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“Há metafísica bastante em não pensar em nada” 

Alberto Caeiro - O guardador de Rebanhos 



 

 

RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo traçar as linhas que compõem a formação clínica e 

observá-las um pouco mais de perto. Parto do pressuposto de que essa formação é 

singular e cada sujeito terá que se engajar no seu processo. Dessa forma, como 

podemos dentro do universo acadêmico escrever e pensar esse caminho da formação 

sem negar o seu sentido mais intuitivo? E para dar conta desse plano sensível utilizei 

a observação de minhas próprias experiências clínicas transdiscliplinares como 

metodologia, para daí ir criando um pensamento sobre o caminho e construção de 

uma clínica própria; autoral. 

Palavras chaves: Formação, Clínica, Transdisciplinaridade, Cartografia. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The present monograph aims to trace the lines that compose the clinic formation  and 

to observe those lines a little closer. I part from the assumption that this type of 

formation is singular and each individual will have to engage themself in its process. 

Thereby, how can we write and reflect upon this path of formation inside of the 

academic universe without denying its most intuitive sense? In order to embrace this 

sensitive plane I used the observation of my own clinical and transdisciplinary 

experiences as a methodology, to later create a manner of thinking about the path and 

construction of an authentic clinic; authorial. 

 

Key words: Formation, Clinic, Transdisciplinarity, Cartography. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Traçar as linhas da própria prática, ir fazendo o desenho da trajetória de onde 

se esbarrou só pode servir para produzir pensamento, produzir análise e consistência 

para a ação que sempre deve apontar para o novo, para o futuro. Este trabalho tem 

como ponto de partida percorrer o emaranhado da formação clínica. Como nos 

formamos clinicamente já partindo da ideia de que a clínica não se restringe a um 

formato único e muito menos a um setting terapêutico? Formação essa que produz 

um Corpo clínico em nós, que observa os acontecimentos como analisadores e 

procura exatamente as possibilidades de ampliação e produção de mais vida e 

encontros que aumentem nossa potência de viver. Clínica que não se faz em nós 

profissionais da área ‘psi’, mas se faz no contágio, no ‘entre nós’. 

O presente trabalho tem por objetivo reencontrar alguns elementos do meu 

percurso de formação, em especial, os “esbarros” que proporcionaram o desafio de 

pensar uma clínica transdisciplinar. Por onde senti o cheiro da transdisciplinaridade? 

E ainda, a partir dessa constatação, uma formulação posterior: como então se formar 

para esta tarefa? A formação teórico/técnica não parece dar conta desse processo, 

falar de formação é necessariamente falar da transformação de um sujeito no mundo. 

Sujeito esse que se encontra com coisas, lugares, pessoas, com infinitos territórios 

singulares. Faço passar nessas linhas o que há de singular em minha formação, para 

daí não retirar uma fórmula geral, mas sim produzir uma cartografia das multi-

singularizações que perpassaram esse saber-fazer clínico.  

Portanto, na tarefa de escritura deste trabalho, foi imperativo falar sobre a 

escolha do curso ainda nessa introdução, pequena parte1, que conta também sobre 

como foi possível o surgimento, a partir de alguns esbarros, sem me preocupar na 

construção de uma história formal, da construção de uma percepção para o campo da 

psicologia como campo de um ‘limiar’, de um entre. E a clínica quase como operando 

esse contato com a alteridade. 

No primeiro capítulo narro o encontro com um projeto em etnoeducação, em 

que trabalhávamos nas zonas da educação, do patrimônio e munidos da etnografia, 

um primeiro grande encontro com o trabalho clínico. No segundo capítulo trato disso 

                                                 
1 A orientadora apontou que não é comum subtítulos na Introdução de um trabalho monográfico, mas não foi 

possível abrir mão deles. 
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que estou chamando de “clínico”, a partir de uma mirada transdisciplinar, impregnada 

pela experiência de um movimento de ocupação que se deu no meio desse caminho 

– impossível não dizê-lo aqui. Por fim, no último capítulo, reflito sobre o período de 

estágio curricular obrigatório no Serviço de Psicologia Aplicada (S.P.A.); assim, todo 

o percorrer desse processo de escrita é para ampliar um pouco esse emaranhado em 

que diferentes práticas se cruzam, se afetam e se contagiam, produzindo um tipo de 

saber-fazer que provoca pensamentos e devaneios. Utilizo então três grandes 

acontecimentos para pensar a perspectiva clínica nesse emaranhado: O projeto de 

Oriximiná, O movimento de ocupação no Instituto de Humanidades e Saúde e o 

estágio no Serviço Aplicado em Psicologia (SPA).  

 Percorrer essas histórias e desenhar os caminhos e encontros que tive até 

aqui será uma metodologia e não o objeto de estudo em si. O objeto será a formação 

clínica no seu sentido amplo e não a minha formação, em um sentido autobiográfico, 

particular. Essa monografia pode servir a qualquer um. 

 

Genealogia do buteco: a escolha do curso 

 

Como todo estudante do ensino médio, a angústia e a pressão para se escolher 

o curso universitário é grande, mas sempre tive uma ideia de que faria algo 

relacionado às ciências humanas. Perambulei pelos desejos de cursar jornalismo, 

história e também perambulei por vontades paternas e maternas entre o direito e a 

medicina. Um dia então assistindo uma reportagem sobre um país da África em que 

danças e traços culturais foram apresentados, fiquei muito impressionada com aquela 

cultura e principalmente com a oportunidade que a jornalista brasileira estava tendo 

de vivenciar. Assim, por meio de um insight, me dei conta de que queria “fazer aquilo”: 

“quero conhecer pessoas e mundos”. E que, num exercício de analisar e elaborar 

melhor esse meu processo, entendo já como um desejo por me encontrar com o 

diferente. Existe uma parte dessa história que é um hiato, um buraco que não é 

possível responder objetivamente, pois como nesse período esbarrei com o curso de 

psicologia e achei que era aquilo que queria fazer.  
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Passei: um primeiro período, meu encontro com roberto preu, johnny, oanti-

édipo e o bar da tia 

 

Cheguei a Rio das Ostras aos 17 anos na universidade imersa por felicidade e 

curiosidade do que estava por vir. Aos poucos fui desenhando meu percurso 

acadêmico que se misturou, já nós primeiros dias, com conversas banhadas à cerveja 

e amizade no bar da tia. A aula de segunda feira “fundamentos filosóficos 

Epistemológicos em psicologia” era dada pelo professor Roberto Preu e como ‘boa 

aluna’ de primeiro período, que por toda sua vida passou por um sistema educacional 

falido, não sabia nada de filosofia. No entanto, todo aquele conteúdo e pensamento 

me impressionou de imediato. Esse primeiro contato com a filosofia foi como uma 

bomba em minhas mãos e sei que não escondia todo meu investimento e 

encantamento pelo o que estava sendo apresentado ali.  

 

A sorte 

 

A sorte era acabar às 22h, o que nos impulsionava para o bar, que 

geograficamente falando, ficava em frente ao prédio da universidade. Saíamos da aula 

e continuávamos todas as segundas, quase impreterivelmente, nossas discussões 

sobre os textos de Deleuze e Guattari ‘o que é a filosofia’, o texto da aula inaugural de 

Foucault em Hermenêutica do Sujeito e ainda o terceiro capítulo ‘O ideal ascético’ de 

A genealogia da Moral, de Nietzsche. Essas segundas feiras ficaram conhecidas 

como “segunda sem lei” e dessas segundas outro personagem-professor importante 

apareceu: Johnny Alvarez, “o Johnny”. Em Pouco tempo depois, já participava de seu 

grupo de estudo do livro O Anti-Édipo em que líamos o terceiro capítulo ‘Povos, 

Bárbaros e Civilizados’. Deu-se aí um primeiro contato com a inquietação de Johnny 

que permeava uma certa zona limiar entre psicologia e antropologia. Esse encontro 

foi de grande importância para meu percurso na universidade, pois já em meu terceiro 

período fui convidada por Johnny a participar do processo de seleção para bolsista de 

extensão do projeto em Etnoeducação em Oriximiná/PA, história que retomarei mais 

à frente. 
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E voltemos ao Anti- Édipo e o grupo de estudos 

 

O pai de meu padrasto, um militar aposentado que trabalhou no período da 

ditadura civil-militar, muito orgulhoso de minha conquista de ter passado na 

universidade, me presenteia com dois livros escolhidos por mim: ‘história da Loucura’ 

e ‘O Anti- Édipo’. É isso, a vida tem dessas coisas engraçadas, ganhei meu livro-

manifesto feito em meio às inquietações de Maio de 68 de um militar defensor da 

ditadura brasileira!  

O Anti-Édipo foi arrebatador na minha história acadêmica, desde a forma livre 

e complexa de escrita do livro, às ideias de Deleuze e Guattari me inspiravam. O livro 

sempre estava em minha bolsa, criado mudo, ou seja, ao meu alcance e obviamente 

no grupo de estudos de Johnny. As ideias complexas e quase ininteligíveis para mim 

foram criando corpo e consistência no decorrer de meus outros estudos e encontros 

na universidade. Assim, sem perceber fui adentrando no mundo da filosofia muito mais 

do que a um suposto registro das teorias da psicologia. Foi quando casei com um 

estudante de filosofia. 

 

Curso de pós-graduação em Filosofia e arte PUC-Rj, projeto de Orixi 

 

Levada pelo meu companheiro Daniel, participei como ouvinte do curso de Pós-

Graduação em Filosofia e Arte da PUC- RJ. O encontro com esse curso estreitou mais 

ainda meu contato com o campo da filosofia, principalmente na área da investigação 

estética. 

Todos esses encontros e primeiros agenciamentos aqui descritos são para 

desenhar um pouco essa trajetória marcada pela força do pensamento filosófico, a 

construção de novas amizades e do início da vida adulta, dos grupos de estudo, do 

bar em frente à universidade, em que, todas essas intensidades se conjugaram e 

fizeram parte do que identifiquei como a abertura para um novo tipo de vida em mim, 

para a construção de meu olhar sobre mim mesma e sobre o mundo. E foi a força 

desses primeiros períodos que me fizeram começar a desenhar e construir essa 

concepção de clínica.  
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2. O PROJETO DE ORIXI 

 

Onde é Oriximiná e o que é o Projeto de Educação Patrimonial em 

Oriximiná/PA? 

