos Atrás
(Composta por Raul Seixas e Paulo Coelho e gravada por
Raul Seixas)
"Um dia, numa rua da cidade
Eu vi um velhinho
Sentado na calçada
Com uma cuia de esmola
E uma viola na mão
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O povo parou para ouvir
Ele agradeceu as moedas
E cantou essa música
Que contava uma história
Que era mais ou menos assim:"
Eu nasci!
Há dez mil'anos atrás
E não tem nada nesse mundo
Que eu não saiba demais...
Eu vi Cristo ser crucificado
O amor nascer e ser assassinado
Eu vi as bruxas pegando fogo
Pra pagarem seus pecados
Eu vi!...
Eu vi Moisés
Cruzar o Mar Vermelho
Vi Maomé
Cair na terra de joelhos
Eu vi Pedro negar Cristo
Por três vezes
Diante do espelho
Eu vi!...
(...)
Eu vi a arca de Noé
Cruzar os mares
Vi Salomão cantar
Seus salmos pelos ares
Eu vi Zumbi fugir
Com os negros prá floresta
Pro Quilombo dos Palmares
Eu vi!...
(...)
Eu vi o sangue
Que corria da montanha
Quando Hitler
Chamou toda Alemanha
Vi o soldado
Que sonhava com a amada
Numa cama de campanha
Eu li!
Ei li os símbolos
Sagrados de umbanda
Eu fui criança pra
Poder dançar ciranda
Quando todos
Praguejavam contra o frio
Eu fiz a cama na varanda...
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JR explica que gosta de compor músicas desde criança. Esta canção permite nos
aproximarmos nos modos existenciais dele mesmo, segundo um pensamento estético. Os
delírios de grandeza e das premonições, as falas relativas ao tema da religiosidade e a
capacidade que ele refere de ter sido responsável por muitos elementos históricos no mundo
podem ser – mais do que ouvidos em uma entrevista – recolhidos pelo trabalhador-cuidadeiro
através desta canção, quando JR traz no espaço de convivência estes elementos de sua
psicopatologia e, principalmente, da sua existência-sofrimento e que podem então

ser

sentidos por nós: trata-se do seu sensível específico.
Deleuze, pensando a obra do pintor Francis Bacon, reflete que “seria um erro acreditar
que o pintor trabalha sobre uma superfície branca e virgem. A superfície é já totalmente
investida virtualmente por toda sorte de clichês, com os quais é necessário romper”
(DELEUZE, 1996, p. 14).
O lugar da música na saúde mental é recorrente nesta pesquisa, o que aponta a
potencialidade da produção musical enquanto intercessor nos processos de cuidado.
Porém, esta recorrência é tão valiosa quanto perigosa. O risco é que a banalizemos e
que a presença constante da música nos serviços de saúde mental faça com que se pense já ter
esgotado todas as possibilidades de experiências ou sensações com ela.
Para além de assídua no CAPS, a música é, primeiramente, assídua nos diferentes
modos de vida dos sujeitos.
Nietzsche alertava que “o que é conhecido é habitual; e o habitual é o mais difícil de
'conhecer', isto é, de ver como problema, isto é, de ver como estranho, afastado, 'fora de
nós'..." (NIETZSCHE, 1887, p.355).
Se a música ou outro intercessor no cuidado se tornarem blasé na perspectiva do
cuidador, é necessário que ele seja ressignificado para não sofrer da “doença” chamada
indiferença à novidade. Os intercessores requerem constantes refazimentos na busca de
movimentos instituintes para que não se tornem óbvios em seu lugar terapêutico.
JR traz a música como um intercessor para a produção de vida. Ela o coloca nos
encontros. Quase sempre ele contextualiza sua fala a partir de uma música, que o faz falar,
que o faz se autoproduzir. Ainda que ele apresente um delírio de grandeza com relação à
composição de músicas famosas (escritas por outras pessoas), fato é que, através delas é que
ele se institui no cuidado de forma dessujeitada, autopoiética.
A partir disto, JR nos deixa a reflexão de que a música pode sim ser um intercessor
para o cuidado (e o é recorrentemente). Mas, para que ela esteja a serviço da promoção da
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vida, torna-se necessária a permanente reinvenção do seu lugar nos processos de cuidar,
tendo-se a produção ético-estética como um norte que dê sustentação para os fluxos
rizomáticos e autopoiéticos que podem se dar no encontro com a música.

7.9 A usuária Nada Oculta em um encontro barulhento
“A vida é tão simples
Mas dá medo de tocar
As mãos se procuram sós
Como a gente mesmo quis”
(Wilson Sideral)
A usuária Nada Oculta apresenta surdez congênita (diferente do usuário “Pintor
Tagarela” que desenvolveu redução da acuidade auditiva após adulto e sem chegar a ser
totalmente surdo).
Ao entrar na sala de oficina de artesanato, após algum tempo sentada sozinha olhando
os trabalhos artesanais, fui abordada pela Nada Oculta. Neste momento, já havia notado que
ela possuía “surdez”, no regime de verdade biomédico.
Surpreendi-me com a (re)ação que tive quando ela se aproximou de mim, pois me vi
sem ação, sem saber como me colocar diante da abertura que ela me dara. Notei o quanto
estava insegura em tentar estabelecer com ela um encontro genuíno, uma vez que, na saúde
mental, uma das principais tecnologias do cuidado é a escuta.
Eis aí um primeiro deslocamento que ela me provocou. Escuta por quem? Escuta a
quem? Não possuo diagnóstico de surdez, então não estou impedida de escutar. Por que
tamanha dificuldade na construção de uma relação interpessoal inicial com uma usuária
surda?
Isto apontou o quanto, não apenas os usuários precisam ser ouvidos, mas o quanto o
próprio profissional depende de uma relação interpessoal eficaz para iniciar e executar o
cuidado. Estamos paralisados enquanto não recebemos do usuário sua posição diante de seu
problema, ou quando não podemos avaliar o juízo de morbidade do paciente se ele não disser
algo, seja de forma verbal ou não-verbal.
Se isto, por um lado, marca o lugar de importância da escuta para a produção de
cuidado, por outro, demonstra também que pode ser necessário reinventar esta “escuta” sob
diversas dimensões para que a escuta e demais elementos da relação interpessoal sejam
garantidos.
Neste caso, esperar que a usuária Nada Oculta esboce uma palavra com clareza poderá
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produzir ansiedade e frustração naquele que cuida, já que ela é, teoricamente, surda-muda e
emite apenas sons ininteligíveis sob o ponto de vista da linguagem tradicional. Além da
diferença que ela apresenta na forma de se expressar, ela também traz um importante desvio
quanto ao seu lugar de receptora de uma mensagem, uma vez que seu aparelho auditivo não é
hábil.
Na verdade, seu codinome “Nada Oculta” foi escolhido devido à proximidade
semântica entre as palavras: “surdo” e “oculto”. Mas esta também é uma provocação porque o
termo “oculta” permite maior aprofundamento nesta reflexão do que a palavra “surda”.
Apesar de oculta inicialmente enquanto estávamos distantes fisicamente (distância de apenas
3 metros), ela se levantou da cadeira onde estava e veio até a mim se apresentar e sua
aproximação física foi o que permitiu o nosso encontro e não palavras inteligíveis que ela
teria dito, e ela mostrou que não escolheu se ocultar.
Quando a pequena distância de onde estava sentada inviabilizava que ela falasse
comigo, não exitou em levantar-se e vir até a mim. E para escutar a Nada Oculta foi
necessário fazê-lo seguindo os rumos apontados por suas pulsões, seus passos que abriram
passagem para minha entrada neste encontro nada vazio, nada silencioso.
Com isto, precisamos transformar as formas de ouvir, transescutar, transouvir,
transver.

