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Resumo: 

 

Este trabalho tem como finalidade construir uma discussão, perpassando por diferentes 

dispositivos institucionais e nas diversas formas de sermos afetados, pela intervenção de 

hábitos institucionalizados que incidem em nossos corpos, podendo convocar os atos mais 

díspares desde o padecimento agudo, prostração ou gestos de resistência, como iremos 

abordar na apresentação e discussão de dois casos. Durante meu percurso acadêmico, esses 

modelos de controle e normatização nas salas, nos pátios, nos manicômio ou em ambientes 

de saúde mental despertaram em mim o desejo de discutir e ter um olhar crítico acerca da 

maquínica de opressão de uns corpos sobre os outros, evidenciando o quanto um possível 

saber científico ou político manifesta seu poder sobre nossa corporeidade desde a gestação.  

  

Palavras- chave: Afeto, Corporeidade, Dispositivos, Intervenção, Normatização 

 

 

Abstract:  

 

This paper aims to build a discussion, going through different institutional devices and the 

various ways of being affected by the intervention of institutionalized habits that affect our 

bodies and can summon the most disparate acts since the acute suffering, prostration or 

gestures of resistance, as we will address in the presentation and discussion of two cases. 

During my academic path, these models of control and standardization in the classrooms, in 

the courtyards, in the insane asylum or mental health environments awakened in me the 

desire to discuss and take a critical look about the machinic oppression of some bodies on 

the other, showing how much a possible scientific or political knowledge manifests its 

power over our corporeality since gestation. 

Key Words: Affection, corporeity, devices, intervention, standardization. 
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INTRODUÇÃO  

Pensar nos modelos institucionais e como se dão as opressões que os mesmos 

reproduzem sobre os sujeitos sempre me instigou ao longo do meu percurso acadêmico. 

Assim, discutir as relações opressoras presentes nos diferentes espaços foi imprescindível 

para desenvolver este trabalho, atentando-me às relações de poder e ao assujeitamento dos 

corpos em diferentes contextos.  

Aqui, ponho em discussão o ambiente escolar, a partir de uma experiência também 

pessoal, cujo espaço apresento através de relatos que demonstram seu viés doutrinador, mais 

interessado em depositar saberes do que compartilhar conhecimentos, envolvido por uma 

conveniência mercadológica e privada. Ainda, partindo de uma leitura de Paulo Freire, 

discuto as relações estabelecidas entre opressor e oprimido; tal leitura nos permite ter um 

olhar crítico acerca da educação tradicional enquanto dominante. Em seguida, ressalto os 

planos políticos atuais que arduamente propagam o ódio às minorias, reproduzem um 

sucateamento da educação pública, distanciando-se cada vez mais de uma proposta 

educacional que seja libertadora. O modelo educacional tradicional e, como característica 

distintiva, opressor, nos instiga à discussão acerca do poder exercido sobre o corpo que se 

encontra na situação de oprimido. Um poder em forma de saber, que defende o controle e 

trabalha com uma perspectiva de doutrinação para os interesses que os servem e** que 

mantém os oprimidos em um lugar de segregação. 

Atravessado pela lógica manicomial, o corpo do louco também se insere muito 

na perspectiva acima descrita - o denominado louco. Enquanto corpo historicamente colocado 

à margem da sociedade por uma demarcação da loucura, demonstra que, mesmo fora das 

amarras físicas, estão muitas vezes inseridos em uma logística de 

aprisionamento, assujeitados por aqueles que atuam como detentores do saber científico e do 

poder político. Assim, alguns dos internos dos hospitais psiquiátricos ou usuários dos serviços 

de saúde mental, muitas vezes, são considerados incapazes de administrar sua própria 

existência, havendo até mesmo momentos em que a própria família chega a julgar necessário 

que eles sejam tutelados, ou mantenham-se distantes do convívio social.  

Este trabalho é construído em meio a muitos retrocessos políticos, que interferem 

diretamente em todas essas questões abordadas, seja nos aspectos pedagógicos ligados 
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estritamente às metodologias educacionais, como também abrangendo o seu viés político, 

quanto à retirada de investimento e direitos que ameaçam os serviços de assistência de saúde.  

Abordo também, como poderá ser visto ao longo do trabalho, a figura potente da 

mulher, tendo sua vida atravessada por interferências de instituições formadoras tal como a 

família que, ao mesmo tempo que a convoca para funções de maternidade e funções do lar, 

também desqualifica estas mesmas atividades, através de um discurso fundamentalmente 

conservador. O que corrobora com a concepção de que, seja na escola, nos manicômios, nos 

presídios ou nos lares, se exerce lógica da opressão, para isso se valendo de mecanismos e 

regimentos incisivos que operam progressivamente. Utilizam-se da privação de liberdade, 

ferindo a existência, oprimem e excluem progressivamente os corpos das mulheres, homens, 

das crianças e dos loucos ou não, a fim de consolidar sua posição, limitando e controlando 

pensamentos críticos, manejando corpos através dos dispositivos institucionais liberados a 

incidir sobre as vidas transformando-as em meras máquinas alienadas e seres não desejantes. 