Oriximiná é uma cidade localizada no extremo oeste do estado do Pará, ela faz 

fronteira com os países Suriname e Guiana e também com os estados do Amazonas 

e Roraima. É o quarto maior município do país em extensão territorial e a maior 

porcentagem de sua área é coberta pela floresta amazônica e está situada à margem 

esquerda do Rio Trombetas (afluente do Rio Amazonas). Oriximiná possui 

comunidades ribeirinhas, quilombolas e indígenas que estão por todo território da 

floresta rio adentro. Além disso, o município também possui um centro urbano, não 

muito grande, é lá que está localizada a Unidade Avançada José Veríssimo, mantida 

pela UFF. A unidade avançada serve para acolher professores, alunos e técnicos de 

diferentes áreas do conhecimento que desenvolvem projetos de extensão naquela 

região, tais como medicina, enfermagem, cinema, geografia, psicologia, produção 

cultural dentre outros. 

  

Figura 1 -  Foto tirada ainda de dentro do barco quando chegávamos na cidade de Oriximiná 

 

 
Fonte: Arquivo pessoal (Sávio de Araújo). 
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Figura 2 - Rio adentro em Oriximiná, caminho para as comunidades em que trabalhávamos 

 

Fonte: Arquivo pessoal (Sávio de Araújo). 

 

2.1 O INÍCIO DO PROJETO 

  

Como já citado na introdução, fui bolsista do projeto nos anos de 2013 e 2014, 

sendo que o mesmo já existia cinco anos antes do meu ingresso. O projeto foi se 

modificando ao longo dos anos, criando novos focos, deixando de lado visões 

anteriores, por isso, é necessário ao olhar para a história do projeto, observar 

exatamente esses deslocamentos.  

Em 2008 o projeto começou voltado para investigações nos campos do 

patrimônio e educação e uma primeira expedição foi feita pela professora Adriana 

Russi do curso de produção cultural da UFF- Rio das Ostras com mais três de seus 

alunos. Em reportagem Adriana explica que “na ocasião, fizemos um workshop 

voltado a educadores, lideranças comunitárias, artistas, artesãos e outros 

profissionais da área da cultura” (CUNHA, 2016, p. 1). 

Nos anos subsequentes, o grupo foi para as comunidades locais de Oriximiná 

a fim de observar a produção artesanal local e em 2010 e 2011 foi produzido um 

material de Inventário do Artesanato Tradicional.  

 
[...] nesta experiência mais do que identificar comunidades e 
praticantes de saberes tradicionais, estreitamos laços com 
diferentes atores sociais nas muitas e diferentes localidades deste 
imenso município que é Oriximiná (RUSSI, ALVAREZ, MACIEL, 
2014, p.7).  

 

Já em 2012 houve uma mudança, pois o enfoque na educação e processos de 

aprendizagem ficou maior. A relação de ensino nas escolas localizadas nas 
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comunidades e o patrimônio material e imaterial daquela região se tornou o ponto 

principal de interesse do projeto. Vários cursos/encontros foram desenvolvidos com 

os educadores da rede pública de Oriximiná para pensar o que é a educação para o 

patrimônio. 

Neste mesmo ano foi feito um trabalho piloto em seis escolas da região. O 

projeto de estudo/pesquisa era desenvolvido junto aos educadores e alunos dessas 

seis escolas sobre o patrimônio cultural (RUSSI, ALVAREZ, MACIEL, 2011).  

Formação de formadores em Etnoeducação, essa era a maneira pela qual se 

denominava o trabalho. Formar educadores que estivessem atentos às práticas locais, 

à cultura local, aos saberes e formas de aprendizagem daquele espaço, este era o 

intuito. 

 

2.2 MEU ENCONTRO COM ORIXI 

 

 

Figura 3 - Ida de barco de Manaus à Oriximiná, ai estavam parte de nosso grupo: Luiza, eu, 

Johnny, Paloma, Sávio e Waison. 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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Figura 4 - Banho de rio com as crianças na comunidade Boa vista Cuminã. 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Nos anos de 2013 e 2014, período em que fui bolsista, o projeto tinha por 

objetivo promover um contato mais rico entre processos escolares e saberes locais 

das comunidades em que trabalhávamos no município de Oriximiná/ PA. Queríamos 

fomentar essa articulação, pois acreditávamos que os saberes locais e suas formas 

de aprendizagem singulares deveriam ser reafirmados, arejando a formação 

educacional tão padronizada, neutra e distante (aos moldes MEC), voltadas  para 

crianças naquelas comunidades ribeirinhas, indígenas e quilombolas. Nossa tarefa 

não era fácil e uma pergunta sempre se fez presente: como nossa presença naquele 

campo poderia vir a incentivar ações desse tipo? Como poderíamos/deveríamos 

intervir naquele campo? Intervir? Como poderíamos ser colaboradores dessa conexão 

entre escola e comunidade, escola e saberes tradicionais locais?  Para isso, nos 

inspiramos em uma metodologia do campo da antropologia, a etnografia.  

Tínhamos uma dupla vinculação com a etnografia, uma que era, por assim 

dizer, nosso método e objetivo que chamamos de Etnoeducação, e a segunda que 

era nossa própria forma de funcionamento interno como grupo de extensão e 

pesquisa. O trabalho nas escolas com os alunos tinha a intenção de provocar um 

‘estado’ etnográfico da produção, Johnny, vice-coordenador do projeto, muitas vezes 

falava: “Etnoeducação de etnografia, não de etnia”. Tínhamos o intuito de contagiar o 

processo de educação a partir da etnografia, a partir desse olhar. Em uma reunião em 
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abril de 2015 educadores de Oriximiná e educadores do programa constroem juntos 

o seguinte verbete: 

 

ETNOEDUCAÇÃO: Processo metodológico multidisciplinar no 
campo Patrimonial que visa a valorização dos saberes e das 
tradições (patrimônio material e imaterial) e o respeito pelo outro. 
Reconhece o pertencimento dos sujeitos em seus grupos sociais e 
lugares e inclui estratégias de pesquisas educacionais que 
promovem a memória coletiva. Ação educativa dinâmica, 
participativa e ética que ocorre em ambientes escolares e fora dele. 
Essa abordagem se constrói na partilha e na convivência. Essa 
ação lida com o passado no presente e se preocupa com a 
construção do futuro (RUSSI, ALVAREZ, MACIEL, 2015, p. 13). 

  

Já o que nomeio como segunda vinculação com a etnografia era nossa própria 

postura no campo e com o nosso grupo interno. Acreditávamos que deveríamos estar 

em trabalho de campo a partir de uma postura etnográfica, observando e sendo 

observado e não em uma postura de neutralidade, mas a partir de uma ideia de 

contágio. Além disso, em nossa narrativa de campo esse traço do contágio etnográfico 

também deveria constar para que a escrita não se resumisse em ‘falar do outro’, 

‘daquele povo’. A escrita deveria ser um lugar que possibilitasse o atravessamento de 

várias falas.   

  Estávamos em um grupo multidisciplinar com alunos e professores de 

diversos cursos (nutrição, psicologia, produção cultural, direito) e nossa direção nunca 

foi nos transformarmos a partir daquele projeto em algo homogêneo, como por 

exemplo, nos tornarmos todos antropólogos; nossa ideia era nos diferenciarmos 

dentro de nossas próprias áreas de atuação. Transformar-me e ser uma psicóloga 

diferente a partir do meu encontro com aquele grupo de profissionais, estudos e 

situações. 

A etnografia era utilizada então como inspiração metodológica para os 

processos de ensino aprendizagem na Etnoeducação, assim como também 

metodologia da própria construção de grupo e intervenção. Aprendemos, assim, a 

observar o diferente e a contar sobre nossa experiência de campo. Quando em 

campo, estávamos comprometidos também com a disposição de nos encontrar com 

o diferente e nos contaminarmos com essa diferença, assim como contaminar o outro 
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fazendo emergir desse encontro de diferentes um ‘comum’ – coletivo -, mas nunca um 

igual. 

Para isso, é necessário construir uma sensibilidade que passa pela escuta do 

outro. Essa escuta sempre foi um de nossos grandes exercícios quando estávamos 

em trabalho de campo. Tínhamos certa “atenção flutuante” numa tentativa de ouvir e 

deixar ser permeado por tudo o que estava se passando ali.  Apesar de nosso trabalho 

ser algo como: ‘acompanhar processos junto aos educadores de Oriximiná e alunos 

em suas escolas’, não era apenas isso que fazíamos ou observávamos, pelo contrário, 

estávamos sempre atentos aos acontecimentos e vivências da comunidade de um 

modo geral. Pescamos com os moradores, conversamos, dançamos, fazíamos 

comida e tudo isso era algo tão importante quanto estar dentro da escola. Essa visão 

não era algo que praticava sozinha, isso tinha respaldo a partir do que estávamos 

pensando em nossos encontros semanais de estudo e reunião nos campus de Niterói 

e Rio das Ostras. E muitos desses pensamentos foram trazidos pelo professor 

Johnny, que propunha de certa maneira, uma escuta clínica do nosso campo.  

Esta concepção de clínico e clínica é atravessada pelo pensamento de Félix 

Guattari.  Com o subtítulo “A intervenção é sempre clinico-política: A contribuição 

clínico-política de Guattari” Eduardo passos e Regina Benevides dizem: 

 

Fazer análise é, cada vez mais, o trabalho de desestabilização do 
que se apresenta tendo a unidade de uma forma ou de um campo: 
o instituído, o indivíduo, o social. Do uno ao coletivo, esta é a 
direção da análise. Direção a quê? Não ao agrupamento, ao 
conjunto de indivíduos nem à unidade do diverso, mas ao coletivo 
como dinâmica de contágio em um plano hiperconectivo ou de 
máxima comunicação [...] a clínica, por sua vez, é ela mesma um 
caso de transversalização, isto é, seu trabalho se dá justamente 
dessa maneira. A intervenção clinica deve ser entendida como uma 
operação de transversalização que se realiza na zona de 
vizinhança ou de indefinição entre dois processos- os processos de 
subjetivação que se passam na relação entre a clínica e o não 
clinico [...] (PASSO e BENEVIDES, 2009, p. 27). 

 

A clínica promove abertura no campo perceptivo, ela tem por objetivo deslocar 

as coisas de lugar, produzir mudança, novos fluxos, variação lá onde a coisa está 

sedimentada. A clínica impulsiona processos autônomos de vida e isso deveria ser 

exatamente nosso papel nas comunidades de Oriximiná: “arejar” a escola, criar 

porosidade, dar abertura para comunidade e escola se conectarem, conectar escola 
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com o que também não é escolar, assim como Passos e Benevides, no texto acima 

citado, nos chamam a atenção para a ideia de clínica ser, ela mesma, uma interseção 

com o que é não-clínico.  