A expressão reta não sonha.
Não use o traço acostumado.
A força de um artista vem das suas derrotas.
Só a alma atormentada pode trazer para a voz um formato de
pássaro.
Arte não tem pensa:
O olho vê, a lembrança revê, e a imaginação transvê.
É preciso transver o mundo (BARROS, 2008, p.75).

Em sua entrega, a Nada Oculta nos ajuda a refletir criticamente sobre os muros que
não vencemos ainda na perspectiva da desinstitucionalização da loucura. Estar com ela
definitivamente não foi uma experimentação silenciosa, porque ela não se oculta, apesar da
surdez.
O encontro com ela nos obriga a pensar no hábito ou “vício” que muitos profissionais
de saúde mental temos de ir rapidamente classificando o usuário dentro de certos
“parâmetros” enquanto o escuta. Ao fazer isto, repetimos aquilo que a Reforma Psiquiátrica e
que estes mesmos profissionais criticam, que é a classificação, o enquadramento de um
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problema em determinada posição de algo a receber sua intervenção.
Outro hábito em que se contradiz, é quando, ao ouvir o usuário, o profissional é
apressado em “tirar conclusões diagósticas”, não “experimenta”, espera ou “saboreia” o
tempo do paciente no processo de cuidado – já vai imediatamente “devorando” aquilo que
escuta ou vê em um dado momento e pronto “já conheço o funcionamento deste usuário”.
No livro "A Gaia Ciência" de 1887, Nietzsche trouxe o seguinte texto:

Mais Vale Ser Surdo que Ensurdecido
Antigamente as pessoas queriam criar-se uma reputação: isso já não
basta, a feira tornou-se demasiado vasta; agora é necessário vender aos
berros. A consequência é que mesmo as melhores gargantas forçam a
voz e as melhores mercadorias não são oferecidas por órgãos
enrouquecidos; já não há gênio, nos nossos dias, sem clamor e sem
rouquidão. Época vil para o pensador: devemos aprender a encontrar
entre duas barulheiras o silêncio de que se tem necessidade e a fingir
de surdo até chegar a sê-lo. Enquanto não se tiver chegado a isso,
corre-se o risco de perecer de impaciência e de dores de cabeça
(NIETZSCHE, 1887, p.34).

Sem “gastar rouquidão”, o encontro barulhento traz à tona uma escuta na intensidade
dos olhares, dos modos como movimenta seu tronco, cabeça e membros, de suas expressões
faciais: genuinamente, compra seu “produto” (em alusão à citação acima), isto é, compõe um
bom encontro com ela quem não se deixar ensurdecer pelos produtos e modos de cuidar
escancarados e sedutores por seu status de suposto expertise.
A perspectiva estética do cuidado junto a esta usuária não vai se dar em nome de
“destacamentos avançados da novidade”, mas sim das invenções de formas sensíveis (de um
sensível específico, isto é, do espaço à singularidade, ao fortalecimento da noção de
“qualquer um”), transformando-o em programa total de vida (RANCIÈRE, 2014).
Tallemberg nos propõe “talvez tornar-se estrangeiro na própria língua, entendendo
como língua, o aparato das tecnologias duras e leve-duras que carregamos conosco. Estranhar,
desconfiar, inquirer, escutar” (2015 p.131).
Refletindo nesta nuance, Nada Oculta traz para o ato do cuidado um intercessor
intempestivo: a inocência do devir que há nela e que é também disparada em mim.
Se esta pesquisa utiliza como noção metodológica a perspectiva da onda no mar, podese, então, pensar em clinamens, ápices da pesquisa em mim/para mim, como uma espécie de
Tsunami.
Baremblitt nomeia clinamen como “o menor declive possível abrindo os caminhos
para a existência” (2003, p. 55) e é algo que produz o desvio de “quaisquer concepções
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ortodoxas” (Azevedo e Amaral, 2010, p. 115).
Nada Oculta enche a amplitude em mim enquanto onda. A potência de sua “oralidade”
transfigurada nos impõe a intensividade no encontro a sua maneira, no seu tempo, à medida
que não temos detalhes do conteúdo do que ela está dizendo para que façamos intervenções
enquanto ela “fala”.
Transvendo o “ouvido” biológico de Nada Oculta, aprimoramos os demais sentidos e
sensações, meus e dela: o olhar, tocar, o assustar-se, surpreender-se, misturar-se.
“O ser biológico é sujeito à variação do tempo, o poeta não” (Barros, 2008). A criação,
a perspectiva ético-estética abre portas para encontros que compõem que crescem.

7.10 Batman: um andarilho dardejante

Batman é um rapaz jovem e encontrava-se no CAPS em regime de acolhimento 24
horas, isto é, não estava internado em um hospital psiquiátrico, mas também não estava com a
liberdade de entrar e sair do CAPS quando quisesse devido às circunstâncias de risco que ele
estava vivenciando e, por isto, dependia da alta da equipe para voltar a circular no território
(que aconteceria ao ser verificada a redução do risco em que se encontrava).
Ele é filho de uma senhora esquizofrênica e sua família carrega o “fantasma” da
história de um assassinato: sua mãe matou seu pai.
Quanto às “folhas” (psicopatologia), Batman encontrava-se com pensamento
desorganizado, olhar fixo e solilóquios (falando sozinho). Cheguei a cogitar em apontar aqui
um delírio de grandeza relacionado a ele ser um super-herói, mas, com a análise das minhas
implicações, pude escapar neste momento da sedução das difinições de psicopatologia que são
justamente as amarras que busquei superar nos encontros e na escrita desta tese. Percebi que
esta afirmação dele ser um super-herói é algo que compõe o seu modo existencial, antes de ser
um sintoma descrito pela avaliação psicopatológica.
Além de super-herói, ele fala também sobre alguns desenhos animados, perguntando
se eu conhecia os personagens que ele mencionara. Com aproximadamente 20 anos, Batman
se coloca, oras como um jovem que quer ir a bailes e fala sobre namoro, e ora de um lugar de
criança, falando sobre um desenho para logo em seguida falar sobre outro personagem e assim
por diante.
120

Enquanto conversávamos, dois fatores se mostram mais presentes: sua forte relação
com ideações de super-heróis e um plano de ir para a cidade de São Paulo. Um dos principais
motivos para que ele esteja em acolhimento no CAPS 24 horas é seu comportamento
andarilho que pode colocá-lo em risco, pois tem histórico de sair andando livremente pelas
proximidades da Rocinha ou do Rio de Janeiro e por vezes com dificuldades de encontrar o
caminho de volta para sua casa. Agora ele planeja ir para São Paulo, que é ainda mais
delicado devido à distância. Conta que possui familiares lá. Ele me diz que em São Paulo os
bailes são melhores e que lá o Batman pode “fumar devagarzinho”.
Em meio a este discurso que, considerando a minha capacidade de compreensão, é
algo desconexo, ele mostra seu lugar, ou o seu “não lugar”.
Acreditando que meu encontro com Batman é engravidado pelas músicas que vêm a
minha mente enquanto escrevo sobre ele, enfrento o receio do novo e tento permitir dar
espaço para a intuição; termo da esquizoanálise que remete às criações, ao pensamento que é
produzido pelo sensível.
Mais importante do que um conhecimento bem estruturado e sustentado por teorias já
legitimadas, é o disparo de intercessores que desloquem os fluxos para novos modos de se
viver o cuidado. “Mais importante do que o pensamento é ‘aquilo que faz pensar’”
(DELEUZE, 1987, p. 30).
Na produção de dados a partir do encontro com Batman, poemas e músicas
funcionaram como intercessores disparadores do pensamento agenciado pelo sensível, pela
estética.
Chico Buarque possui uma frase em que diz: “Talvez seja da minha natureza não me
sentir pertencendo totalmente a lugar nenhum, em lugar nenhum”. Com relação ao Batman,
refiro-me a um lugar da juventude e da linha de fuga: uma intensidade que o faz querer andar
até alcançar um determinado destino pelas oportunidades sedutoras que este lugar pode
oferecer para atrair um adolescente: “O melhor lugar do mundo nunca foi um lugar” (Gabriel,
2012).
Para além de um território geográfico, os passos do Batman os colocam em um outro
território existencial, antes mesmo dele chegar a um lugar em específico.