Como finalização do trabalho, apresentarei também enquanto experiência de estágio, 

dois casos de diferentes regimes de encontro, tendo sido convocada em um por um 

compromisso ético e outro pela surpresa do vínculo. Duas diferentes narrativas que 

apresentam o corpo oprimido de maneiras distintas e que processam a opressão de formas 

contrárias, um que resulta com a vida e outro com a morte. 
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CAPÍTULO I  

1.1. Corporeidade e os modos de existir  

Por acreditar em uma psicologia que faz, não o que se pode fazer, mas uma psicologia 

que faz o que deve ser feito, que vai além de poderes instituídos e não cabendo em certas 

instituições, vejo a importância de iniciar esse trabalho falando do corpo, pois é neste que as 

instituições aplicam seu modo de operar, é este, que contém e é contido, é no corpo que os 

afetos acontecem, e é a partir dele que os afetos são também produzidos.  

Trabalhos antropológicos contribuíram amplamente para a compreensão das 

influências culturais sobre o corpo, proporcionando conhecimentos sobre o mesmo nas 

diferentes culturas e costumes, favorecendo um entendimento de uma corporeidade que se 

apresenta tão distinta. Isso permite romper com a compreensão limitada de corpo enquanto 

máquina puramente biológica, possibilitando entendê-lo também como aquele que sofre 

interferências, grupais, sociais, ambientais, entre tantas outras. Como aponta Ferreira (2013, 

p.497), “[...] à antropologia sempre interessou discutir as relações entre natureza/cultura e 

corpo/mente, tradicionalmente pensadas em termos dicotômicos no Ocidente [...]”. Construir 

essa ponte com a antropologia assume fundamental importância, considerando sua busca em 

pensar como comportamentos são aceitos em determinadas culturas, enquanto em outras 

provocam um estranhamento; ou, em como as normas e estruturas sociais interferem nos 

modos de ser dos corpos. Limitar-se à formação dos corpos apenas pelo viés biológico, então, 

seria desconsiderar as interferências culturais e, consequentemente, as normas que nos 

cercam que podem ou não ser seguidas, provocando resistências e linhas de fuga.  

O que venho apresentar como discussão neste trabalho, portanto, se refere a como as 

instituições trabalham para que toda essa corporeidade, manifestada nos modos de ser corpo, 

atravessada por símbolos e representações subjetivas, se encontre sobre o controle de poderes 

instituídos e, portanto, de opressão, nutridos por um Estado de poder e saber cujas instituições 

intervém conforme interesses dele. 

Desde o nascimento estamos fadados a ter nossos corpos marcados por procedimentos, 

exemplo disso acontece quando, ainda na maternidade, se recebe no braço uma pulseirinha de 

identificação com cor e nome. Se possui o órgão genital masculino a pulseirinha será azul, 

se for menina a pulseirinha que acompanha seu nome e de sua mãe será rosa. Desde aí, aquele 
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corpo delimitado pela cor rosa ou pela cor azul, já se encontra moralmente**** designado. 

Lembremos de um menino de 3 anos brutalmente espancado pelo pai, a ponto de chegar 

hospitalizado e quase morrer, porque estava brincando com o batom da irmã. 

 Sendo assim, caso alguém não se identifique com o que lhe foi imposto, será 

arduamente marcado por todo tipo de violência e intolerância oriundas de julgamentos sociais, 

que querem inserir, no corpo do outro, normas de um discurso conservador. Isso nos 

leva a uma concepção de que ser e estar em um corpo, ou seja, representar toda corporeidade 

em ser mulher, louco, LGBTQIA, entre outros, torna-se resistência. Pois estamos 

mergulhados em uma lógica que normatiza e insiste em depositar em nossos corpos crenças e 

valores de aspectos morais conservadores através de opressões políticas, religiosas e 

machistas. Sendo assim, as instituições tornam-se operadoras muito importantes para esse 

processo; um exemplo disso é a escola, considerada socialmente como principal forma de 

aprendizado que reproduz nos sujeitos princípios e regras impostas. Com isso, numa 

sociedade que visa o controle, será que incentivar pensamentos críticos torna-se viável? As 

instituições parecem estar sempre articuladas a fim de nos adequar às normas, tendo tal 

controle justificado por seu poder, ainda que sem suporte ético, parece um paradoxo negativo. 

O que não podemos negar é que nos constituímos por atravessamentos físicos, 

psíquicos, sociais e culturais, rompendo com a ideia de corpo plenamente previsível, 

apresentando a corporeidade sensível e potente ao seu modo. Dessa maneira, o corpo 

suscetível a sua afetabilidade, deve ser considerado através de seus movimentos e de suas 

constantes articulações, como nos aponta Latour:   

[...] O corpo é, portanto, não a morada provisória de algo de superior - uma alma 

imortal, o universal, o pensamento - mas aquilo que deixa uma trajectória dinâmica 

através da qual aprendemos a registrar a ser sensíveis àquilo de que é feito o mundo. 
É esta a grande virtude da nossa definição: não faz sentido definir o 

corpo directamente, só faz sentido sensibilizá-lo para o que são estes outros 

elementos. Concentrando-nos no corpo, somos imediatamente - ou antes, 

mediatamente - conduzidos àquilo de que o corpo se tomou consciente[...] 

(LATOUR, 2008, p. 39). 

Portarmos registros e representações de signos inseridos em nossa história,***(Tirar 

vírgula) é o que nos identifica e  nos permite ser o que somos. Mesmo que este corpo seja 

reprimido, ainda sim, identificamos que aquilo que o afeta transborda indomavelmente, seja 

por gestos, expressões, símbolos ou demonstrações corporais que formam e constituem o eu. 