Nós da UFF, integrantes do projeto, sabíamos que por sermos de fora da 

comunidade nossa chegada ao campo já provocava deslocamentos e mudanças 

naquele ambiente. Não estávamos vendo a comunidade ‘assim como ela é’, se é que 

isso existe, sabíamos de antemão que aquele espaço já estava modificado e 

contaminado (no sentido positivo da palavra) por nossa presença, assim como a 

etnografia nos diz. Estávamos nas comunidades na tentativa de fazer com que 

exatamente nosso lugar de alteridade pudesse, na relação com aquelas pessoas, 

fomentar práticas novas, ou por vezes despercebidas dentro da comunidade, que, a 

nosso ver eram produtoras de autonomia, criação, vida. Por vezes, o nosso simples 

olhar de interesse para alguma atividade que já vinha acontecendo ou sendo 

preparada por um educador já produzia alguma coisa nova. Ou seja, tentávamos não 

chegar para propor alguma atividade pronta, trazida de fora, dos ‘Pesquisadores do 

Rio de Janeiro”2 para a comunidade. Essa de forma alguma era nossa ideia. 

Em nossa primeira expedição de campo, eu e meu colega de trabalho Sávio 

fomos a três comunidades quilombolas: Varre vento, Araçá e Boa Vista Cuminã. Como 

uma de nossas estratégias, assim que chegávamos na comunidade, tínhamos que 

conhecer e conversar com o maior número possível de pessoas, antes de ir para 

algum trabalho já dentro da escola. Fazíamos isso para nos integrar e buscar, como 

dito anteriormente, a partir das próprias demandas da comunidade, como nós, vindos 

de fora, poderíamos construir algo juntos, algo comum. Outro motivo pelo qual fizemos 

visitas às várias casas na comunidade era porque achávamos ser de extrema 

necessidade dizer o porquê estávamos ali, e também obviamente, vínhamos com os 

olhos brilhantes para conhecer todo aquele lugar cheio de rio, história, mato, animais 

e lendas. Queríamos ouvir deles o que achavam sobre o projeto, o que era viver ali, 

para assim, conseguirmos saber por onde nosso projeto poderia seguir.  

 

                                                 
2 Era assim que muitas pessoas de Oriximiná se referiam a nós da UFF. Logo, nossa tarefa era 
desconstruir essa ideia sobre nós.  



21 

 

Figura 5 - Foto tirada por mim dos moradores do Boa Vista com Sávio, meu colega de 
trabalho, em frente a capela da comunidade. Neste momento estávamos nos 
despedindo e partindo de barco novamente para a unidade da UFF. 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal (Sávio de Araújo). 

 

Na comunidade Boa Vista Cuminã, um desses encontros com a comunidade 

foi organizado pela professora Irene que é também moradora quilombola da 

comunidade. Irene organizou uma conversa embaixo de um grande pé de manga 

convidando toda a comunidade. Dentre as pessoas que compareceram tinham 

professores, alunos, moradores e lideranças. Nessa reunião, todos puderam falar e 

dialogar não apenas sobre o nosso projeto especificamente, mas sobre temas amplos 

como educação, situação da comunidade, o trabalho do professor e suas dificuldades, 

o trabalho rural, a criação dos filhos, etc. E no final a conversa foi naturalmente se 

encaminhando para falarmos mais especificamente do projeto. Nessa época nosso 

projeto se articulava da seguinte maneira: as escolas elegiam temas culturais-locais 

(a lenda do Boto, da cobra grande, danças regionais, culinária, a produção da 

farinha) da preferência e escolha livre deles, para então trabalharem o tema com as 

crianças na escola. Este trabalho poderia ser uma apresentação teatral, a confecção 

de um artesanato, desenhos feitos pelos alunos a partir de lendas contadas pelos mais 
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velhos... Enfim, poderia ser feito de várias maneiras. E naquele ano o tema escolhido 

na comunidade boa vista foi a festa da Ramada. Uma festa típica da comunidade que 

não acontecia há muitos anos.  Em que apenas os mais velhos tinham participado.  

 

             Figura 6 - Irene e Dilena, nossas anfitriãs, fazendo        
           farinha enquanto batíamos um bom papo. 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

2.3 O QUE ERA A FESTA DA RAMADA? 

 

Antes de continuar é imprescindível contar o que é a Festa da Ramada. Na 

comunidade Boa Vista o trabalho com os alunos sobre a Festa da Ramada foi feito da 

seguinte maneira: os alunos mais velhos do quinto ao nono ano saíram para 

entrevistar os moradores mais velhos da comunidade a fim de saber como era a festa. 

O relato abaixo sobre que é a Festa da Ramada foi feito pelos próprios alunos junto 

com seus professores a partir da entrevista com personagens da comunidade como 

seu Aguinelo (morador mais antigo do Boa Vista), Dona Dilma Salgado, Manoel 

Oliveira, Manoel Joaquim e Dilena Pinheiro (irmã de Irene e nossa anfitriã naquela 

expedição). 
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2.4 O RELATO 

 

Na região do Rio Erepecuru e Cuminã no município de Oriximiná, Pará, os 

negros afrodescendentes realizavam festas religiosas e culturais das imagens de 

Santa Ana, São Benedito, Santa Luzia, São Tomé e São Lázaro. Segundo o que os 

informantes falaram as festa aconteciam uma vez por ano com músicas de 

instrumentos musicais de pau e corda. Na organização da festa tinha mastro (esteios 

enfeitados com frutas) a ramada (salão da festa). Também tinham a juíza da festa que 

recebia os alimentos, o mestre sala (pessoa que fazia a fala e orientava a festa dentro 

da ramada), os mordomos (pessoas que eram devotas da imagem), eram eles que 

cortavam o mastro e a pessoa que pegasse a bandeira do mastro seria responsável 

pela organização do mastro no próximo ano. 

A alimentação da festa era comunitária, café almoço jantar com comidas 

naturais. Quem doava os alimentos eram as famílias. Os moradores saiam de canoa 

para arrecadar esses alimentos, passavam 40 dias viajando e retornavam próximo ao 

dia da festa. 

A Ramada era construída de madeira e cobertura era feita de palha de lebém, 

chão aterrado a luz de lamparina nos esteios, com bancos compridos ao redor do 

barracão, uma para as mulheres e outro para os homens. Os homens não entravam 

na ramada embriagados. As mulheres não podiam fazer desfeita para um homem que 

a convidasse para dançar, e se caso acontecesse, a moça tinha que dançar 12 partes 

(músicas) e depois disso eram retiradas da ramada pela mãe. O vestuário das 

mulheres era vestido longo, de chita e bem rodeado. O vestuário dos homens era 

calça e camisa social. 

As manifestações de folias no rio, eram compostas por foliões (homens que 

balançavam as bandeiras na canoa, tocavam tambores e as mulheres cantando os 

hinos de seus santos) ao encostar apresentavam o cordão Auê com cerimônia ao 

redor da ramada. Logo em seguida entravam na capela para rezar a ladainha. Os 

mordomos beijavam as fitas do santo, chamando um de cada vez com o toque do 

tambor. No fim da ladainha dava-se tiro de ronqueira.  
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As danças nessas festividades eram o lundu, desfeiteiras, valsa e 
mazuca. As festas duravam três dias. No seu encerramento eram 
distribuídos os alimentos com as pessoas. E as bebidas da festa 
eram caisuma, chá mangarataia (gengibre), manicuera (bebida de 
mandioca) (RUSSI, ALVAREZ, MACIEL, 2014, p. 51). 

 

Voltando ao que estava sendo dito anteriormente, na reunião organizada por 

Irene ao contarmos para a comunidade sobre as atividades que já tinham acontecido 

na escola e que o tema escolhido era a Festa da Ramada, surgiu a ideia vinda da 

própria comunidade, de fazerem uma festa, em proporções menores, para mostrarem 

às crianças. Essa ideia imediatamente foi acolhida por mim e por Sávio, nosso 

investimento estava ali presente e atento quando algo interessante surgiu. Não fomos 

nós que trouxemos a ideia, mas assim que a vontade, vinda da comunidade e para a 

comunidade, nasceu, nós estávamos ali para apoiar esse fluxo. Saímos da 

comunidade Boa Vista com a sensação de que algo tinha ocorrido a partir de nosso 

encontro com a comunidade. Algo que não partia apenas de nós e também não 

apenas deles. Fizemos de fato algo em conjunto. É interessante analisar o que 

escrevemos para o caderno anual de nosso projeto sobre o trabalho de campo 

daquele ano: 

 
Sentimos de imediato a importância daquele espaço de conversa 
para que o trabalho não se tornasse simplesmente uma demanda 
de fora (por nós da UFF) direcionada à comunidade. Algumas 
propostas emergiram do encontro, como exemplo a ideia de 
reproduzir em proporções menores uma festa da Ramada assim 
como era feito antes junto com os alunos a fim de fazer um trabalho 
prático capaz de integrar comunidade e escola. Fomos embora da 
comunidade Boa Vista com a sensação de que o trabalho terá 
novos frutos. (RUSSI, ALVAREZ, MACIEL, 2015 p. 52) 

 
 

A comunidade Boa Vista Cuminã de fato deu prosseguimento ao projeto. Logo 

em 2013 eles reproduziram a festa e já no ano seguinte não só reproduziram em 

proporções menores, mas fizeram uma grande festa da Ramada com todas as suas 

características e rituais. Desde então, a Festa está sendo organizada e cada vez mais 

ela vem crescendo. Outras coisas surgiram a partir daí: Um filme documentário3 sobre 

a festa esta sendo produzido e no mês de setembro de 2016 a comunidade foi 

                                                 
3 O documentário – “Ramada. Identidade e memória”, editado e roteirizado por Henrique Vianna Pinho 
– está sendo finalizado e sua previsão de lançamento é para o final deste ano de 2017. Para mais 
informações: < https://www.facebook.com/ramadaidentidadeememoria/>  
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convidada para apresentar a Festa da Ramada no encontro de saberes na reitoria de 

nossa universidade.  

 

 

Figura 7 - Estiragem do mastro na Festa da Ramada. 

 

Fonte: Arquivo pessoal (Henrique Vilhena). 
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Figura 8 - A festa da Ramada 

  

Fonte: Arquivo pessoal (Henrique Vilhena). 

 

Ao observar todo o processo e desdobramentos que ocorreram neste trabalho 

na escola da comunidade Bela Vista Cuminã, percebe-se que o intuito de nosso 

projeto em etnoeducação operou Ali. O trabalho que começou apenas como uma 

atividade com as crianças na escola, aos poucos, foi saindo de seus ‘muros’ e 

engajando comunidade e escola sem mais distinguir quais tarefas eram 

desempenhadas pela escola e moradores com um suposto ‘dentro’ e ‘fora’. Escola e 

comunidade naquele momento se contagiaram, e desse contágio empenharam-se a 

produzir algo em comum, coletivamente.  