Há outras coisas no caminho onde eu vou.
Às vezes ando só trocando passos com a solidão.
Momentos que são meus e que não abro mão (Totonho
Villeroy).
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Não fazemos ideia do que pode ser este caminho que ele percorre, e nem sempre os
profissionais de saúde têm a total autorização do usuário – no sentido ético da noção de
autorização – para partilhar com ele algo deste caminhar, sendo necessário o respeito à
distância que ele precisa para caminhar (n)a vida.
O movimento andarilho parece ser mais do que ir para um lugar, mas ele próprio – o
movimento – parece já ser o cenário em que Batman encontra sua intensidade.

Dos cegos do castelo me despeço e vou... Até a pé encontrar um
caminho um lugar ‘pro’ que eu sou.
E se você puder me olhar, se você quiser me achar, e se você trouxer o
seu lar, eu vou cuidar, eu cuidarei dele, eu vou cuidar do seu jardim (Nando
Reis).

Despedir-se dos “cegos do castelo” e dos “espinhos que só causam dor” são trechos da
música que vêm a mim com a perspectiva de que este nomadismo de Batman não está
relacionado somente com sua juventude, pois sinto que é, ao mesmo tempo, como uma
possibilidade de ausentar-se deste imaginário familiar de violência por onde ronda o
assassinato de seu pai e a loucura de sua mãe.
Errante. Segundo o dicionário é aquele “que anda sem destino; característica do que ou
de quem erra; que vive a vaguear; que se desvia do caminho da sensatez” (FERREIRA, 2010,
p.82).
Perguntemo-nos: a errância,é possível respondê-la com “acertância”?
Andarilho, Batman se coloca em risco, pois, por vezes, teve dificuldades para voltar
para a casa de algum familiar ou não conseguia pedir ajuda, uma vez que ele tem por hábito
sair sozinho e sem avisar a ninguém e quando está na rua ou no CAPS não consegue dar
detalhes sobre este local para onde ele iria.
Este funcionamento de Batman em que sai a qualquer momento e sem que se saiba
para onde ele vai e como vai se cuidar – já que seu movimento andarilho é solitário – é no
mínimo angustiante para o profissional de saúde que “responde pela segurança do usuário”.
Pensar que a equipe é a responsável por sua segurança, o destitui do protagonismo de sua
própria vida. Assim, para que se cuide sem retirá-lo de sua autonomia e sem expô-lo a tantos
riscos, é preciso que seu projeto terapêutico não esteja fora de seu projeto de vida. É preciso
que a psiquiatria seja uma parte, e não a totalidade dos modos existenciais de Batman.
Mas seria possível fazer o imbricamento de uma “acertância” com a “errância”, sem
negá-las? A proposta aqui é desenhar com o usuário um nomadismo com nuances de
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instituídos. Um exemplo que Batman tem construído junto com a equipe é que ele sinalize ao
serviço ou a outro membro de sua rede viva que ele irá para outra cidade, dando a chance se
pactuar fatores de proteção, como andar com um documento de identificação e um número de
telefone para o qual ele ou outra pessoa possam ligar para acionar algum pedido de ajuda,
mapear onde poderá ter acesso às medicações de que precisa fazer uso, problematizar com ele
o seu nomadismo, sua ‘errância-acertância’ (confeto que traz a ideia de transversalidade em
detrimento de um binômio certo-errado).
O Batman que conheci não tem os hábitos de um “bat-lugar”, “bat-horário”. Ao
contrário, para estar com ele, o encontro vai se dar quando a rede de saúde consegue/suporta
enxergar a rua como lugar de cuidado (ainda que não se esteja na rua com ele, mas que a rua
tenha lugar quando ele quer compor suas histórias e sonhos com a rua, na errância).
Experimentando a composição “errância-acertância”, a seguinte canção pode trazer
algum sentido pelo sensível:
Meu bem, o mundo inteiro está naquela estrada ali em frente...
já é outra viagem (Belchior).
Faz-se necessário que o profissional perceba, assuma e sustente a intensidade do
nomadismo de usuários como no caso de Batman, resultando em uma produção ético-estética
no cuidado que gere poros no mapa instituído do projeto terapêutico para as linhas de fuga
que pedem passagem, e poros no decalque para a passagem da potência rizomática de
Batman, já que sua existência-sofrimento não tem um local de início, meio ou fim.
Meu caminho é meio perdido,
mas que perder seja o melhor destino (Rafael Barreto).
Suportar o rizoma intenso do usuário que pede passagem nas rotinas mapeadas pela
equipe de saúde pode se dar em uma produção de afetos e na abertura para a multiplicidade
nas formas de se estar no cuidado.

Meu bem
Talvez você possa compreender a minha solidão
O meu som, a minha fúria
E essa pressa de viver
Esse jeito de deixar
Sempre de lado a certeza
E arriscar tudo de novo com paixão
Andar caminho errado pela simples
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Alegria de ser (Belchior).
O usuário espera a compreensão por parte da equipe de sua pressa de viver, ou
uma composição que se deixe arriscar através de sua “errância-acertância”. Destaca-se
que o portador de transtorno psíquico grave que ocupa o território e se coloca em
situação de rua – por vezes, por vontade própria –, vive em uma linha tênue entre a
liberdade e a institucionalização, entre a autonomia e a apreensão médico-policial da
psiquiatria.
Este modo de vida andarilho habita em um “mundo ambíguo que lhe dá o direito
de experimentar seu desatino em um estado de relativa liberdade, faz concessões a sua
loucura por alguns instantes, mas tem olhos críticos e, quando julga necessário, apela
para seu aprisionamento ou sua exclusão” (FERRAZ, 2000, p. 64).
Neste sentido, um movimento mais autopoiético do que psiquiátrico é que nos
aponta o caminho para que se sustente uma vida que se dá no descaminho, como é o
caso de Batman.