O que ocorre é que, socialmente, determinados corpos são marginalizados pela negação de 

seu direito de existir, ou seja, de apresentar o que experimentam. Como exemplo, o corpo do 

louco que não se encaixa em um padrão normativo, medido por uma suposta 
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sanidade, ser barrado em seu direito de circulação. Ou a mulher, sempre interrompida em suas 

falas, tendo seu modo de existir silenciado. Com suas potências contidas pelos mais diferentes 

dispositivos, atônitos perante a barbárie que os cercam, os corpos tornam-se segregados por 

não se encaixarem num denominado modelo social, que os exclui e opera para mantê-los cada 

vez mais vulneráveis, das formas mais sutis às mais violentas possíveis, para que 

sempre prevaleçam o controle e manejo da vida dominante.   

O corpo feminino é um exemplo que traz consigo a capacidade e a história de resistir a 

todo o momento à submissão e objetificação das potencialidades que ele apresenta, pois 

socialmente não é aceito que a mulher enquanto figura concebida como frágil ocupe lugares 

de poder considerados masculinos. Assim, a mulher, para ser o que deseja fora 

da expectativa socialmente investida e do moralismo sexista, tem seu corpo considerado 

rebelde e entendido como alvo.  A autora Wanda Deifelt, em seu artigo parte do livro À flor 

da pele coloca: 

[...] o corpo humano, e, em especial, o corpo das mulheres, é epítome de 

conhecimento, de saber. É nele que se registram as marcas de uma cultura e 

sociedade dualistas, hierárquicas, assimétricas e cerceadoras do potencial humano. O 

resgate da dignidade do corpo da mulher e o direito do conhecimento sobre, a partir 
e para esse corpo representam um marco para a teoria feminista (DEIFELT, 2017, p. 

15).  

Essa percepção do corpo feminino está articulada à história dos manicômios, na 

medida em que os hospitais psiquiátricos passaram a compactuar com a lógica de exclusão, 

recebendo mulheres que se tornaram mães solteiras ou, de alguma forma desrespeitaram os 

dogmas estabelecidos socialmente e dentro do seu âmbito familiar. As instituições familiares 

estruturadas na ótica do patriarcado desejam e operam para que o corpo feminino esteja num 

lugar conveniente a este, delimitando-as à formação do lar e tentando impedir que essas 

mulheres atuem em outros espaços. A mulher, então, para que seja protagonista daquilo que 

realmente deseja, fazendo valer a sua história, acaba tendo que se desdobrar em diversos 

papéis, vivenciando enfrentamentos para lidar com os diversos estigmas que lhe serão 

colocados ao longo do caminho.  

Percebe-se aqui o papel desempenhado pelas instituições para conter os corpos que 

não se deixam moldar às imposições sociais. O manicômio para o louco, a casa, o lar e o 

papel maternal para as mulheres, os presídios para o negro e pobre, as boas escolas para a 

elite, para que esta se consolide cada vez mais nesse lugar, e para a massa da população a 

péssima estrutura educacional pública que reproduz o descaso e limita qualquer forma de 

pensamento crítico. Esse contexto permite entender que a institucionalização da vida nada 
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mais é do que a imposição de poder, de uma sociedade normalizadora que é constituída a 

partir de uma trajetória histórica de poder imposto sobre a vida. Como afirma Foucault,  

A velha potência da morte em que se simbolizava o poder soberano é agora, 

cuidadosamente, recoberta pela administração dos corpos e pela gestão calculista da 

vida. Desenvolvimento rápido, no decorrer da época clássica, das disciplinas 

diversas – escolas, colégios, casernas, ateliês; aparecimento, também, no terreno das 

práticas políticas e observações econômicas, dos problemas de natalidade, 

longevidade, saúde pública, habitação e migração; explosão, portanto, de técnicas 

diversas e numerosas para obterem a sujeição dos corpos e o controle das 

populações (FOUCAULT, 1988, p. 131).  

Pensar a vida e o corpo nos aproxima do conceito de biopoder e biopolítica 

trabalhados por Foucault (1988) Para o autor, a partir das diversas instituições pertencentes às 

construções sociais, temos a vida nem mais nem menos do que representação de capital, em 

que se ditam os modos como o corpo deve existir, por um saber fundamentalmente pautado 

em especialismos e interesses de um Estado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



14 

 

1.2. Os modelos instituídos e o poder atuante na exclusão da corporeidade  

Conforme venho discutindo, um corpo que opere de maneira inesperada e indevida 

segundo esperam as instituições, sofrerá algum tipo de repressão. Silva e Lima 

(2015) apontam como a potência das crianças, por exemplo, causam desconfortos nos espaços 

quando não atuam de maneira esperada dentro dos parâmetros sociais e culturais “ a fase de 

crescimento é marcada por mudanças e a instituição educativa é caracterizada por limitações 

das ações das crianças, cerceamento de atitudes espontâneas, estabelecimento de regras com 

baixas possibilidades de negociação” Silva e Lima (2015, p.93). Associando essa afirmação 

à discussão acerca da loucura e como esta é entendida socialmente, compreendemos 

claramente como determinados corpos que não se encaixam em modelos socialmente 

esperados são banidos, negados ao direito de estar em sociedade e deixados à própria sorte, 

seguindo uma lógica higienista. Os parâmetros que medem a loucura, inclusive, são bem 

questionáveis; quando se diz um sujeito estar louco ou não? Seria o louco o corpo que fantasia 

em sua existência ou que apresenta suas falas sem amarras? Está agitado demais ou apenas 

vivo? Em um ambiente de saúde mental, quando nos deparamos com um corpo que foge ao 

estado de letargia, ouvimos logo que ele está em crise. Se olharmos o significado da palavra 

crise, logo encontraremos que uma pessoa em crise é aquela que não se encontra no seu 

estado considerado “normal”. Questiono esse conceito de normalidade. Estaria em estado 

normal o corpo que não se afeta? Ou aquele que se afeta demais?  