Esta analise não pretende dizer que ‘nada de comum’ acontecia anteriormente 

entre escola e moradores daquele lugar. Pelo contrário, em muitos momentos 

podíamos ver essa potencialidade percorrendo a forma como as pessoas ali resolviam 

as coisas da escola.4 Todavia, o que é interessante pontuar nesse fato específico, não 

                                                 
4 A maioria dos professores e muitos dos funcionários eram da própria comunidade, ou seja, eles eram 
pais, tios, primos, sobrinhos dos próprios alunos. Isso já trazia uma relação mais próxima e bem 
perceptível para nós da UFF. Uma vez, na comunidade Araça, ao pegar o ‘barco escolar’, que busca 
as crianças que moram em lugares mais afastados, percebi fortemente que a relação entre todos ali 
era muito familiar, bem diferente daquela relação escolar dos grandes centros, o barqueiro era da 
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é ele ser único, mas cabe ressaltá-lo como um interessante acontecimento, e por isso, 

analisador da potencialidade inclusive do próprio projeto de Extensão e de nossa 

participação ali enquanto mais do que ‘alunos do Rio de janeiro’.  No empenho para a 

festa da Ramada tudo se misturou e um objetivo único contagiou todos a ponto das 

distinções de posições se dissolverem. Produziu-se também um comum entre escola, 

projeto de extensão e comunidade.  

Partindo da análise acima, não percebo como atuações muito diferentes o 

trabalho no projeto de Oriximiná e a experiência de estágio no SPA.  Estar ali com o 

paciente é também adquirir uma capacidade, uma habilidade para ouvir e validar no 

outro o que lhe é mais singular na sua construção de si e dos seus desejos. Se é 

sabido que a clínica no S.P.A. promove saúde ao investir nessa singularidade e 

autonomia, pode-se compreender que também se promove saúde, e logo, se faz 

clínica, ao acolher a demanda comunitária de produzir uma festa da Ramada, algo tão 

singular para a experiência deles. Assim, posso afirmar que foi com o projeto de 

Oriximiná minha iniciação em clínica. 

A presença de ‘um outro’, estranho ali, como na etnografia, e como em nosso 

projeto de extensão, não teria em algum âmbito o mesmo sentido da alteridade no 

setting terapêutico? Já que também estamos em contato com ‘um outro’ que não 

conhecemos.  E, Não é essa a função da alteridade nesses dois espaços que faz algo 

operar? Uma diferença que opera um contágio, uma relação não por uma 

identificação, mas sim uma diferença que fomente uma nova ética do ‘estar junto’; 

possibilitando assim abertura de mundo, saúde, autonomia, diferenciação em si 

mesmo para ambos?   

Esse é o sentido de saúde, saúde não apenas médica/orgânica e ou como 

saúde psíquica, mas saúde como abertura de vida, de produção e criação de novos 

mundos e de si mesmo. Saúde quase entendida como uma postura estética diante da 

vida, um modo de existir.  Saúde entendida como movimento de criação. Esta parece 

ser a direção da clínica.  

 Dito isso, este trabalho não pretende observar o que há de comum entre clínica 

individual e projetos em comunidades, mas sim o que há de comum na própria 

formação em clínica. O que é esse comum, que independente de onde esteja 

                                                 
família de muitos dos alunos, a professora que também estava no barco era mãe, tia, sobrinha de 
algumas daquelas crianças. 
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trabalhando, existe em minha formação e guia a minha ação profissional. Faço clínica 

quando estou em Oriximiná, faço clínica quando estou no setting terapêutico, faço 

clínica quando estou pesquisando, faço clínica quando estou no CAPS. Assim venho 

construindo e observando o processo de investigação e modo singular de manejo 

deste trabalho clínico. 

 

 

Figura 9 - O colo e o barco. 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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3. A FORMAÇÃO CLÍNICA: CLINICA E TRANSDISCIPLINARIDADE5 

 

Uma primeira pergunta tem movido o meu pensamento e tornou-se 

imprescindível no processo de formação: como se forma um clínico? Como tornar-se 

um? Parece-me que para desenvolver essas questões outras se fazem necessárias: 

o que é formação?  Por onde a formação clínica acontece? Quais são os espaços 

privilegiados e que propiciam essa formação?  

Ao observar minha trajetória acadêmica percebo rapidamente que o que 

fomentou e fomenta um saber, nesse sentido, entendido como um ‘saber-fazer’ 

clínico, não são apenas as ferramentas teóricas, ainda que elas sejam extremamente 

necessárias. Isso significa que há um contraponto à ‘concepção tecnicista/erudita’ na 

qual o acúmulo de ideias e leituras teóricas daria conta de sustentar uma práxis, seja 

ela qual for. Numa brincadeira poderíamos dizer assim: ‘lendo todos os 24 livros da 

coleção Freudiana estar-se-ia apto para ser psicanalista’. A psicanálise, por exemplo, 

ao falar sobre sua transmissão aponta esse apreender tecnicista como um problema 

para ser enfrentado nos estudos em psicanálise na universidade. E assim ainda que 

um sujeito conheça todos os escritos psicanalíticos este não será um psicanalista 

necessariamente e por vezes nem compreenderá a psicanálise (FREUD, 1976). 

O tripé: supervisão, estudo teórico e análise, também não parece ser 

satisfatório para entender e dar sustento a todo esse processo que é a formação 

clínica. Essa formação parece acontecer por meio de experiências múltiplas, e, claro, 

singulares. Isso não é dizer que qualquer e toda experiência nos forma para este 

trabalho, pois a experiência em si é vazia de sentido.  Ela só pode vir a ganhar sentido 

por nós e através de nós, ou seja, nós significamos nossas experiências. Essa 

formação parece mesmo acontecer na vida e para se formar é preciso viver.  

Parece ser a partir do plano da experiência que o saber acontece, e o momento 

da experiência não se encontra restrito ao meio acadêmico, por vezes a academia 

                                                 
5 Esforço-me por elaborar e dar contorno teórico às relações transdisciplinares com a clínica já que é 
algo que experimento do sensível, percebo-o em um sentido ainda intuitivo, próprio de quem está 
iniciando a tarefa de escrever sobre as próprias práticas. E começar a escrever sobre isso é ampliar a 
percepção sob esta atuação. Ainda não sei se de fato o que estou chamando de “clínica”, ou que esta 
intercessão neste trajeto, seja exatamente a clínica, ou melhor, a intervenção clínica, mas é exatamente 
essa zona de interferência entre diferentes áreas e projetos em que vi minha prática se constituir, que 
estou tentando traçar um pensamento. Todavia, ainda que não seja exatamente isso, ou que ainda não 
tenha fineza de pensamento exata para conseguir elaborar esta intuição, será preciso percorrer esse 
trajeto na escrita para dar corpo e consistência à ideia.  
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parece mesmo afastar qualquer tipo de possibilidade de experiência. Larrosa em um 

belo texto intitulado “notas sobre a experiência e o saber da experiência” trata de 

diferenciar a ideia de experiência do conceito de informação.  Estar informado, super 

informado, como parece ser necessário nesse mundo hiperconectivo dos meios de 

comunicação e da internet, faz com que muita coisa passe por nós, mas que nada nos 

aconteça, nada nos transforme, somos receptores endurecidos. O processo de 

aprendizagem torna-se robótico, estéril, asséptico... Como exemplo, poder-se-ia dizer 

que em vez de experimentar um samba de roda, primeiro organizamos uma “aula” de 

samba ou uma oficina de samba em vez de aprender na própria roda. Aprender a 

sambar de maneira alguma pode ser reduzido a saber mexer os pés corretamente. É 

na roda que se aprende, pois é na roda que se tem as maiores potencialidades da 

experiência e é lá, portanto, que há possibilidade da criação de um novo saber, saber 

esse que não é apenas mecânico tecnicista, mas sim um saber que se inscreve no 

corpo. 

 

O saber da experiência é um saber que não pode separar-se do 
indivíduo concreto em quem encarna. Não esta, como o 
conhecimento científico, fora de nós, mas somente tem sentido no 
modo como configura uma personalidade, um caráter, uma 
sensibilidade ou, em definitivo, uma forma humana singular de estar 
no mundo, que é por sua vez uma ética (um modo de conduzir-se) 
e uma estética (um estilo) (LARROSA, 2002, p. 27).   

 

 

 Quando a psicanálise, por exemplo, trata da transmissão da psicanálise, ou 

seja, aquilo que passa de um para um o outro; do supervisor para o estagiário; do 

professor  para o estudante; do analista para o analisando. Essa transmissão é um 

processo muito importante e que precisa ser investigado, no entanto, o objeto de 

estudo aqui é outro; o que está em jogo é o engajamento de cada um com a sua 

própria ‘formação-atuação’ no mundo a partir do que cada sujeito faz ao se esbarrar 

com diversas experiências, construindo através de uma prática, seu próprio modo 

ético-estético e político de ser e fazer. Ou seja, Ético, pois relacional, uma postura que 

se toma em relação às coisas que nos acontecem, postura esta que não tem manual 

de instrução prévio, mas que precisa ser construída por nós. Em segundo Estético já 

que, essa construção não é a partir de uma verdade absoluta, nossa forma de ser no 

mundo e nosso estilo próprio não tem uma ‘forma universal’ ela é uma construção 
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criativa, nesse sentido regido muito mais por um guia criador do que por um modelo. 

E em terceiro, político, já que nossa forma de estar no mundo e nossas práticas 

produzem mundos, atuam nele, e podem operar para deixar o estatuto das coisas 

assim como elas já são ou podem ser máquinas de guerra contra o já instituído, contra 

estabelecido; contra o reacionário.  