7.11 O Cenógrafo e seus bonecos: a reconstrução do espaço de sua autoprodução

Se soubesse como eu gosto
das suas chegadas,
Você chegaria correndo
todos os dias.
(Chico Buarque )
(sobre como meu corpo sensível pensava ao ver o usuário Cenógrafo chegar ao CAPS)
A cada dia que encontrava o Cenógrafo – que possui histórico de longas internações
psiquiátricas –, este encontro escancarava para mim que a violência ou a opressão das
instituições totais, sobretudo, as instituições psiquiátricas “não se coadunam com os
propósitos científicos da terapia, da reabilitação” (Basaglia, 1985, p.177). O que faz uma
marca nos usuários institucionalizados diminuindo suas potências de vida “não é a doença,
mas o estar ou ter estado internado num hospital psiquiátrico e o sofrer ou ter sofrido um
processo de exclusão” (BASAGLIA, 1985, p.189).
Basaglia associa a condição institucionalizada dos pacientes psiquiátricos com uma
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fábula oriental sobre um homem e a serpente que entrara em sua boca enquanto dormia e que
passou a exigir que o homem fizesse o que fosse da vontade dela, isto é, tirando a liberdade de
ações e pensamentos do homem. De repente, a serpente sai do co estômago do homem. Vai
embora e, como consequência do tempo e m que imporá suas exigências ao homem, este
percebeu que não bia mais o que fazer com sua liberdade agora que a serpente não estava
mais nele. “Em vez de liberdade ele encontrara o vazio, porque junto com a serpente saíra a
sua ‘nova’ essência. Adquirida no cativeiro, e não lhe restava mais do que reconquistar pouco
a pouco o antigo conteúdo humano de sua vida” (BASAGLIA, 1985, p.132).
Corremos diariamente o risco de avançar nas propostas dos modos de cuidar na
Atenção Psicossocial ao ponto de continuarmos herméticos (como observou Franco Basaglia
na busca de qualificar o tratamento no hospital de Gorizia na década de 70). Psicanálise,
estruturação da RAPS, criação de CAPS com leitos para acolhimento noturno, terapia
cognitivo-comportamental (TCC), Terapia Centrada na Pessoa (TCP) e tantas outras
instituições que temos empregado como formas de cuidar, dando pouca atenção à serpente
que cada uma pode trazer. Travando a crítica das contradições na reforma psiquiátrica,
Basaglia afirma que, para a equipe que atua na psiquiatria, “negar a instituição significa
negar-se a si mesmos enquanto representantes do poder opressor e da ideologia que o
justifica” (BASAGLIA, 1985, p.184).
No contexto da Reforma Psiquiátrica, em alguns casos de usuários com histórico de
longa internação – como o Cenógrafo –, o mais difícil é retirar o usuário da apatia, isto é,
provocar nele a retomada de sua autoprodução como sujeito. Ao invés de estar a serviço de
uma tecnologia ou estrutura de assistência específica, devemos estar a serviço do encontro em
sua autoprodução ético-estética. Isto retira alguma parte do risco de fazermos a
institucionalização apenas trocar de roupa. Os saberes e teorias estruturadas não podem ser
totalizantes, mas sim estar na retaguarda para serem implementadas em autopoiese. Por
exemplo, a própria crise – que muitas vezes ainda sofre intervenção de silenciamento de sua
produção desejante – a Rede Viva e outros componentes inusitados podem auxiliar para que
ele reconquiste este conteúdo humano nele mesmo.
Não podemos enfrentar o poder psiquiátrico nos escondendo atrás de instituições
teóricas ou sistematizantes, pois isto seria negar uma instituição e dar lugar a outra (esta de
forma a nos sentirmos confortáveis como quem está afrontando a violência psiquiátrica e
negando que está impondo outra institucionalização). Esta é a contradição permanente que
Basaglia tanto criticou durante a reestruturação psiquiátrica de Gorizia e que nos assombra
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ainda sim.
Vale trazer para a reflexão desta problemática, o conceito de sustentabilidade do
instituinte (Melo, 2008) com o qual se pode vislumbrar que quando há algo novo e libertador
surgindo, há também a tentativa do instituído enrijecer aquilo que trazia os movimentos
instituintes. As intenções de refutar a força física e a internação indiscriminada são operadores
instituintes importantes, mas que não podem nos cegar para as instituições que estamos
diariamente trazendo como algo instituído.
Isto significa que para a sustentabilidade do instituinte são necessárias inúmeras
inovações, produzidas diariamente e singularmente, na imanência dos encontros, a partir do
sensível específico dos envolvidos.
O Cenógrafo passou por eletroconvulsoterapia (ECT) na época em que esta era
utilizada de forma indiscriminada pela equipe médica como tentativa de acabar com a loucura
e como instrumento de punição e imposição de poder. Além da ECT sem critérios, a própria
instituição total por si só produz o esvaziamento do sujeito, o silenciamento dos seus desejos.

Que possibilidades restam de criar laço, de tecer um território
existencial, de reinventar a subjetividade, na contramão das capturas e
serializações, das desterritorializações e reterritorializações que são
propostas a cada minuto pela economia material e imaterial atual, com
todo o seu jogo perverso de inclusão total e exclusão maciça, de
mobilização integral e imobilização massiva, de valorização crescente
dos ativos intangíveis tais como inteligência, criatividade, afetividade,
e de penetração inédita na dimensão subjetiva? (PELBART, 2002,
p.78).

Este usuário tem uma fala de difícil compreensão em relação à pronúncia das palavras,
além de outras conseqüências visíveis da institucionalização pela qual passara. Mas, com
investimentos dele, da RAPS e da Rede Viva em estruturas que dêem espaço para a
desestrutura dele, o Cenógrafo reconstruiu sua oratória de maneira significativa, ainda que
com uma dicção dificultosa, bem como sua reinserção na sociedade a sua maneira.
Cabe esclarecer que, além de Cenógrafo, este usuário também poderia chamar-se aqui
Cenotécnico. Este é quem monta o cenário e o primeiro é quem planeja, idealiza o cenário. O
referido usuário desempenha as duas funções.
Como a produção dos cenários se iniciou? Em um período em que ele estava em
acolhimento 24 horas no CAPS por reagudização psicótica, ele começou a tirar da bolsa
alguns pequenos bonecos (cada um com aproximadamente 10 ou 15 centímetros, como
personagens famosos, dinossauros, miniaturas de jogadores de futebol) e outros tipos de
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brinquedos (carrinhos, tampa de refrigerante entre outros para os quais que ele traz nova
funcionalidade).

Figura 10: Componentes do cenário autopoiético.
Fonte: acervo da pesquisadora (2016).

Percebemos aí que a crise pode apontar caminhos para o projeto terapêutico
autopoiético e mostra não apenas as fragilidades, mas também as potencialidades que
poderiam estar ocultas no usuário até então.
Neste movimento dos cenários com os bonecos, o próprio usuário construiu uma
produção de si em meio à crise de seu sofrimento psíquico. Isto se deu ao haver passagem no
serviço para esta sua produção: ao invés de estar no leito ou no quarto de acolhimento do
CAPS por ações de antiprodução, a equipe do CAPS estava com ele no espaço de convivência
e não de uma contenção.

Desde o momento em que só tem permissão para sair do hospital
quando acompanhado por um responsável, o doente é obrigado a
verificar que literalmente “não é mais um homem”, não é
considerado responsável por seus atos, com isso desvendando a
contradição entre liberdade interna e opressão externa. (...) Os
“doentes” são, portanto, detentos, internados, capazes de
verificar na prática, juntamente com médicos e enfermeiros, as
contradições dentro das quais são obrigados a viver
(BASAGLIA, 1985, p. 183).
A liberdade é terapêutica. Aos poucos, este trabalho com a elaboração dos cenários
com os bonecos foi se expandido e tornando-se cada vez mais importante para o modo
existencial do usuário.
Hoje ele faz uso do serviço para montar seu cenário de bonecos com o tempo e
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segurança de que precisa. Lá encontra também respeito aos seus "rituais" na montagem e
desmontagem do cenário dos bonecos, como, por exemplo, não lhe agrada quando alguém
fica muito perto dele neste momento, e, por isto, tanto os trabalhadores quanto os usuários do
serviço sabem e respeitam o espaço que o Cenógrafo requer para que este seja de fato um
espaço e um momento em que ele se faça sujeito de seus processos de autocuidado e de seu
modo de vida.

Figura 11: O Cenógrafo em sua produção autopoiética.
Fonte: acervo da pesquisadora (2016).