A ideia que a instituição produz é que os corpos são dóceis ou dóceis devem se tornar, 

para tal, espaços como escolas, hospitais, presídios, asilos, não sustentam um trabalho que 

promova indagações e questionamentos. Sempre há a necessidade de controle, não se trata de 

um cuidado conjunto, mas um “cuidado” que parte de um saber que opera impositivamente 

sobre o outro. Constantemente somos colocados à margem das decisões e não como atores das 

nossas próprias vidas. Somos reduzidos por mecanismos normativos que operam 

“especialismos” reproduzindo uma cadeia de dominação explícita, que reverbera por 

diferentes segmentos. Trata-se de uma política em que estamos mergulhados, presente nos 

modelos educacionais ou nos dispositivos de saúde. Há sempre um saber que se coloca como 

absoluto, inflando o ego daqueles que estão em uma posição de poder, e reprimindo as 

possíveis tentativa de pensamento crítico.  

Quando um certo corpo está em(suprimir em)**** numa posição de poder, desta 

posição, toma para si como ameaça todo o corpo que questiona ou se rebela. Deste modo 

utiliza-se de estratégias de silenciamento, reafirmando seu lugar de dominante. Essas cenas 



15 

 

reproduzem-se em diferentes espaços, como na escola, quando o professor ocupa um lugar de 

saber e reprodução de conhecimento inibindo uma troca com o aluno, ou quando um 

psiquiatra receita uma medicação para o paciente, cuja demanda nem sempre é compreendida 

de forma coerente, os corpos considerados frágeis e invisibilizados na sua potência, contidos, 

não tem sequer liberdade de decisão, simplesmente lhes tem retirado seu direito de existir em 

sociedade e são, assim, por exemplo, lançados nos manicômios. Estes, quando saem, ainda 

são negados pela sociedade, desconsiderados como indivíduos capazes de autonomia, 

continuando presos a uma tutela disfarçada de cuidado. Suas falas não são ouvidas e ecoam 

no vazio de um sistema institucional que está preparado apenas para escutar aquilo que lhe 

convém. Sendo assim, entender a realidade do sujeito, seja na instituição escolar ou em um 

centro de atenção psicossocial, saindo de um lugar de especialista e abdicando dessa posição 

de poder, ou tendo uma visão crítica acerca dele, é também abrir a possibilidade de ter ganhos 

e trocas de conhecimentos e talvez maneiras de se intervir sobre uma vida, sob uma 

perspectiva de qualidade.  

Um aluno, por exemplo, cuja encomenda de atendimento tida como problemas de 

aprendizagem ou comportamento considerado rebelde; talvez sua demanda perpasse questões 

familiares, como conflitos, abandonos afetivos ou diversos atravessamentos psíquicos, que 

nem sempre serão denominados como comportamento indisciplinado, como ditam as 

instituições escolares. Ao repensarmos as formas diferentes de intervir, podemos evitar 

aplicação de punições. No momento em que há um entendimento de que é preciso se abrir 

para novas possibilidades e aprendizados, entendemos que somos sujeitos históricos, 

constituídos por interferências sociais, politicas e afetivas.  

Nem sempre alguém que diz estar precisando de um atendimento psiquiátrico 

necessita ser medicado. Sua demanda real talvez venha de um apelo social e econômico, 

fazendo-se preciso, neste caso, um acompanhamento terapêutico com o acionamento de 

outros dispositivos.  

Na lógica e ótica de abandono das vidas periféricas, é possível notar que se 

reproduzem segmentações sociais apresentadas por um Estado que impõe determinado tipo de 

poder e ordem, fazendo com que vidas sejam perdidas e não possam contemplar o que é seu 

por direito. O corpo do pobre, do louco, das crianças e das mulheres, é inscrito pelo poder do 

Estado, que atravessa suas vidas através de suas políticas e dispositivos que implementam o 

que lhes é conveniente. 

Conforme as decisões políticas de lógica higienista, o louco, cujo corpo não se encaixa 

nos modelos, nas crenças e moral vigentes, recebem de um saber médico fundamentado no 
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especialismo, tendo seu destino decidido por ações políticas, que abrem as portas dos 

manicômios, fazendo funcionar um depósito humano direcionado a receber vidas as quais foi 

negado o direito de existir em sociedade.  
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1.3. Corpo, expressividade e maneiras de se fazer mundo  

Fazer uma distinção entre corpo enquanto matéria potente e influente no meio social, 

de objeto puramente biológico, foi imprescindível para que as ciências sociais projetasse um 

interesse em compreender o corpo enquanto aquele que é atravessado por afetos. Enxergá-lo 

como político, ou forma útil de viés econômico -mercadoria-, despertou o interesse de 

procurar entendê-lo para além das ciências que buscam conhecimentos técnicos e anatômicos, 

mas também como aquele que produz influências, políticas, psíquicas e sociais. A partir disso, 

o termo corporeidade vem para identificar o corpo como aquele que institui e é instituído e 

opera constituindo no meio no qual se insere formas de se produzir mundo. É nesta via que 

encontramos o desenvolvimento de estudos e discussões que perpassam as mais diversas 

áreas, buscando entender o homem como sujeito histórico, psíquico, social e artístico, 

considerando sua corporeidade e seu modo singular de ser mundo. Como aponta Ferreira 

(2013, p. 499) sobre o corpo, “objeto de estudo não organismo humano, mas a corporeidade, 

enquanto conjunto de manifestações simbólicas da existência corporal, devidamente 

contextualizado no tempo histórico e no espaço social”. Essa identificação da corporeidade 

enquanto uma discussão direcionada ao corpo social, aquele que interfere e é atravessado, 

além de construído pelas formações culturais, possibilita entender corpo fora de uma medida 

unicamente ligado a naturalidade dos seus aspectos físicos. O que instiga também a discussão 

sobre o conceito de normalidade, por exemplo, como um corpo exuberante em seus aspectos 

causa estranhamento e está passível de repressão nos espaços por não ser entendido como 

“normal”.  