No pensamento filosófico e na prática do homem grego a relação entre sujeito 

e verdade implicava, segundo Michel Foucault, uma equação nos seguintes termos: 

para a obtenção do conhecimento, uma modificação no ser mesmo do sujeito deve 

acontecer. Não é possível conhecer o mundo sem olhar para si mesmo, e mais 

importante, sem se transformar. Essa transformação deve operar a partir da prática 

de cuidado de si (epiméleia heautoû), em que o sujeito constrói uma série de 

exercícios (cuidando da própria alma, do próprio espírito e de seu corpo) para 

trabalhar a si mesmo a fim de se transformar e conhecer o mundo. Numa brincadeira 

poderia dizer assim: Se o homem grego, daquele que nos fala Foucault, estivesse 

entre nós e o interpelasse: “Homem grego, como me formo para a clínica?”, que vem 

a ser a pergunta mesmo deste meu trabalho, possivelmente ele responderia: “ocupai 

consigo mesma!”.  Por isso, a ideia de transmissão, assim como a psicanálise 

descreve e do tripé dessa formação, não parece fechar a experiência necessária do 

ato de se Formar; do formar para a vida! Todavia, ainda de modo embrionário, não 

descarto a possibilidade de investigação de quais seriam potencialidades dentro do 

próprio discurso da psicanálise sobre a formação clínica no registro da implicação do 

sujeito para com ele mesmo, ou seja, o que seria do âmbito do ‘desejo do sujeito’.6  

                                                 
6 Este apontamento é fruto de questionamentos que surgiram durante a própria escritura deste texto. 
Gostaria aqui de escreve-lo de uma forma menos formal, assim como me veio à cabeça: “ por que 
ainda muitos de nós da psi que percorreu os espaços da UFF , que se encontrou com Deleuze e 
Guattari,  ainda sustentam dizer que  fazem psicanálise? Assim como Cristina Rauter chama a clínica 
transdisciplinar de ‘psicanálise militante’,por exemplo. Por que o próprio Guattari se intitulava 
psicanalista? O que ainda nos serviria da psicanálise?” E sinto de modo intuitivo que essa aproximação 
não é completamente descabida, talvez não seria uma aproximação teórica mas uma aproximação da 
prática clínica e algumas de suas técnicas como a da escuta clínica,atenção flutuante... Todos esses 
questionamentos serão devaneios para investigações posteriores, eles são muito mais apontamentos 
de problemas que surgiram a partir da própria feitura deste trabalho e que abrir muito esta questão 
poderia correr o risco de sair da atmosfera de meu texto que é muito mais afirmativo/construtivo do que 
problematizador. A ideia aqui é contar da construção durante esses anos de graduação de um território 
e territórios se constroem a partir de planos afirmativos. Talvez essa possa ser uma falsa questão, mas 
se for ainda não se tornou para mim algo descartável, portanto tentarei ser sincera com minhas 
inquietações: Existiria na prática e formação da psicanálise algo da problemática mesma do cuidado 
de si, ou seja, da problemática da espiritualidade? Foucault faz considerações que para mim ainda são 
nebulosas de compreender.  
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Continuando nessa linha de pensar, a saber: a formação é um caso de 

engajamento do sujeito com ele mesmo, pode-se dizer que buscamos extrair uma 

formação a partir daquilo que vivemos. Ou melhor, nossa formação acontece no plano 

da vida! 

Para citar um exemplo, em um vídeo publicado no YouTube (MACKLER, 2015), 

um psicólogo americano conta como viajar pedindo carona em sua juventude o 

preparou para a clínica.  Uma ação meramente informal e que nada tem a ver com 

seus estudos “supostamente” clínicos, ensinou e o preparou para tal. É interessante 

como ele analisa esse processo de sua formação a partir daquela experiência. Ele 

nos conta que existiam várias fatores naquela situação atípica de estar em um carro 

com uma pessoa desconhecida, que possuíam semelhança com o setting terapêutico. 

Essa similaridade não era só substancial de um ambiente fechado com duas pessoas 

sentadas. A semelhança que ele conta é de outra ordem, de outra qualidade, que são 

elas: o âmbito da atmosfera, dos afetos, para fazer uma interpretação Spinosista. O 

psicoterapeuta Daniel Mackler aponta para as sensações semelhantes, para os 

enfrentamentos e novos arranjos que seu corpo teve de criar para estar livre de medo, 

desconforto e outras tantas sensações por estar viajando ao lado de alguém que era 

um desconhecido. E isso sim, se parecia e muito com seu trabalho em psicologia, 

principalmente seu trabalho com pacientes psicóticos. Ele também conta sobre essa 

espécie de ‘anonimato’ experimentada pelos dois passageiros que estão ali. E que 

por conta desse anonimato se abrem, sentem-se a vontade para contar questões de 

suas vidas, já que não serão julgados ou nem terão tempo para tal.  

E quem já experimentou isso ao pegar uma carona ou até mesmo ao ter 

conversa com um taxista?  Se já, fica fácil de imaginar que entrar em uma experiência 

clínica também é pedir uma carona e entrar numa viagem com o outro.  Daniel detalha 

e produz pensamento sobre essa experiência de intercessão ‘hitchhaiking’/clínica. E 

vejam, essa não é uma fórmula pronta: ‘vamos agora todos pedir carona para nos 

tornarmos psicólogos!’. Esse é apenas o caminho e viagem de Daniel. O que isso abre 

como discussão é para a forma singular de nos formarmos. Formação essa que não 

tem a ver apenas com técnicas e teorias prontas. Tem a ver com construção de um 

corpo clínico para si. 

Como dito anteriormente, nos formamos também por nossas experiências de 

vida não meramente profissionais.  Entramos num processo de engajamento tal com 
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aquilo que é nosso trabalho, nosso fazer no mundo, que tudo aquilo que nos acontece 

direcionamos nossa força para extrair dali algo que vai nos botar em processo de 

formação do ‘ser terapeuta”. É assim que concebo essa escrita de meu trabalho 

monográfico. Se o escrevo é para pensar e alargar meus horizontes sobre minhas 

próprias práticas. Esta escrita não é somente um trabalho de conclusão de curso, é 

também , uma parte de meu processo contínuo e singular de formação. 

 Como então construir um corpo, um modo clínico para si? 

 

3.1 UM RESPIRO: POR ONDE 

 

Acho que devo reformular um pouco como venho fazendo as perguntas até 

então. Toda vez que as releio sinto certa paralisia, já que não sei como respondê-las 

(como se tornar um clínico? o que é clínica?...). Todavia, uma delas tem um sentido 

menos apavorador; ‘por onde a formação clinica acontece? É desse caráter 

processual do ‘por onde’ que estou tratando aqui.  Não adianta tentar alcançar 

definições fechados e chegar ao fim do caminho onde a recompensa será um ‘conceito 

bem formulado’ se não se corporifica as experiências. 

 

O aprendiz cartógrafo vai percebendo que não há outro caminho 
para o processo de habitação de um território senão aquele que se 
encontra encarnado nas situações... A percepção geral e abstrata 
não é um ponto de chegada de uma pesquisa cartográfica, mas 
pelo contrário marca a posição ingênua e preconceituosa de um 
aprendiz de pesquisador que pouco habitou e compartilhou com o 
campo que visa estudar. É no singular que aprendemos (ALVAREZ 
e PASSOS, 2009, p. 147). 

 

Estou apenas constituindo uma estrada e vendo pistas. E percebo que cada 

um que se aventurar por sua própria formação terá que catar suas próprias pistas. 

Também deve-se saber, que assim como qualquer cuidador, seja um xamã, mestre 

de capoeira, pajé, sacaca7, mãe de santo... Mergulha numa formação de si e do seu 

fazer que se é eterna. Portanto, ficarei com o ‘por onde’. 

 

                                                 
7 Tipo de curandeiro das comunidades quilombolas com as quais fiz meu trabalho em Oriximiná.  
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-Você tem caderno? 

- não 

- E onde guarda os difíceis conceitos que aprendeu 
na faculdade? 

- Em mim, no meu corpo. 

 

3.2 A CADEIRA, UM CORPO FÍSICO QUE TRABALHA, ESTÁGIO NO SPA 

 

Estes eram meus primeiros momentos no local de maior ‘fetiche’ dentro da área 

da psicologia, a terapia individual, como se aquele fosse o espaço por excelência onde 

o ‘saber’ do psicólogo é aplicado. No caso específico do SPA de meu curso em Rio 

das Ostras a sala se parece muito com um escritório. Possui uma mesa cinza, duas 

cadeiras, uma de rodinhas mais confortável e outra mais simples no modelo escritório, 

além de um armário cinza para guardar materiais, que por sua vez, sempre estiveram 

vazios. As cadeiras todos os dias eram reposicionadas de maneira a parecer um 

escritório, uma cadeira em cada lado da mesa e o sofá um pouco mais afastado 

embaixo da janela. Assim, uma espécie de sala de espera/escritório- consultório 

médico se apresentava. 

 Todos os dias que trabalhava ali meu primeiro passo era reorganizar a 

geografia daquele local. Tirava a cadeira de rodinhas e empurrava a mesa para a 

parede, tentando tirar de cena aquele objeto, desenquadra-lo. Tirar essa barreira entre 

a pessoa que estava ali e eu. Tirar algum tipo de formalidade que acreditava não ser 

a que propiciaria uma experiência de encontro entre nós. Ou pelo menos a do ‘tipo’ 

que queria. A saída da mesa dizia sobre deixar o fluxo da escuta passar, sem 

obstáculos. Assim, percebe-se mais uma vez de que o trabalho clínico está sempre 

numa zona de contato com o não-clínico. E nesse caso específico o atravessamento 

foi da ordem do arquitetônico, geográfico ou do espaço cênico.  

Sentava-me à cadeira de rodinhas e esperava a outra pessoa se sentar no sofá. 

Era a maneira pela qual sentia que aquele ambiente poderia acolher melhor aquela 

experiência, experiência essa de acolhimento, de escuta, escuta que não passasse 

pela barreira da hierarquia de saber e do poder, como nos diz Michel Foucault. Escuta 

essa que propiciasse um diálogo humano, horizontal. A criação dessa relação corpo 
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e ambiente sempre me capturou como algo inicial e crucial. Estava ali no início de 

minha experimentação e fazendo os primeiros passos do meu processo de formação 

e tinha já como ideia, no plano sensível, que estava construindo um tipo de clínica, e 

como enfatizado anteriormente: clínica que é sempre singular.  

 

3.3 NO MEIO DO CAMINHO TINHA UMA OCUPAÇÃO, TINHA UMA OCUPAÇÃO NO 

MEIO DO CAMINHO 

 

 

 

Figura 10 -  Nossa ocupação. 

 

Fonte: movimento Ocupa Curo. 
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Figura 11 - Foto de uma das muitas assembleias em período de ocupação. 

 

 

Fonte: movimento ocupa Curo. 

 

No dia 27 de outubro de 2016 uma assembleia geral dos estudantes, no 

campus de Rio das Ostras, deliberou por quase unanimidade a ocupação do prédio 

do Instituto de Humanidades e Saúde. Naquele momento, os movimentos de 

ocupação já tinham sido bem consolidados nas escolas secundaristas por todo o 

Brasil e estava começando agora nas universidades nesse outubro de 2016. Fomos 

um dos primeiros institutos de nossa universidade a entrar em estado de ocupação, 

quase ao mesmo tempo que o curso de Serviço Social de Niterói, primeiro curso a 

iniciar o movimento de ocupação na UFF.  