Ao terminar a montagem, ele realiza com os bonecos um culto evangélico – elemento
de bastante relevância para ele – e por isto em sua mochila traz sempre sua bíblia; esta ele
leva para casa e carrega consigo também quando vai ao CAPS. Já os outros objetos do cenário
são guardados em um pequeno armário do CAPS destinado para ele, que possui um cadeado e
guarda em sua mochila a chave que leva para casa.
O CAPS não mais ocupa um papel de estimulá-lo ou não a montar o cenário. O
próprio Cenógrafo é quem decide quando e de que forma isto está em sua vida. Ainda que se
perceba a influência positiva desta montagem de cenário no processo terapêutico do usuário,
ele tem espaço para fazer isto a sua maneira, a seu tempo, e isto sim é terapêutico e,
principalmente, uma forma de produção de autonomia com sustentabilidade do instituinte
(MELO, 2008).
A oficina de músicas é também um espaço em que ele dá continuidade a sua
autoprodução, pedindo o microfone para cantar, mas, antes de cada canção, pede para
compartilhar um trecho da Bíblia ou um poema que compôs enquanto vivia permanentemente
em uma clínica psiquiátrica particular. Por isto afirmei acima que, apesar da dicção não ser
ótima, o Cenógrafo mostra a recuperação de sua oratória, sua fala desejante, colocada com
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intensidade ao ler no microfone durante a oficina de música e após a montagem de alguns
cenários.
O emprobrecimento cognitivo advindo principalmente dos anos de institucionalização
vem sendo reduzido graças a este exercício de si, este espaço para que coloque sua
subjetividade de modo espontâneo e com confiança no serviço e no território.
Ele tem uma companheira também usuária do CAPS com quem se relaciona de
alguma maneira, principalmente, através da presença dela ao seu lado durante a montagem do
cenário com os bonecos. Somente ela é quem fica bastante perto dos bonecos sem que isto o
deixe preocupado ou desconfortável. O momento do cenário é mesmo o seu momento, e esta
usuária tem estado incluída neste momento, na composição da singularidade do Cenógrafo.
Os cenários possuem composições e propostas diferentes a cada dia. Ele tem
aumentado cada vez mais seu arsenal de bonecos e pequenos objetos que componham
possíveis cenários.
Enquanto estive na Rocinha, certo dia ao descer as ruelas para ir embora, por acaso o
vi em minha frente. O Cenógrafo me cumprimentou e seguiu caminhando. Considerando-se a
história de institucionalização do usuário, sabe-se que esta situação a que esteve entregue por
muitos anos faz com que “o paciente se habitua depressa à idéia de que seus desejos não têm
importância” (BASAGLIA, 1985, p. 184).
Por este motivo, chamou minha atenção o modo como ele faz questão de dizer “oi”
sorrindo e “abanando” a mão para as pessoas na rua. Aqueles que estão naquela rua com
freqüência (ex: o ambulante, a moradora, o policial entre outros) não passam sem receber um
“olá” do Cenógrafo – que não deixa de fazer o cumprimento mesmo àqueles que não lhe
respondem. Estes compõem uma rede viva na qual o Cenógrafo exercita a reinserção social
não somente como proposta terapêutica, mas também acaba por afrontar as barreiras sociais
do estigma da loucura na sociedade (o que traz um efeito não apenas para ele, mas para os
demais usuários, trabalhadores e para todo o território).
Cheguei a vê-lo se agachando na rua para pegar no chão algumas miudezas que
encontrou para compor um futuro trabalho no cenário, compreendendo como os seus cenários
construídos no espaço do CAPS são retalhos, partes do que ele recolhe em suas andanças,
bem como a ressignificação diária que ele faz para sustentar sua singularidade e o que ele
também nos ensina enquanto necessidade da “sustentabilidade do instituinte” (Melo, 2008)
nos (des)caminhos da Atenção Psicossocial.
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7.12 A Tele-jornalista: roda a vinheta para além da RAPS
“O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim:
esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa,
sossega e depois desinquieta.
O que ela quer da gente é coragem”
(João Guimarães Rosa, “Sertões Veredas”)
Este encontro se deu com uma usuária do CAPS que se interessou em participar
do estudo através de sua produção nas vinhetas de entrevistas. Desde o primeiro dia em
que estive no CAPS ela dizia que queria contar sobre seu trabalho, mostrar para a minha
pesquisa a maneira como produz tele-entrevistas.
A atuação desta usuária no planejamento e na execução das reportagens aponta
uma possibilidade de reduzir a marcação de poder da equipe de saúde e da sociedade
imposto ao portador de transtorno psíquico grave, pois a usuária Tele-jornalista se
coloca na produção das vinhetas através de seu protagonismo das ações em sua vida e
seu projeto terapêutico, o que é muito necessário para a desinsticuionalização (Rotelli,
2001) da loucura.
A usuária é quem elege o tema da entrevista, planeja as datas e as perguntas que
pretende fazer no momento da gravação e atua como repórter nesta atividade. Além de
ser a jornalista na reportagem propriamente dita, é ela mesma quem aciona os
profissionais do CAPS para a organização da logística deste trabalho, como, por
exemplo, contar com pessoas que realizem: a filmagem, a formatação/montagem gráfica
da vinheta, a produção de seu cabelo, roupa e maquiagem (já que ela aparece nas
filmagens).
A partir deste movimento, a usuária Tele-jornalista mobiliza diversos atores para
estarem com ela de alguma forma na efetivação das tele-entrevistas, a partir daquilo que
ela gerencia neste processo de trabalho da produção de vinhetas.
As reportagens abordam diversos temas, como, por exemplo, o que é o CAPS, o
que as pessoas pensam sobre o preconceito, entre outros. Nas atividades, tanto o tema
quanto o público abordado para a realização das vinhetas não estão voltados
necessariamente para os serviços de saúde mental, mas para assuntos relacionados ao
cotidiano e realidade das pessoas.
Isto traz a proposta da inserção social para a prática, tirando-a do lugar apenas
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teórico. A maneira como a Tele-jornalista organiza e executa as reportagens, permite
para ela mesma e para os demais envolvidos a construção de uma noção de
pertencimento ao território e de respeito e tolerância às diferenças. As participações da
usuária Tele-jornalista na comunidade não a colocam entre parênteses resumindo-a a
seu diagnóstico (Rotelli, 2001), pois isto reforçaria uma adversidade, como se
pacientes, população, trabalhadores não pudessem compor a mesma reportagem. Não é
“uma atividade de ‘maluco’” ou “para ‘maluco’”, mas sim para e com a sociedade de
um modo geral.
A usuária Tele-jornalista questiona a população do território, ou trabalhadores e
usuários dos serviços de saúde da Rocinha com suas perguntas. Durante as vinhetas, ela
se interessa em construir articulações entre os diferentes modos de vida dos
entrevistados. E todo este funcionamento vai de encontro às propostas da Reforma
Psiquiátrica, uma vez que traz autonomia, visibilidade e protagonismos sociais ao
portador de transtorno psíquico (VASCONCELOS, 2009).
Este tipo de atividade permite à usuária ser sujeito do seu projeto de cuidado e,
principalmente, sujeito do seu modo de vida. A partir do interesse no tema de cinegrafia,
a própria encontrou uma estratégia de produção de autocuidado que está articulada com
seus reais interesses e suas potencialidades.
Isto proporciona a produção de cuidado voltada para as singularidades do
sujeito, com promoção da autonomia da Tele-jornalista.
Mas, para além de uma perspectiva que o profissional de saúde pode utilizar
para compor o projeto terapêutico singular da usuária, para além do CAPS, da RAPS,
para além do campo da saúde, as entrevistas realizadas a partir do protagonismo da
Tele-jornalista trazem uma contribuição social, ao provocar reflexões naqueles que
assistem as reportagens a respeito de temas importantes que são contemplados nas
vinhetas e que interessam não apenas ao nicho dos trabalhadores e usuários do CAPS,
mas a toda a sociedade.
Este é o gancho para utilizar o protagonismo no trabalho da Tele-jornalista como
um analisador dos espaços que temos apontado como sendo os ideais para os modos
existenciais destes que chamamos de portador de transtorno psíquico grave e para o
cuidado no âmbito da saúde.
Neste encontro experimentei com o corpo pensamento e corpo sensível algo da
antipsiquiatria, movimento que questionava a psiquiatria em seu cerne, negando todas
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as formas de tratamento tradicional da loucura. Contrários as essas formas violentas de
tratamentos da doença mental e antenados ao pensamento da contracultura, alguns
psiquiatras começaram a questionar a psiquiatria por dentro. Marcados pelo pensamento
de esquerda, David Cooper, David Laing e Gregory Bateson formaram a base da
antipsiquiatria. Seus seguidores acreditavam que a loucura é construída, fabricada pelas
relações de poder e também a partir de práticas discursivas (AMARANTE, 2007).
Paralelo a estes ideais, Pinel (que não compunha o grupo de seguidores da
antipsiquiatria), no final do século XVIII, buscou retirar as correntes do louco na busca
por avanços nos direitos humanos, porém acabou mantendo-os aprisionados, mas agora
por motivos médicos, isolando-os por meio do tratamento asilar. Isto aconteceu porque,
ainda que se estivesse em busca de melhorias no tratamento, estas ainda eram
alternativas colocadas cada vez mais pela clínica moderna, e não pelas histórias de vida
dos sujeitos em sofrimento psíquico. À medida que avançavam-se os conhecimentos e
definições de psicopatologia juntamente com as propostas do alienismo, do tratamento
‘moral’