As expressões corporais, que se encontram simbolizadas fora das imposições feitas 

socialmente, sofrem ataques de preconceito, violências verbais e psicológicas, além de uma 

falta de acolhimento, atentados homofóbicos, racistas, sexistas provenientes de um poder 

também político, fundamentalmente construídos conforme ideais, defendidos por uma massa 

conservadora e que, como tudo indica, defende o conceito de “normalidade” do corpo, 

constransgindo a corporeidade. Ressaltamos, então, junto a Ferreira (2013, p. 500)  

A aproximação ao corpo por via da corporeidade vem, portanto, focalizá-lo 

enquanto realidade simbólica socio-historicamente localizada e construída, mutável 

de época para época, de formação social para formação social, nas imagens que o 

definem, nos sistemas de conhecimento que procuram elucidar a sua natureza, nos 

ritos que o colocam socialmente em cena, no\zs*** desempenhos que cumpre e que 

lhe são exigidos, no conjunto de valores e representações, de fantasmas e 

imaginários, de mitos e tabus, de normas e preconceitos, de tradições e ritualidades, 

de convenções e disciplinas, de fantasias e desejos, de discursos e utopias que sobre 

ele recaem e o densificam simbolicamente (FERREIRA,2013, p.500).  
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Também atuante como agente das instituições, o corpo anexa poderes e ações de 

opressão, o que pode ser exemplificado através das vestimentas de um soldado, ou a de um 

agente de saúde. A mesma sensação de poder que uma farda militar causa no corpo de quem a 

veste, também é experimentada por aquele que coloca um jaleco e que, por isso, se julga 

detentor de um poder e saber capaz de designar intervenções. Esses mesmos agentes dentro 

das instituições em que atuam reproduzem, através de seus lugares, interposições carregadas 

de moralismos construídos socialmente. Moralismos são muito perigosos para as 

corporeidades que circulam nas cidades, é muito evidente nas pessoas em situação de rua 

como a sociedade constrói uma estética da cidade e se incomoda com essas pessoas, 

rompendo a malha estética que reveste o urbano de um ideal inabitável por esses. Junto a isso 

temos a posição dos especialistas, que impõem como necessário o abrigamento da população 

de rua sem questionar toda identidade e as necessidades que fizeram com que aquele sujeito 

chegasse a tal situação. Enquanto essas circulações não forem aceitas pelo sistema que está 

posto, onde nesse mesmo sistema atuam agentes carregados de achismos morais, haverá um 

empenho para que se formulem metas de combate aos incômodos que, os corpos repletos de 

signos e representações simbólicas causam. Como expressa Goffman, (2008, p.79), “em 

resumo, cada perspectiva institucional contém uma moralidade pessoal, e em cada instituição 

total podemos ver, em miniatura, o desenvolvimento de algo próximo de uma versão 

funcionalista da vida moral”.  

A atuação dos agentes sobre os corpos oprimidos é muito recorrente nas instituições. 

Se pensarmos na escola enquanto ambiente formador, também social, é evidente que nela 

encontraremos traços singelos ou explícitos dos pensamentos reprodutores de moralismos que 

também excluem e controlam a corporeidade desde a infância, seja no modo de vestir, nas 

aplicações das punições, às mais diferentes formas de exclusão, pela sexualidade, condição 

social ou pela sua cor da pele. Na saúde mental, os corpos que circulam pelas cidades 

incomodam tanto quanto aqueles que passam por uma vulnerabilidade socioeconômica e, por 

isso, fazem das ruas suas moradas. Mas para, além disso, ainda são considerados violentos e 

por esse motivo defende-se a ideia de trancafiá-los nos depósitos humanos, com 

fundamentação basicamente higienista, em que os agentes de jaleco, também vestidos de 

poder, desempenharão a função de instituir não somente o seu saber técnico, mas também 

toda sua carga moralista. Podemos afirmar junto a Baremblitt (2002, p.28) 

Instituição - Organização - Estabelecimento - Equipamento. Tudo isso, 

naturalmente, só adquire dinamismo através dos agentes. Nada disso se mobiliza, 

nada disso pode operar senão através dos agentes. Os agentes são “seres humanos”, 
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são os suportes e protagonistas de toda essa parafernália. E os agentes protagonizam 

práticas. Práticas que podem ser verbais, não-verbais, discursivas ou não, práticas 

teóricas, práticas técnicas, práticas cotidianas ou inespecíficas. Mas é nas ações que 

toda essa parafernália acaba por operar transformações na realidade 

(BAREMBLITT, 2002, p. 28).  