Rapidamente o movimento de ocupação nas universidades foi ganhando força 

e em pouco tempo tinha-se mais de 168 universidades ocupadas. A pauta principal 

das ocupações era barrar e fazer um movimento de oposição ao projeto de emenda 

constitucional PEC 55. Esse projeto tinha por objetivo modificar e estipular um teto 

máximo para orçamento anual do país e seus gastos no que refere às despesas 

primárias do país. A estipulação desse teto, dessa máxima de verba seria feita a partir 

de uma média do que foi o orçamento de 2016 corrigido pela inflação de cada ano. E 

um adendo ao projeto de emenda faz uma prospecção de vinte anos desse 
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orçamento. Ou seja, na perspectiva de muitos economistas isso significava, em 

palavras mais fáceis, um ‘congelamento’ desses investimentos por 20 anos. Segundo 

o governo do então atual presidente Michel Temer a proposta era necessária para 

compensar a crise econômica que vinha assolando o país.  

Como dito acima economistas e estudiosos da área diziam que essa proposta 

não era necessária e que ela teria impactos diretos na vida da população, 

consequentemente ainda mais para a população mais pobre. E isso ainda não 

resolveria o problema da crise econômica. Em vez de ser feito, por exemplo, auditoria 

da dívida pública, taxação de grandes fortunas dentre outras medidas que estudiosos 

da área dizem serem muito mais eficazes para o problema financeiro do país, os 

governos apenas estava mais uma vez prejudicando diretamente a população, 

retirando seus direitos básicos. Já com o orçamento congelado, as verbas destinadas, 

por exemplo, à saúde e a educação não acompanhariam as necessidades desses 

serviços, por conseguinte precarizando-os ainda mais.  

Este era o cenário e pauta de luta nacional que uniam esses movimentos de 

ocupação. Todavia a ocupação é um movimento que tem pautas locais e isso também 

gera impactos locais.  Os alunos pegam seus pertences; colchões, travesseiros, 

panelas, comidas e se mudam para dentro de suas universidades. Tomam o controle 

da segurança do local, das portas, das salas. A ocupação é um ato simbólico em que 

fazemos um movimento de dizer que aquele lugar é nosso, ou seja, aquele local não 

é do governo, da presidência. Aquele lugar não é do poder Estatal, aquele local 

pertence à população e serve para ela. Esta consciência é uma consciência perdida 

em um mundo capitalista dos espaços privados em que, o sentido de pertencimento 

ao que é público não existe. E ainda mais 

 

[...] há que se repensar a relação entre estado e políticas públicas. 
Acreditamos que estes termos não podem ser tomados como 
coincidentes, visto que os domínios do Estado e do público não se 
justapõem... Apostamos que o plano do público só pode ser 
construído a partir das experiências de cada homem inserido na 
coletividade [...] (MONTEIRO et al, 2006, p. 11). 

 

 Em uma roda de conversa no período da ocupação, uma moradora da cidade 

que estava participando da atividade falou que muitos dos seus vizinhos e amigos, 
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quando convidados por ela para irem à UFF, diziam não entrar lá por “vergonha”8. 

Vergonha só se tem daquilo que não é dado como nosso. Daquilo que vivenciamos 

como estranho, como do outro, não se tem vergonha de se entrar na própria casa.  

Essa vergonha, esse sentimento de ‘despertencimento’ era experimentado até 

mesmo pelos próprios alunos, por exemplo, muitas das salas de nosso pequeno 

prédio eram desconhecidas, ou mesmo os alunos nem sabiam da existência de alguns 

lugares. Antes da ocupação eu, por exemplo, nunca tinha entrado para fazer nenhuma 

atividade na quadra esportiva9 do meu instituto. Esse primeiro contato com a quadra 

foi relatado por vários colegas. No período de ocupação nós começamos a utilizar e a 

viver o nosso prédio, ainda que o prédio fosse e é extremante precarizado, criamos 

maneiras de viver lá de uma maneira mais criativa, mais circular. Não queríamos mais 

utilizar o espaço da universidade da mesma maneira antiga: aquela em que só se usa 

a sala como sala de aula, em que as pessoas andam de um lugar ao outro para sair 

e entrar de suas aulas. Nós resignificamos aquelas paredes, o hall deixou de ser 

espaço de passagem e se tornou lugar de encontros, de assembleias contínuas, lugar 

de se alimentar, local de atividade de meditação e yoga, lugar de encenações teatrais. 

O hall ganhou vida e isso era fácil de ver por quem estava passando ali.  

Não é intuito deste trabalho relatar e percorrer todo o caminho de ocupação no 

campus de Rio das Ostras e como foi minha atuação nesse processo, esse é um 

projeto necessário, mas ficará para momentos futuros. O que vai ser analisado neste 

momento, ou melhor, a ‘lupa’ que será utilizada ao olhar para a ocupação será no 

intuito de observar o plano clínico daquela experiência.  

Para isso, algumas situações analisadoras serviram de exemplo para observar 

essa potência clínica da ocupação em Rio das Ostras. É importante resaltar que o 

relato dessas experiências não tem por objetivo traçar um sentido clínico da ocupação 

de uma maneira geral, com o artigo definido ‘A’ ocupação.  Esse relato será tradado 

no âmbito da micro-política, serão postos em análise os sentidos clínicos de ‘uma’ 

ocupação, a ocupação singular da qual vivenciei, a ocupação do Instituto de 

Humanidades e Saúde no campus de Rio das Ostras. 

 

                                                 
8 Não se tem por objetivo fazer uma teoria da vergonha, mas apenas observar a fala da moradora.  
9 No período da ocupação fizemos várias atividades de jogos, brincadeiras e esportes na quadra.  
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3.4 DE UMA ASSEMBLEIA DURA, PARA UMA ASSEMBLEIA MOLE 

 

Figura 12 - Momento de assembleia. Da esquerda para a direita: Gabriela, Ana Carolina, 

Natália, eu e Shanykka. 

 

 

Fonte: movimento Ocupa Curo. 

 

No período de ocupação, como muitos dizem, instaura-se um estado 

permanente de assembleia, já que a todo o momento algo novo acontece e é preciso 

agilmente tomar decisões que necessitam de uma resposta provinda do coletivo. A 

assembleia é este lugar legítimo deliberativo. Como sabemos a assembleia possui um 

molde, uma sequência, a saber: tem-se uma mesa geralmente composta por 

mediador, outra pessoa redatora da ata e, ainda, uma terceira pessoa para fazer as 

inscrições de falas. Além disso, existe a pauta da assembleia, com seus pontos e sua 

sequência. Primeiramente fazem-se as inscrições para os informes, depois se passa 

aos pontos de pauta, e logo em seguida para a leitura das propostas feitas para cada 

ponto de pauta. Nessa leitura das propostas pode-se fazer um adendo à proposta do 

outro e assim a proposta pode sofrer mudanças, isso se o propositor inicial permitir. 

Por fim, chega-se ao momento final deliberativo da assembleia; a votação. Tudo isso 
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é um caminhar necessário para que as coisas aconteçam, a assembleia de fato é uma 

ferramenta imprescindível em um estado democrático.  

Todavia a assembleia pode ser capturada por um excesso de burocratização. 

Essas etapas se tornam muito rígidas, o tempo de fala é estipulado muitas vezes não 

a partir da necessidade e importância de cada assunto, ele é estipulado pela 

necessidade de encerramento da assembleia, pois as pessoas têm outras coisas para 

fazer. Meu maior contato foi em assembleias estudantis e docentes e nelas pude 

perceber algo que acredito ser um problema generalizado: por conta das divergências 

de posicionamentos políticos e a necessidade de se deliberar algo, que por vezes será 

contrário a um dos lados ideológicos que estão ali, a assembleia torna-se apenas um 

lugar de enfrentamento de ideias prontas e ganha quem tiver mais força naquele 

momento, seja ela a proposta de uma greve dos professores, paralisação ou não das 

aulas, ou qualquer outra coisa que estiver em pauta.  

A potencialidade da assembleia não está em ganhar ou perder, assim como 

vejo que muito acontece, e vi acontecer muito na nossa construção de ocupação 

também. A assembleia tem como dispositivo mais interessante o lugar de escuta, 

existe um ‘ritual’ em que todas aquelas etapas supracitadas fazem a fala do outro ser 

ouvida. No entanto, uma tal democracia que é muito incipiente, temos dificuldade em 

nomear exatamente o que é isso. A assembleia e suas ferramentas são algo novo 

para a maioria das pessoas que entram em uma atividade de movimento estudantil, 

por exemplo. Muitas das criticas que pessoas externas faziam ao nosso movimento 

estudantil faziam sentido e eram interessantes, mas eles não tinham o tato de 

perceber quão embrionário é a formação democrática de um jovem no Brasil, estamos 

ainda aprendendo a fazer assembleias e já caíamos muitas vezes nessa rigidez 

burocrática.  

Percebia que precisávamos, muito mais, às vezes, do que deliberar algo em 

uma assembleia, falar e ouvir sobre aquilo. Percebia a necessidade de ainda 

elaborarmos juntos certas ideias que ainda estavam confusas nas nossas cabeças. E 

essa elaboração deveria ser diferente de falas já prontas e com posicionamentos 

redondos e bem articulados para persuadir o outro a aceitar sua ideia. Em muitos 

momentos, ainda não sabíamos o que queríamos, mas a própria maneira deliberativa 

pela qual se tinha aprendido a fazer a assembleia impedia a dúvida, impedia a escuta 

que não é para se filiar ou não àquele discurso. Impedia uma escuta que deixasse a 
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certeza um pouco suspensa, para então trabalhar a partir da dúvida, do lugar de ‘não 

saber’. Foi daí que uma proposta surgiu...  

A Proposta foi feita por uma colega de ocupação. Shanykka sugeriu que todo 

último ponto de pauta da assembleia fosse uma avaliação. Esse ponto de pauta 

consistia em um momento em que podíamos falar sobre o que estávamos pensando: 

como a ocupação estava indo, quais eram nossas angústias com o grupo, nossas 

críticas, nossas dúvidas e até mesmo nossas vivenciais mais pessoais com aquele 

movimento. Essa proposta trazia o caráter processual daquele momento de 

assembleia, sentíamos que a assembleia era um dos momentos de maiores 

aprendizados e dificuldades do nosso movimento, pois tínhamos que lidar com várias 

forças e atravessamentos diferentes, todavia muitas das vezes parecia que 

precisávamos ter um posicionamento firme, convicto e a dúvida, o processo e tempo 

de aprendizagem não tinha um espaço. Portanto, a pauta avaliação deu corpo a essa 

experiência da escuta.   