pelo

isolamento,

produzia-se

uma

concepção

estruturante

da

tecnologia pineliana que fundara a assistência médico-psiquiátrica no mundo ocidental
que se fazia cada vez mais hermética na psiquiatria.
Hoje, na proposta da RAPS, os usuários não são submetidos a tratamentos que
visem a alienação mental, mas é interessante observar que tal tratamento fora proposto
no bojo da Revolução Francesa, na busca por liberdade e igualdade, e que, apesar da
“boa intenção” em “humanizar” o lugar do louco na sociedade, na verdade, houve uma
mudança da natureza do aprisionamento, e não o fim deste. O hospital deixou de ser o
espaço “da filantropia e da assistência social para se tornar uma instituição de
tratamento médico de alienados, desacorrentados, porém institucionalizados, os loucos
permaneceram enclausurados, não mais por caridade ou repressão, mas por um
imperativo terapêutico” (AMARANTE, 2007, p. 35).
Desta feita, retomando o contato sensível com a antipsiquiatria, há que se
questionar: quantas “boas intenções” estão previstas nas estruturas atuais da RAPS e
nos modos de abordar a Saúde Mental de um modo geral?
Por exemplo, cabe questionar: em nome de quê, em nome de quem o lugar da
Tele-jornalista é considerado o de “usuária” nesta pesquisa e nos serviços de saúde?
Especificamente com relação à psiquiatria, há o histórico da loucura na sociedade como
algo a ser domado, silenciado, dominado, seja por intervenções policialescas, sociais ou
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de hospitais. Neste sentido, é desafiador vê-la como protagonista e não aprisionada.
Na verdade, a Tele-jornalista nos mostra um rumo, que é o imperativo de darmos
espaço para o seu rumo. Ela é a operadora da RAPS, e não usuária. O rumo que ela nos
aponta é que sejamos uma oferta, uma retaguarda, a parte posterior em seu modo de
vida, ao invés de sermos a vanguarda, a dianteira. Quem encabeça as maneiras de sua
andança na vida é ela mesma, e não a RAPS, que precisa se deixar ser uma força
“enfraquecida” para caber no lugar de retaguarda, e não de prioridade. Isto se trata da
importância de se articular com as ideias da contracultura, da antipsiquiatria e do
permanente questionamento ou até a negação dos próprios modelos tradicionais de
tratamento.
Quanto mais livre for o profissional de saúde, mais ele terá uma ação
qualificada, pois esta se dará por um encontro genuíno, com possibilidade para
autopoiese, e não por um papel completamente instituído nas ações de psiquiatria e
saúde mental.
Para haver liberdade, esta deve circular para todos que compõem uma rede de
cuidado e as redes vivas.

7.13 Billie Jean: uma jovem, um fã clube
“Repito por pura alegria de viver: a
salvação é pelo risco, sem o qual a vida
não vale a pena!"
(Clarice Lispector)
Durante o período da pesquisa, certo dia Billie Jean chegou ao CAPS
estonteantemente feliz com o livro que trazia em mãos. O livro chama-se “Michael Jackson: A
Magia e a Loucura”, sobre a vida de Michael Jackson. Possui 670 páginas e foi escrito pelo
jornalista Randy Taraborelli em 2005 e reeditado em 2009, apesar da usuária pensar ser um
lançamento do ano corrente.
Ela grita com um sorriso maior do que o seu corpo inteiro: “Olha, olha, tia! É o livro
novo do Michael Jackson! Eu ganhei o livro novo da história dele!!!”, diz Billie Jean, que tem
história de pequenos furtos, sobretudo, de CD e DVD deste artista. Desta vez não cometeu um
furto para adquirir o livro, e isto é resultado do que ela vem construindo com a equipe e em
suas relações com o território. Ao invés de furtar, ela conseguiu o livro que tanto queria de
forma que não gerasse consequências negativas pelas quais ela teria que responder, por agora
perceber as responsabilizações da maioridade e os compromissos que o CAPS propõe para
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ela.
Este livro estava na sacola de uma livraria localizada em Ipanema com nota fiscal
porque Billie Jean convenceu uma senhora que estava na livraria a comprar para ela ao
perceber o verdadeiro interesse que a usuária possuía sobre a vida e obra do artista. O livro
custou por volta de R$60,00.
Ela não sabe ler. Estava encantada, com olhos de alegria aos ver as fotos e outros tipos
de imagens do livro. Pergunto a ela se quer que eu leia e ela diz sorridente que sim. Ela escuta
alguns trechos, por vezes emite opinião e por vezes interrompe minha leitura arrancando o
livro de minhas mãos para mostrar a outra pessoa que passava por perto “olha! Agora eu
tenho o livro do Michael Jackson!”, muito orgulhosa e sorridente.
Billie Jean tem um limiar baixo de tolerância. Quando não atendemos a tudo que ela
solicita, como por exemplo, imprimir uma foto do seu ídolo no CAPS e logo em seguida pedir
pra imprimir outra, falamos sobre a importância de não acabarmos com a tinta da impressora
do serviço. Neste tipo de ocasião ela fica reativa, mas aos poucos tem conseguido falar ou
escutar antes de agredir aquele que diz o “não”. Mas isto é processual e seu sofrimento ao
ouvir um “não”, não será resolvido com punições, mas com compreensão e aproximação, com
construção de confiança para a pactuação. Billie Jean, independente de ser diagnosticada com
esquizofrenia e retardo mental, possui uma realidade doméstica de violência entre todos os
membros de sua família. Antes dos diagnósticos psiquiátricos e neurológicos, a resposta às
dores por meio da violência está em sua história de vida, e não pertence somente à súmula
psicopatológica.
Se um usuário causa problemas com heteroagressão no CAPS, por exemplo, hoje ele é
perguntado sobre a razão de seus atos não apenas para resolver, mas para que isto seja
compreendido, aproximado, e não distanciado. Poderia ser óbvio o encaminhamento do
usuário para um hospital psiquiátrico ou para um leito psiquiátrico em hospital geral no caso
de frangofilia ou agressão, mas isto deve ser avaliado a cada caso, de acordo com as
pactuações que sejam possíveis com cada usuário. Para que este sofrimento psíquico que
transborda do usuário em agressão consiga encontrar outras vias para transbordar, e para que
se avance na qualidade de pactuações cidadãs e autônomas, há que se sustentar ao máximo
possível o cuidado nos espaços que tem melhores condições de enfrentar o problema, como é
o caso do acolhimento 24 horas no CAPS III ao invés de uma internação hospitalar.
Por exemplo, no CAPS há maior possibilidade de encontrar pistas para compreender
uma usuária que possui esquizofrenia e oligofrenia quando ela se coloca em sua posição de fã,
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onde observamos identificações com seu ídolo através das quais ela consegue falar sobre ela,
sobre suas dores, sobre sua produção existencial de alguma maneira. Neste caso, é
interessante observar que há um processo de identificação de Billie Jean com o astro que
também trazia uma história de infância despedaçada pela violência e pelo esvaziamento
afetivo na família de um modo geral, bem como pela relação intensa que Billie Jean possui
com seu falecido pai. Billie Jean diz que seu pai foi amigo de Michael Jackson. Apesar de se
tratar de um delírio de grandeza, não deixa de ser para ela uma forte e verdadeira identificação
com o Rei do Pop.
Além disto, tem alguma infantilização que também era observada no astro na relação
intensa com crianças e com brincadeiras, muito referentes a sua infância roubada – no caso do
artista, pela vida pública, de formação de patrimônio, de compromissos com shows e ensaios
ainda com tão pouca idade. A consequência deste desfalque de uma infância saudável pode ser
observada também na queixa que Billie Jean faz sobre ter sido transferida do CAPSi (CAPS
Infantil) ao completar maioridade e passar a estar em um local de tratamento com abordagem
ao usuário enquanto adulto, responsável e, por suas ações,