  

Vejamos, então, que a institucionalização da vida não apenas é uma atuação do Estado 

ou de instituições físicas, é uma atuação também que acontece de corpo a corpo, portanto não 

necessariamente precisa existir contratos físicos para que ela aconteça. Ela está presente nas 

ações dos sujeitos nos seus encontros, nas fardas, nos uniformes, jalecos e ternos, estando aí 

para comprovar que basta vesti-los para que seja possível se instituir. Argumento ainda que 

esse poder instituído, que provém fora dos dogmas físicos das instituições, mas que acontece 

corpo a corpo, é tão perigoso quanto aquele que se garante pelos dispositivos burocráticos das 

instituições socialmente legitimadas. Pois esse corpo com atitudes de opressor exercerá esse 

papel em diversos outros segmentos, inclusive paradoxalmente num plano que visa e defende 

a desinstitucionalização. As mulheres vivenciam muito isso dentro das instituições familiares, 

em que não há um contrato físico que a coloque como inferior, como aquela que a partir de 

determinado momento torna-se propriedade do seu companheiro; mas ações das sutis às mais 

violentas a posicionam nesse lugar de submissão, lugar, portanto, de opressão proveniente de 

uma estrutura social que acontece de corpo a corpo podendo ser violenta e assassina.  

Os agentes de segurança desempenham bem esse papel descrito anteriormente, não 

necessariamente precisando estar dentro do espaço designado como deles para efetuar suas 

ações opressoras. Nas circulações pelas cidades ou até mesmo nas invasões de privacidade e 

domiciliares que cometem, se veem capazes de julgar os corpos e considerá-los culpados. 

Reproduzindo, assim, uma cadeia de formação aprendida também em suas formações nos 

quartéis e assim passando a aplicá-la na sociedade. As crianças não escapam dessas 

formações, quando são negadas de viver sua corporeidade em plenitude, sofrendo 

interferência de tantas imposições e adequações sociais. Se vêem negadas no simples direito 

de brincar ou de se vestir conforme desejam, por uma designação puramente moralista que 

separa os objetos por cores e brincadeiras denominando como masculino ou feminino. Assim 

como quando começam a frequentar as escolas, em que são obrigadas a formar filas “de 

menino e de meninas”, tem sua alimentação e necessidades controladas por um “não pode ir 

ao banheiro agora”, “não pode beber água”. Onde essas formações se fundamentam? Em 

negar o direito de ser corpo e de existir nele?  

Há uma forte influência cultural em todos esses aspectos, nem sempre o que é 

considerado como ideal para determinada grupo é bem aceito por outro. Mas o fato é que, 
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inegavelmente somos influenciados pelas formações decorrentes das culturas, pelas 

imposições e exercício de poderes que atuam na nossa constituição desde muito cedo. Como 

descrito pelo educador Jocimar Daolio (2007, p. 39), “[...] mesmo antes da criança andar ou 

falar, ela já traz no corpo alguns comportamentos sociais, como o de sorrir para determinadas 

brincadeiras, a forma de dormir, a necessidade de um certo tempo de sono, a postura no colo 

[...]’’. Procuro, com estas pontuações, apresentar como há institucionalização atuando em 

todos os espaços e das mais diversas formas, coibindo a representação e exercendo sobre a 

potencialidade que nossos corpos apresentam, a fim de adequar-nos a moralismos, este 

mesmo moralismo repleto de machismo, sexismo, racismo, manicomial e opressor, que 

consequentemente inibe, violenta e mata não somente nossa constituição corporal, mas todo e 

qualquer modo de fazer mundo.  
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CAPÍTULO II  

2.1. A Escolarização da vida 

Ao iniciar esse capítulo, em primeiro momento se faz necessário entender o que são e 

como se estabelecem as instituições que tanto são mencionadas no decorrer deste trabalho. 

Para Baremblitt (2002), as instituições nada mais representam que formas de administrar a 

vida humana, realizada das mais diferentes maneiras. Um exemplo de instituição é a 

gramática, esta possui uma regulamentação e ferramentas que normatizam o uso da 

linguagem, designando-a como correta ou incorreta, o que tem como consequência também a 

sobreposição de um saber técnico e científico à uma construção que se faz social e 

culturalmente. Como Baremblitt, (2002, p.25) aponta,  

As instituições são lógicas, são árvores de composições lógicas que, segundo a 

forma e o grau de formalização que adotem, podem ser leis, podem ser normas e, 

quando não estão enunciadas de maneira manifesta, podem ser hábitos ou 

regularidades de comportamentos. Alguns autores sustentam que leis, normas e 

costumes são objetificação de valores. As leis em geral, estão escritas; as normas e 
os códigos também. Mas uma instituição não necessita de tal formalização por 

escrito: as sociedades ágrafas também têm códigos, só que eles são transmitidos 

verbal ou praticamente, não figurado em nenhum documento (BAREMBLITT, 

2002, p. 25).  

As instituições formulam os modos de vida e como eles devem ser construídos, o que 

dificulta qualquer processo de aquisição de autonomia ou autogestão dos grupos. Dentro desse 

processo de institucionalização, é possível notar um gestor que atua como como***** aquele 

que coordena as ações, inclusive punitivas, e facilita a criação de um ambiente dominado por 

hierarquias que buscam separar da sociedade corpos que consideram desviar das condutas 

julgadas como incoerentes segundo seus saberes técnico, científico, político e principalmente 

moral. Goffman afirma que  

Uma instituição total pode ser definida como um local de residência e trabalho onde 

um grande número de indivíduos com situação semelhante, separados da sociedade 

mais ampla por considerável período de tempo, levam uma vida fechada e 

formalmente administrada. As prisões servem como exemplo claro disso, desde que 

consideremos que o aspecto característico de prisões pode ser encontrado em 

instituições cujos participantes não se encontraram de forma ilegal [...] (GOFFMAN, 

2008, p. 11).  