Assim como dito acima, em um período de ocupação fica-se em uma tensão 

constante. Os atos mais básicos e meramente cotidianos tornam-se alvos de 

discussões, pois eles são entendidos também como posicionamentos políticos. No 

caso de nossa ocupação, por exemplo, se tornou problemático utilizar uma copa que 

antes era para uso exclusivo dos técnicos e funcionários. Surgiram opiniões diversas: 

se estávamos invadindo aquele lugar, se estávamos privatizando ou tornando público 

aquele espaço, dentre outras... Todas essas questões surgiram mesmo com os 

técnicos administrativos em período de greve quando estávamos ocupados. 

Estávamos utilizando a copa já que ali tinha o que precisávamos para fazer comida; 

um fogão, uma geladeira e pia, uma vez que não temos bandejão em nosso campus. 

Não apenas nesse caso isolado, mas tudo o que fazíamos era motivo de bastante 

debate e por isso a todo o momento precisávamos e éramos interpelados à nos 

perguntar: o que queremos com esta nova ação? 

 Fazíamos esta pergunta não apenas por sermos bombardeados por todos os 

lados, mas porque compreendíamos que nossos atos provocavam uma direção 

política de nosso movimento. Acredito que nosso ideal de direção e conduta era 

construir um lugar, uma universidade mais coletiva, fraterna, ativa, solidária e criativa. 

A tentativa era fazer com que aquele prédio fosse regido por novas diretrizes que não 

apenas pela precarização, pelo individualismo, o “cada um no seu quadrado” e pela 
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hierarquização inclusive do saber. Todavia, provocar esse novo lugar é algo 

extremamente difícil e o simples fato de estarmos ali com uma pauta macro (barrar a 

PEC) não garantia que nossas práticas fossem fiéis á esse desejo. Esta ocupação 

partiu de uma reivindicação macro, mas os processos que a configuram estão também 

num plano micro político, do cotidiano. Portanto, era preciso um olhar atento aos 

nossos pequenos gestos. 

 

A democracia talvez se expresse em nível das grandes 
organizações políticas e sociais; mas ela só se consolida, só ganha 
consistência, se existir no nível da subjetividade dos indivíduos e 
dos grupos, em todos os níveis moleculares, novas atitudes, novas 
sensibilidades, novas práxis, que impeçam a volta das velhas 
estruturas (GUATTARI, ROLNIK, 1996. p. 157). 

 

 

Figura 13 - Todos os dias liberávamos na 
página do facebook de nosso ocupação a 

programação diária. 

 

Fonte: movimento Ocupa Curo. 
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   Figura 14 - Almoção no Hall, isso era rotina diária em nosso 
campus no momento de ocupação. 

 

 

Fonte: movimento Ocupa Curo. 

 

Entrar nesse cuidado e atenção sutil para com as próprias ações coletivas não 

é, em certo sentindo, da mesma qualidade que uma análise individual/grupal? Ou pelo 

menos, elas não possuem algo em comum? Experimentei coisas semelhantes em 

minha analise pessoal e com esse processo de observação exercitado na ocupação. 

Cria-se uma atenção plena para coisas que na vida cotidiana passam despercebidas. 

Parece que essas linhas “invisíveis” dos atravessamentos políticos tornam-se mais 

palpáveis, não que passemos á saber sobre a ‘verdade’ desses atravessamentos, pois 

a questão não é de verdade ou não. O que parece é que criamos uma percepção para 

esses movimentos e fluxos que tanto nos fala Guattari. Esse ‘estado maquínico’ 

próprio da experiência analítica, pelo/no qual entramos na terapia seja ela individual 

ou não, esse estado de ‘esquente de motor’, fica também a ‘todo vapor’ em um período 

como o de ocupação. Absorve-se os acontecimentos a partir de uma experiência mais 
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sensível, quase como se estivesse tocando neles, voam acontecimentos analisadores 

por todas as partes!  

Foi dessa maneira e por conta dessa semelhança qualitativa, que vi minha 

experiência de ocupação se misturando aos meus atendimentos no Serviço de 

Psicologia Aplicada (SPA).  Não se trata de dizer o que disparou o que, se teria sido 

o olhar já de estudante de psicologia e analisanda que provocou um tipo de olhar para 

a ocupação, ou se a partir da experiência de ocupação fui contagiada por um tipo de 

percepção dos acontecimentos no SPA. Não parece existir uma relação de primazia 

em algumas dessas experiências. O que parece existir é mesmo a vinculação, um 

comum dessas duas experiências contagiando-se reciprocamente, assim como 

analisada no primeiro capítulo a relação da atuação clínica no projeto de Oriximiná e 

o estágio no SPA.  

 

3.5 UMA SESSÃO NO SPA INFLUENCIADA PELOS AFETOS DA OCUPAÇÃO 

 

A potencialidade clínica da ocupação parece ser a produção de um estado, não 

do pensamento racional, mas em certo tipo de pensar, que movimenta um puro fluxo 

de análise dos acontecimentos. Era como se nós, alunos da ocupação, estivéssemos 

convocados a observar o fluxo da dinâmica dos afetos que nos permeavam não 

apenas entorpecidos pelas paixões ou por uma servidão cega, aquela nos coloca à 

mercê das contingências da vida e desses mesmos afetos, mas sim em um estado de 

maior entendimento (alerta, afetivo) daquilo que estávamos vivendo ou pelo menos 

me percebia exercitando esse tipo de ética (ESPINOZA, 2009).  E foi em um dia 

desses fortes, e cheio de acontecimentos na ocupação que fui atender no SPA. 

Percebi minha escuta sendo atravessada pelas potencialidades de escuta da 

assembleia, aquele ser humano que estava ali na sala comigo estava passando por 

coisas antes não percebidas por mim que precisavam de uma postura mais 

“deliberativa”. Ela contava desde o início de nossos encontros que estava em uma 

situação financeira muito complicada em sua vida e que não conseguia emprego já á 

bastante tempo. Todo esse ‘não conseguir’ tinha também a ver com a forma como ela 

se posicionava em relação ao outro sempre em um sentido de pedir a caridade alheia 

por pouca confiança em si mesma. Tudo isso era uma linha que perpassava os 

motivos dessa ‘falta de dinheiro’. Todavia, era mais que isso e obviamente todo esse 
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enredo tinha implicações concretas em sua vida. Assim, se fez necessário pensar 

junto com ela o que faria naquele momento, quais estratégias práticas ela iria traçar: 

se iria voltar para a casa de sua mãe e/ou procurar a assistência social da cidade, o 

que ela faria em relação à kitnet em que estava morando... Dentre tantas outras coisas 

que falamos ali. 

 M., possui uma história com o alcoolismo e tinha vergonha de seu passado. 

Ela se sentia diminuída até mesmo para pedir ajuda à assistência social por ter, como 

ela dizia, “ficado bêbada metade de sua vida e nem vê-la passar”. No entanto, M. tinha 

mais do que o alcoolismo em sua vida. Ela tinha feito uma universidade, tinha uma 

profissão, mas nunca se autorizava a dizer que era arquiteta. Além disso, ela também 

“fazia artesanato”, mas nunca enunciou isso como sua profissão com um: “sou 

artesã!”. Foi nesse cenário que imbuída por esse devir-ocupação me autorizei a ser 

deliberativa e pragmática. Era a intervenção que achava necessária fazer.  
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4. SE (AUTOR)IZANDO 

 

4.1 ACONTECIMENTO CADEIRA 

 

Um dia que estava atendendo me senti muito desconfortável na cadeira. Não 

tinha posição que me encontrasse relaxada. O desconforto corporal vinha com o 

desconforto da escuta. Não conseguia escutar nem me ajeitar. Não sei se posso dizer 

se uma foi consequência da outra. Ou se isso interessa. Fato é que percebi ser 

necessário uma atenção para meu corpo além da atenção para o outro que estava ali. 

Estar nesse lugar clínico, não é apenas ‘debruçar-se sobre o leito’ sem pensar mais 

em você. Aquele que cuida precisa estar forte e atento a si mesmo. Foucault ao falar 

da prática grega do cuidado de si e sobre o papel que cabe ao Filósofo nesse cuidado, 

sendo ele aquele que cuida do cuidado dos outros, assim como Sócrates fazia 

interrogando os cidadãos atenienses sobre si mesmo, diz: 

 

Não se deve fazer passar o cuidado dos outros na frente do cuidado 
de si; o cuidado de si vem eticamente em primeiro lugar, na medida 
em que a relação consigo mesmo é ontologicamente primária 
(FOUCAULT, 2006, p. 271). 

 

E imbuída por esse sentimento de me observar, nesse dia no SPA, a partir 

desse desconforto me dei o direito de colocar os pés para cima da cadeira, fazendo 

com as pernas posição de indiano. Foi ai que percebi que a forma como estava antes 

não me deixava ouvir, era uma posição que não me disponibilizava para o outro. Esse 

gesto pode ser entendido como algo bobo e banal, no entanto o chamo de sutil. É um 

gesto que trabalha a sutileza pela qual na clínica vamos nos autor(izando) enquanto 

tal naquele território. E já partindo do pressuposto que “a melhor posição para se 

escutar o inconsciente não consiste necessariamente em ficar sentado atrás do divã” 

(GUATTARI, 1981, p. 141). 

Durante grande parte de minha formação na graduação o que rondava na 

fantasia dos alunos sempre foi uma necessidade de ocupar o espaço do setting 

terapêutico com formalidade ‘à La Freud de gravata’. Era assim que eu e meu colegas 

captávamos muitas vezes como deveria ser aquele trabalho. Isso se mostrou através 

dos questionamentos sempre em tom de medo que ouvia nos corredores do SPA: “...e 
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se eu ver meu paciente na rua? Vou ficar muito constrangido se eu ver o paciente tal 

em uma festa”. E esse era o mesmo poder disciplinar que me fazia ficar com as pernas 

para baixo. Disciplina em nós, inscrita por nossas vidas escolares e acadêmicas. 

Inscrita por certa fantasia construída inclusive com /na própria universidade do que é 

supostamente ocupar esse lugar de clínico. 