responsabilizado: “A

transformação do ‘encantador garotinho negro’ em uma personalidade problemática” (trecho
do livro “Michael Jackson: a Magia e a Loucura”, 2009).
Tanto à frangofilia, heteroagressão, infantilização e entre outros sintomas, “é
importante que fique claro que os sisntomas não são a doença. (...) Tais sintomas representam
defesas, formas dela se proteger” (Green, 1993, p.116). Em seu livro “Nunca lhe prometi um
Jardim de Rosas”, Green (1993) traz a história fictícia de uma jovem em internação
psiquiátrica. A médica que cuidava da jovem diz aos pais da moça:

Acreditem ou não, a defesa é o único solo firme de que ela dispõe. É
este solo que estamos trabalhando juntas. Se houver um outro mais firme,
depois que esse for destruído, bem, nisso ela só poderá acreditar por um voto
de fé. Imaginem por vocês mesmos, um bocadinho, os dilemas que ela vive,
e aí compreenderão porque ela não dá atenção à sua aparência, porque ela
fica assustada, e porque os sintomas proliferam tanto (GREEN, 1993, P.116).

Outro elemento forte que Billie Jean nos aponta ao conduzir-nos ao seu “fã clube”
existencial é a dificuldade em ser respeitada e compreendida na vida.
No livro que ela ganhara “Michael Jackson: A Magia e a Loucura”, em uma das partes
que li para ela, há uma afirmação do artista reflexiva marcante no meu encontro com esta
usuária:
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Por que, então, simplesmente não dizer às pessoas que sou um
alienígena de Marte? Diga a eles que como galinhas vivas e faço
danças vodu à meia-noite. Eles vão acreditar em qualquer coisa que
você disser porque você é um Jornalista. Mas se eu, Michael Jackson,
disser ‘sou um extraterrestre de Marte e como galinhas vivas e faço
danças vodu à meia-noite’, as pessoas comentariam: ‘Cara, esse tal de
Michael Jackson é um doido. Completamente pirado. Não se pode
acreditar em uma só palavra que ele diz.’ (Michael Jackson disse a
Taraborelli, autor de “A Magia e a Loucura”, 1995).

A palavra do astro não tinha lugar, mas sim a dos jornalistas com relação a ele. Isto
tem semelhança quanto às “discussões dos casos clínicos” pelas equipes nos serviços de
saúde, que, em sua maioria, não incluem o usuário. E há também muita semelhança com a
vida de outras pessoas que não se sentem compreendidas, como no sofrimento existencial que
Billie Jean mostra com frequência.
Os jornalistas, os profissionais de saúde, a sociedade são considerados os detentores da
“verdade” sobre a história de vida do louco ao exercerem poderes de toda a ordem sobre ele,
que está sempre entre parênteses por gerar desconfiança em todos e por sua palavra não ter
credibilidade devido ao diagnóstico que arrasta consigo.
Mas, quando a multidão de um fã clube cabe em apenas uma jovem, sua potência de
vida é muito intensa para não haver ressonância, compreensão das pistas que ela nos dá. Estar
com Billie Jean na efervescência da loucura na juventude é apostar nas construções e
composições que ela pode, nas singularidades do seu modo existencial.

Se o que vocês querem para ela é um diploma universitário, convites
para dançar, buquês de rosas e um pretendente distinto e de boa família,
sinceramente não sei se posso lhes dar esperanças. Não sei se ela virá algum
dia a ter essas coisas ou mesmo se as desejará. O trabalho que estamos
desenvolvendo juntas visa, em parte, descobrir e chegar a um acordo quanto
ao que ela realmente quer (GREEN, 1993, P.115).

Isto é assumir um cuidado que privilegie a experimentação em detrimento da
experiência, que privilegie a autopoiese em detrimento da psicopotologia como eixo norteador
e que caiba na contra-cultura para que se veja a loucura como modo existencial.
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Figura 12: Título 6x9
Fonte: Onsizzle (2016).

Não cabe mais somente substituirmos a noção do sujeito biológico pela do sujeito
singular. Da mesma maneira, é necessário que reconheçamos que o sofrimento psíquico não
se restringe à esfera do campo “psi”. Basaglia (1985) afirmava que a lida com a loucura exige
muito mais que mudanças exclusivamente técnicas e restritas à clínica. As modificações
precisam ser da ordem do que não cabe somente em um campo, isto é, que extrapolem a
própria RAPS e, principalmente, que vazem a perspectiva da loucura como algo a ser sempre
uma questão clínica ou uma questão-problema, e sim como modo de vida, como pedaço de
imanência.
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8. CONCLUSÃO
"Cada pessoa é um mundo. Cada pessoa tem sua própria chave e a dos
outros nada resolve, só se olha para o mundo alheio por distração, por
interesse, por qualquer outro sentimento que sobre nada e que nos é vital, o
'mal de muitos' é consolo, mas não é solução"
(Clarice Lispector)