Nesse contexto é possível entender que, toda vida que se nega a encaixar nos modelos 

estipulados socialmente pelas instituições estará condenada e marcada pela opressão. Os 
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corpos mais vulneráveis sofrerão com os processos de exclusão. O louco, o pobre, a mulher, 

tem seus corpos cercados pela violência psíquica, verbal ou física, por existirem ou ocuparem 

lugares e espaços que deveriam pertence-los por direito, estando, entretanto, a mercê de um 

Estado que segrega e que é altamente negligente em estabelecer o bem-estar social. 

Identificamos, portanto, um perigoso papel da instituição. Ao mesmo tempo que há uma 

regulamentação da vida, conjuntamente existe uma operação sistemática que trabalha com um 

intuito de excluir e eliminar os corpos que não se encaixam conforme o desejo desta. A 

educação enquanto instituição se organiza conforme as normas e modelos estabelecidos de 

acordo com o interesse do poder do Estado, invés de condizente com os desejos daqueles que 

estão inseridos no cotidiano desses espaços. Esta questão, por sua vez, acarreta em uma 

aprendizagem mecânica e incoerente desenvolvida no ambiente escolar.   

A questão da sobreposição de interesses do Estado sobre o da população inserida nos 

espaços é evidente também nos serviços de saúde mental, quando por meio de determinações 

políticas se nega o financiamento para a saúde, oferecendo riscos e precariedade aos serviços 

que oferecem assistência à população. Na escolarização, desde muito cedo se é inserido no 

universo do ensino e aprendizagem sob uma ótica política, cujos corpos pequenos e em 

formação estão sob um controle de higienização, alimentação e aprendizado, pertencendo a 

um Estado que decidirá o que ensinar e não ensinar dentro dessas instituições disciplinares. 

Como pontua César (2007, p. 83), “o governo da infância cercará as vidas das crianças em 

todos os aspectos produzindo efeitos normalizadores, por meio das ações de classificar, 

hierarquizar, nomear e excluir os corpos infantis”. Dentro deste processo, nota-se um 

educador formado para depositar conhecimentos específicos, inserindo na infância do outro 

saberes que para eles muitas das vezes não fazem sentido, numa forma de funcionamento que 

retém os corpos, negando muitas vezes a possibilidade de o professor compartilhar 

conhecimentos para além do que propõe a instituição, reforçando a ideia de um modelo 

educacional extremamente opressor, tomado pela ideia de poder, poder sobre os corpos  

visando a não a problematização e a negação**** do desenvolvimento de um pensamento 

crítico dos escolarizados. Para Paulo Freire,  

Na visão “bancária” da educação, o “saber” é uma doação dos que se julgam sábios 

aos que julgam nada saber. Doação que se funda numa das manifestações 

instrumentais da ideologia da opressão - a absolutização da ignorância, que constitui 

o que chamamos de alienação de ignorância, segundo a qual esta se encontra sempre 

no outro ( FREIRE, 1987, p. 33).  

É possível considerar a escola, então, como um lugar não muito democrático. Dentro 

desse espaço há um aprendizado direcionado para seguir regras de convívio, de horários; é 
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preciso permissão para ir ao banheiro ou para sair. Não se trata apenas de um ambiente de 

alfabetização, é um lugar onde se institui a educação que já vem pronta em um plano 

enrijecido, cujo dever dos professores é repassar um conteúdo articulado por um Estado que 

pouco se preocupa em conhecer as reais demandas e complexidade de onde a educação está 

sendo desenvolvida. Quando um saber se coloca sobre o outro, ele tendenciosamente inibe as 

possibilidades de trocas e de um aprendizado que seja condizente com a realidade dos 

sujeitos.  

Ainda, presenciamos no espaço educacional o lugar que o especialismo ocupa, como 

aquele que detém o saber, e como aquele que deposita conhecimentos em outro. Todo esse 

processo não se restringe apenas ao ambiente escolar, é possível encontrar essa mesma lógica 

nos mais diversos tipos de estabelecimentos, nos ambientes de trabalho, que se traduz pelas 

disputas pelos cargos e aumentos de salário, nos serviços públicos ou nos dispositivos de 

atenção psicossocial, em que há um saber considerado como prevalecente, criando hierarquias 

de trabalho e inibindo a construção de um ideal de equipe interdisciplinar. Ao se discutir o 

lugar desse especialismo enquanto um saber que se impõe sobre outros, e não um saber que 

corrobora com outros, caímos no lógica de opressão. Como elucida Paulo Freire, a relação de 

opressor e oprimido se estende por diversos campos. Se expressa por um conhecimento que 

opera sobre o outro, desvalorizando o saber daquele que é considerado mais frágil, a partir de 

uma perspectiva social e econômica. E a dificuldade de romper com essa lógica está em que, 

na medida em que o oprimido não entende o lugar da instituição como seu e não problematiza 

a sobreposição de saberes, chega a desejar o lugar do seu opressor. Paulo Freire nos diz que 

Há algo porém, a considerar nesta descoberta, que está diretamente ligada à 

pedagogia libertadora. É que, quase sempre, num primeiro momento deste 

descobrimento, os oprimidos, em lugar de buscar a libertação, na luta e por ela, 
tendem a ser opressores também, ou sub opressores. A estrutura de seu pensar se 

encontra condicionada pela contradição vivida na situação concreta, existencial, em 

que se “formam”. O seu ideal é, realmente, ser homens, mas, para eles, ser homens, 

na contradição em que sempre estiveram e cuja superação não lhes está, clara, é ser 

opressores. Estes são o seu testemunho de humanidade (FREIRE, 1987, p.17).  