Não estou tratando disso por uma simples rebeldia, ainda que seja necessária, 

ou por um ideia “liberal”. Estou chamando a atenção para essa sutileza do corpo 

porque vivi e senti no setting terapêutico que ali, no lugar do gesto, do corpo, da 

arquitetura e disposição dos objetos se dificulta ou amplia a atuação clínica. Pude 

observar a experiência clínica sendo necessariamente atravessada pelo o que é não 

clínico. E que não é exatamente por uma postura endurecida, extremamente formal 

que o trabalho clínico acontece ou deixa de acontecer.  

 

4.2 UMA TAL SIMPLICIDADE 

 

Falo da clínica não apenas do lugar teórico, mas do lugar de quem o 

experimentou como analisanda em um processo muito enriquecedor, e também como 

já dito anteriormente, falo do lugar de quem esteve como parte de dois trabalhos, um 

de extensão e outro de estágio, muito desafiadores. E além dos momento de 

Ocupação. 

O que foi percorrido nas linhas desse trabalho foram esses lugares que ocupei, 

e o intuito foi deixar emergir dessa escrita o acontecimento em si, que rodeia a minha 

pessoa e ao mesmo tempo não é apenas isso.  O trabalho até aqui foi percorrer as 

pistas de algo que se inscreve em meu corpo. Por isso talvez esse “ar espontâneo” 

da escrito, para acompanhar a espontaneidade do corpo. Singelo e honesto, pequeno 

talvez nas elaborações teóricas, robusto em experimentação.  

A clínica, em certo aspecto, pode ser percebida a partir de uma ideia de 

simplicidade.  E o simples de maneira nenhuma quer dizer fácil ou de ordem 

desprezível. O simples tem a ver com uma leveza, como aquela quando vimos um 

dançarino em seu espetáculo: o espectador por vezes é capturado pela sensação de 

que reproduzir aqueles movimentos é algo fácil. Porém, é o treino e toda a relação do 

dançarino com sua arte que traz a sensação de leveza e simplicidade de sua dança. 
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Ela pode então ser captada às vezes, por algum desavisado, como algo fácil de 

reproduzir, pois ela pode transmitir essa atmosfera simples, no entanto ela não é fácil.  

Sabe-se que o trabalho da dança é árduo, exige rigor, repetição, empenho de si sobre 

si. E é esse engajamento do dançarino com sua arte e consigo mesmo que também 

está presente no trabalho clínico. É preciso estudar, se armar teoricamente, ler e 

produzir pensamentos elaborados, mas o ‘treino pesado’, paradoxalmente é para que 

se tenha ali, no momento do encontro com o outro uma leveza, um despojamento, 

uma simplicidade. Jung, Carl Rogers, Roberto freire, foram clínicos que enfatizaram 

em seus escritos esse aspecto da simplicidade ao nos encontrarmos com um outro 

ser humano.  

E é a partir dessa simplicidade que o clínico se autor(iza) à criação de ideias, à 

criação de pequenos conceitos, metáforas/brincadeiras...  

 

4.3 ESQUENTAR MOTOR 

 

Imagine um carro antigo que trabalha à álcool como muitos carros dos anos 

1980/90. Para andar com esses carros as pessoas diziam que era necessário 

“esquentar o motor” principalmente de manhã ou se o carro estava muito tempo 

desligado, parado. Girava-se a chave, o motor ligava, mas não se partia com o carro 

de imediato, esperava-se de dois à três minutos para o motor ficar “quente” e ai então 

o carro estava pronto para andar. É assim que concebo o aspecto da simplicidade no 

trabalho do clínico. 

Guattari nos diz que não é o analista que produz análise, mas sim a própria 

vida tem essa dimensão a partir dos acontecimentos analisadores. Ou seja, o papel 

do analista em algum sentido é  “esquentar esse motor”, é esquentar o movimento 

que produz um cuidado de si para consigo mesmo (FOUCAULT, 2006). O analista, 

como um dançarino, produz ideias-danças, metáforas/brincadeiras e perguntas que 

não pedem respostas necessariamente, tudo isso com o intuito de esquentar, 

fomentar, conectar e trazer para perto de seus pacientes a experiência de observarem 

seus próprios afetos. A direção da clínica é a de tomarmos posse de nosso próprio 

desejo. Sermos agentes de nossa vida na medida em que isso é possível sem 

ficarmos sempre ao leu das alegrias e tristezas de nossas contingências (SPINOZA, 
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2009).  É preciso que o trabalho clínico vá na direção de fazer com que a pessoa 

produza análise sobre si, cuide de si mesma e se encontre com uma dimensão de 

criação da própria vida.  

Uma das pessoas que acompanhava nesse processo de criação de si, onde eu 

entendia que aquele espaço comigo e com ela era um lugar de esquentar motores, 

me fala sobre o receio que sentia de “voltar a ser o que ela era” antes de estar naquele 

espaço do SPA. Isso porque naquele momento específico estava terminando meu 

estágio e propus a ela que encerrássemos seu atendimento. Esta paciente estava 

frequentando o SPA há dois anos e já vinha em um processo “de motor quente” no 

que diz respeito à tomada de posse de sua própria vida e de seus desejos. Ela já 

estava há tempo em ‘processo’ de análise. Quando chegou ali, aos 19 anos, estava 

com crises de enxaquecas muito fortes que vinham desde sua pré-adolescência, V. 

dizia mesmo só se dar conta de sua dor muitos dias depois que já estava passando 

mal, e daí então, lembrava que poderia estar com enxaqueca. Ela estava 

completamente desconectada consigo mesma. O processo foi longo e aos poucos ela 

percebeu que se cobrava demais, fazia metas muito rígidas para sua vida em vários 

ambitos, como por exemplo, em seus estudos na graduação, em seu ideal do que é 

ser mulher e feminina e também do que era o amor. Então um dia ela chegou a uma 

formulação que chamamos juntas de insight: “por que quero ser igual aos outros se 

eu gosto de ser diferente?” foi no período que esse questionamento surgiu que V. 

começou a criar seus próprios modos de vida, e de fato sua mudança foi bela de 

acompanhar. Portanto, esse medo que a acometeu, quando começamos a conversar 

sobre o fim da análise, precisava ser desconstruído, já que não fazia sentido, suas 

historias mostravam que ela estava atenta a si mesma em vários espaços e momentos 

de sua vida, incluindo em seus sonhos.  Já tínhamos esquentado o motor.  

Cada vez mais parece necessário trazer esse sentido simples da clínica, um 

sentido intuitivo que se constrói não a partir da “devoração” de livros ou do alto 

coeficiente de rendimento nos cursos de graduação e pós-graduação, ou de alguma 

coisa hermética, pura e simplesmente intelectual. A formação precisa acontecer no 

plano da criação de um corpo intuitivo. E como se faz isso? Parece pelo o que já vimos 

que é sendo objeto de sua própria pesquisa, intervindo acima de tudo em si mesmo. 

A formação para a ‘atividade de cuidar do outro’ implica um cuidar de si. No seminário 

Hermenêutica do sujeito, Foucault cita um exemplo: 
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Epicteto diz a propósito de sua escola de filosofia. Concebe-a como 
um hospital da alma. Vejamos o colóquio 21 em que ele censura 
vivamente seus alunos por terem vindo somente para aprender, 
como diríamos,“filosofar”, para aprender a discutir, para aprender a 
arte do silogismo, ect: vieste para isto, não para obter vossa cura, 
com o espírito de vos fazer cuidar (therapeutethesómenoni); não foi 
para isto que vieste; ora é isso que devereis fazer; deveríeis vos 
lembrar que estais aqui essencialmente para a cura; portanto, antes 
de vos lançardes a aprender os silogismos, “curai vossas feridas, 
estancai o fluxo dos vossos humores, acalmai vosso espírito”. Ou 
ainda de maneira mais clara no colóquio 23: o que é uma escola de 
filosofia? Uma escola de filosofia é um dispensário. Quando se sai 
da escola de filosofia não se deve ter aprendido o prazer, mas ter 
sofrido (FOUCAULT, 2006, p. 121). 

 

Nesse sentido, após o exemplo de Foucault sobre Epicteto e o que isso 

apresenta em relação a escola de filosofia, qual deveria ser a relação que 

estabelecemos com a teórica? Parece que essa relação deve ser construída a partir 

de alianças de amizade, muito mais do que de filiação. Se não estamos falando de 

uma verdade absoluta, nos engajamos com uma teoria a partir de qual principio? Pelo 

principio da produção de vida, vida alegre, vida potente. Os esbarros teóricos também 

serão esbarros éticos existenciais. Com o que você se conecta? Com aquilo que me 

faz mais potente, mais alegre!  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS: POR UMA CLÍNICA DO CONTÁGIO! 

 

Uma consideração final em um texto que se propõe caminho não pode ser 

fechada, pois é da própria estrada e de meu percurso enquanto psicóloga que estou 

falando. E mais, é do meu caminhar enquanto ser humano. Este fim precisa ser 

também uma possibilidade de contato com novas pistas e esbarros. 

O caminho da formação clínica não possui fórmula, ele simplesmente implica o 

sujeito para continuar se esbarrando e produzindo pensamento sobre esses esbarros. 

Estar nessa posição implica um trabalho árduo de si sobre si, para produzir essa tal 

simplicidade da qual falei no terceiro capítulo.  

E então como falar de um lugar da clínica? Se ela parece ter por característica 

primeira, através de um tipo de escuta, a abertura para o diferente, para a 

com(posição)? Contágio ‘ocupação-SPA’, ‘SPA-ocupação’, ‘Contágio ‘projeto de 

Orixi-SPA’, ‘contágio clínica individual-Ocupação’, ‘contágio etnografia-clínica’, 

construindo um emaranhado sem começo nem fim, com possibilidades mil de 

afetações; co-afetações. Assim, como falar de primazia do contágio? Contágio é isso 

que atravessa as barreiras e cria esse co(mum). 

Há uma ética do contágio, há uma estética do contágio e há uma política do 

contágio; e essa construção é sempre singular. Sem enquadramentos prévios, esse 

emaranhado se faz só a partir da experiência. ‘A construção de uma clínica para si’ 

pode apenas ser pensada no seu processo, não há uma prescrição anterior.  Johnny 

costumava falar “nós temos que ir fazendo e ir ao mesmo tempo pensando sobre as 

nossas práticas”. Pois, já que não existe um caminho dado em que possamos 

percorrer não se trata também apenas de observar nossas práticas depois que a 

vivemos, mas sim de produzir análise com elas, no tempo delas.  

Essa é a ética, assim como nos diz Spinoza, entrar em um estado outro de 

relação com aquilo que nos atravessa. É sair da passividade das paixões para entrar 

em um modo ativo, aquele que cria junto com os acontecimentos e afecções que nos 

permeiam; para poder agir!  A clínica assim será um ato de (cri)ação! 
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