Concluir é a proposta acadêmica tradicional, mas as considerações finais da presente
tese trazem justamente a necessidade de mantermos em suspenso as ideias conclusivas
totalizantes. Por isto, o cerne das minhas considerações finais está no movimento, nos fluxos,
e não em uma resposta com ponto final.
Tendo dito isto, tentei ser coerente na forma de apresentar as considerações finais
guardando ressonância com o paradigma ético-estético e com o método nômade que o estudo
propôs.
A produção do arteiro e cantador (que canta o que sente) não pode ser analisada a
partir dos mesmos parâmetros com que se analisa o cantor (que canta o que vem de fora).
Neste sentido, as produções estéticas dos usuários se tornaram intercessores importantes no
sentido de que as produções de novos modos de vida geraram em mim (pesquisadora) uma
característica do desvio, já que tiraram de seus contextos habituais a noção do cuidado
lançando-a num plano de produção outro, deslocado, ao adotar-se o estranhamento como
abertura e como forma crítica.
O cuidado defendido nesta tese vem com a proposta da construção de uma caixa de
ferramentas plásticas. A ideia de “plástico” nos remete a algo que possa ser moldado ou
modelado e não enrijecido ou definitivo.
Os analisadores e acontecimentos que emergiram nesta pesquisa produziram sentidos
para o encontro no campo da atenção psicossocial rumo a uma plasticidade como disparadora
de intercessores autênticos.
A espontaneidade deve compor esta caixa de ferramentas plásticas. Os profissionais,
usuários e sociedade possuem muitas oportunidades de lançar mão desta tecnologia, uma vez
que a produção de cuidado se dará principalmente nos espaços comuns, espontâneos e na
construção de redes vivas. Ter em nosso arsenal a ideia da permanência, da presença
constante, nos dá mais espaço para a espontaneidade do que a tradição/formação de cuidar
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com formato demarcado e/ou horário marcado.
Na noção de espontaneidade supracitada, me refiro a algo que alguém faz por si
mesmo, sem ser incitado ou constrangido por algo ou alguém. A produção dos dados
evidenciou que a realidade dos portadores de transtorno psíquico grave demanda um cuidado
sem artificialismos; natural, franco, verdadeiro.
Os modos de se pensar e os modos de se fazer a produção de cuidado na saúde mental
precisam ser plásticos, provisórios, abertos e inventivos em uma pensabilidade ético-estética.
Um elemento da pesquisa que evidencia com muita clareza a necessidade da
plasticidade no cuidado é o tema da escuta, que é uma tecnologia extremamente debatida na
saúde mental. A questão da escuta se fez presente na tese em diversos momentos e com
perspectivas muito diferentes entre si. O tema da escuta não está nos dados deste estudo de
forma possível de ser generalizada, e sim experimentada de diferentes maneiras. Ela aparece
de uma forma específica quando discutimos sobre as capturas e os desvios no encontro com a
usuária ‘Nada oculta’; é vivenciada em outra perspectiva quando sentimos as músicas que se
produzem na coletividade no CAPS; o pensamento sobre o tema da escuta se produziu de
outra forma quando se tratou do usuário ‘Batman’ que disparou música para produzir o
exercício da escuta e pensamento na pesquisadora; já o encontro com o ‘Pintor Tagarela’
desvelou uma face particular dos desafios da tecnologia da escuta; e outra usuária mostrou a
demanda de uma escuta polifônica para o ‘canto da Sereia’.
O tema da escuta requer uma clínica menor para utilizarmos a plasticidade
equilibrando-nos entre o extremo da surdez, o canto da sereia e o extremo da música gritante,
para dar passagem às singularidades dos usuários.
Bem como plasticidade e espontaneidade, o estudo produziu dados que despertaram
para a necessidade de uma caixa de ferramentas para o cuidado em Saúde Mental que
contenha tecnologias voláteis, que mudem com facilidade; inconstantes, em detrimento de
tecnologias positivistas que pensam já ter a resposta sem mesmo conhecer as singularidades
da pergunta.
A volatilidade remete a algo que voa. Uma tecnologia volátil pode dar ao profissional
que está em seu lugar instituído (lugar do saber, lugar do poder, lugar da identidade e
padronização) a faculdade de voar a outro lugar, ou melhor, a outros lugares. E este plural
“lugares” vem indicar que não estamos saindo de um ponto já dado para ir a outro onde se
faça uma nova e eterna morada, um definitivo modo de operar na Atenção Psicossocial. Não.
É, ao invés disto, assumir o caráter do vôo permanente, para, assim, pousar diante de
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diferentes encontros, de diferentes afetos. É enfrentar cada “local de pouso” como algo que
não responde a todas às demandas, a todos os usuários, isto é, apostar em um cuidado que
traga as asas para voar a cada demanda, a cada dia, com artifícios plásticos, transdisciplinares
e imanentes a cada encontro.
As demandas de ajuda em saúde mental extrapolam qualquer lógica binária ou
dualística, por exemplo, considerar se o usuário está ou não em um funcionamento ótimo, se
adere ou não ao tratamento, se ele tem ou não juízo de morbidade, se ele tem sintomas
produtivos ou negativos, e assim por diante. Por isto, a articulação do cuidado deve ser
afirmada em sua potência criadora, produzida nos encontros.
Para superar a sobrecodificação das singularidades, devemos utilizar um movimento
de produção de cuidado pela diferença: rizoma e não somente arborescência.
Acredita-se aqui que teorias gerais sejam importantes, mas igualmente arriscadas na
Atenção Psicossocial. O que ocorre é que tais teorias buscam contribuir com aquilo que se
repete na produção do cuidado, como toda teoria geral. Mas, elas não podem funcionar como
algo que exclua as multiplicidades, e nem servir de local de acomodação para a equipe e sim
permitir que esta seja composta por trabalhadores-cuidadeiros, profissionais da produção do
cuidado em imanência, em autopoiese.
As teorias devem oferecer balizadores que possuam plasticidade diante das
singularidades e que nunca estejam acima do que é diferente a cada encontro.
A autopoiese dos processos na Atenção Psicossocial não será viável se ela sempre tiver
que satisfazer a alguma proposta teórica que esteja fora destes processos e não sustentará a
imanência e autenticidade de cada encontro, pois estaria tutelado a algo distinto a ele mesmo.
Um conceito autopoiético não pode ser explicado somente a partir de relações válidas
para outro. Desta feita, a tão valorizada ideia de generalização dos dados de pesquisa na
atualidade das produções acadêmicas não pode se aplicar a todos os domínios da Atenção
Psicossocial, pois isto vai contra a própria essência desta área do conhecimento. É
generalizável aquilo que é repetição, como psicopatologia, reações adversas aos
psicofármacos, entre outros. Mas o Projeto Terapêutico Singular, como o próprio nome diz, é
multiplicidade, é movimento, é cardume em convergência de perspectivas com vivacidade.
Assim, aponta-se que há a necessidade de articularmos elementos da Saúde Mental
com a perspectiva do cuidado pela diferença, e não apenas por referências teorizantes
especulativas produtoras do achatamento produtivo-desejante dos encontros.
Além disto, a partir das singularidades destacadas nos dados desta pesquisa,
140

recomenda-se que estudos futuros adentrem também especificamente a ciência da
enfermagem utilizando-se por dentro dela as noções de plasticidade e de rizoma como
máquinas de guerra que adensem o tema da prática da enfermagem em saúde mental.
A partir da convivência com estas pessoas, aponta-se que, em algumas situações, a
loucura nem mesmo deva estar instituída obrigatoriamente como tema da psiquiatria, o que
nos aponta a antipsiquiatria como um caminho possível e necessário para as reflexões na
RAPS. Nesta perspectiva, a RAPS se permitiria viver sua ‘força fraca’ reconhecendo que ela
não é o lugar de cuidado para todo o portador de transtorno psíquico ou, para todo modo de
vida contra-hegemônico. Desinstituir-se do poder que ainda possui e exerce na vida das
pessoas – apesar da sociedade moderna ainda preferir que o louco esteja nos serviços e
lugares instituídos especificamente para ele e que os demais modos de vida e saúde não
pertencem a ele – significará para a RAPS a possibilidade de sustentar a proposta da
desinstitucionalização da loucura: libertá-la.
As teorias, os manuais e protocolos trazem os “órgãos”: a exigência de modos de
implantação das diferentes etapas da produção do cuidado na atenção psicossocial. Mas, os
“órgãos” deixam espaço para que o modo de se realizar essas etapas não seja a produção de
organismo, mas sim que o cuidado seja construído de maneiras variadas, isto é, que seja
aberto ao singular, ao sensível. Neste sentido, a partir da experimentação dos encontros no
presente estudo, proponho para a Saúde Mental uma “Produção do cuidado Órgão-sensível”.
Há que se compor a transversalidade rizoma-decalque nas ações da Atenção
Psicossocial. O decalque instituído preservará os “órgãos” minimamente necessários, mas este
“órgão” não será totalitário ou fascista se houver a composição com vertentes rizomáticas, as
quais colocarão os “órgãos” em função da promoção da vida e não do organismo, à medida
que são nômades, espontâneas, abertas à multiplicidade.
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