Paulo Freire, portanto, em Pedagogia do Oprimido (1987), esclarece as formas de 

poder e saber que perpassam a relação de opressor e oprimido. Quando um sujeito se encontra 

na situação de oprimido, dificilmente verá a potência daquilo que é construído consigo 

mesmo ao longo da vida. Há sempre uma expectativa e espera de que o que o especialista 

detentor de um saber pedagógico sobressaia sobre os conhecimentos dos outros, mantendo 

uma relação de medo e inibição de possíveis questionamentos. Como o autor expõe, os 

oprimidos sofrem  
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Uma dualidade que se instala na “interioridade” do seu ser. Descobrem que, não 

sendo livres, não chegam ser autenticamente. Querem ser, mas temem ser. São eles e 

ao mesmo tempo são o outro introjetado neles, como consciência opressora. Sua luta 

se trava entre serem eles mesmos ou serem duplos. Entre expulsarem ou não ao 

opressor de “dentro” de si. Entre se desalienarem ou se manterem alienados. Entre 

seguirem prescrições ou terem opções. Entre serem espectadores ou atores. Entre 

atuarem ou terem a ilusão que atuam, na atuação dos opressores. Entre dizerem a 

palavra ou não terem voz, castrados no seu poder de criar e recriar, no seu poder de 

transformar o mundo (FREIRE, 1987, p. 19).  

Assim, somos instituídos durante a vida por uma educação dominante que faz de nós 

um corpo mecânico dentro de um sistema rígido, favorecendo a mercantilização da educação, 

em que esta não mais é considerada como um direito, mas é medida conforme a sua qualidade 

e preço, seguindo o mesmo processo do desmonte da saúde pública. O meio educacional, uma 

vez inserido numa logística de mercado se caracteriza por um saber comercializado. O 

conhecimento como mercadoria fica cada vez mais distante de uma educação libertadora, 

tornando-se cada vez mais opressora, afinal nem todos tem condições financeiras para 

escolher uma educação de qualidade como prioridade. O que era pra ser um direito humano 

básico de acesso ao pensamento e reflexão crítica, torna-se um mecanizado e interessante 

negócio.  

A consciência do oprimido sobre a sua potência é uma ameaça ao opressor que deseja 

manter a sua posição, reforçada pela sua crença de autossuficiência. É necessário olhar o 

oprimido a partir de sua potência, compreender sua realidade ressaltando a importância de um 

trabalho nas instituições que possa ser construído conjuntamente com o saber do especialista, 

e não só por ele. É possível perceber o lugar que o especialista ocupa sem necessariamente 

oprimir o saber não técnico. Quando Paulo Freire esclarece 

A educação “bancária”, em cuja prática se dá a inconciliação educador-educandos, 

rechaça este companheirismo. E é lógico que seja assim. No momento em que o 

educador “bancário” vivesse a superação da contradição já não seria “bancário” . Já 

não faria depósitos. Já não tentaria domesticar. Já não prescreveria. Saber com os 

educandos, enquanto estes soubessem com ele, seria sua tarefa. Já não estaria a 

serviço da desumanização. A serviço da opressão, mas a serviço da libertação 

(FREIRE, 1987, p. 36).   

No entanto, trabalhar um conhecimento não apenas como mercadoria é um desafio, 

ainda mais quando nos deparamos com uma política que defende a privatização da educação, 

facilitando a logística de um ensino dentro de um modelo conservador. A escolarização da 

vida, no contexto que descrevo, se refere a esse modo de operar das instituições que avaliam, 

punem, depositam e controlam os corpos nos espaços não limitados das escolas, mas também 

nos dispositivos de Atenção psicossocial, Residências terapêuticas, manicômios, nas 

formações de militares ou nos centros de detenção.  
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Como propõe Foucault (1997, p.42), o que acontece nesses espaços, portanto, é “uma 

nova mecânica: isolamento e agrupamento dos indivíduos; localização dos corpos; utilização 

máxima das forças; controle e melhoramento do rendimento; em suma, estabelecimento de 

toda uma disciplina da vida, do tempo, das energias”. Me certifico disso quando presencio o 

depoimento de uma docente, que relatou um sentimento de frustração e angústia quando foi 

questionada por seus alunos sobre seu modo de conduzir as aulas, nas quais os alunos 

pontuaram o fato de a mesma ter passado muitos filmes. Entendo isso como uma súplica pelos 

modelos extremamente tradicionais e bancários de se conduzir uma disciplina, remetendo a 

um aprendizado automático e pouco reflexivo. Nesse mesmo sentido, identifiquei nos serviços 

de atenção psicossocial usuários que estão passando pelo processo de transição e saída dos 

hospitais psiquiátricos pedirem para voltar para eles, como se pedissem para retornar à 

suposta segurança e “cuidado” que obtinham nesses lugares. Infelizmente, isso expressa como 

estas pessoas que vivenciam o cotidiano das instituições não se reconhecem como seres 

sociais capazes de autonomia e autocuidado.  

O que apresento, portanto, é o modo autoritário e opressor que se inserem em nossas 

vidas cotidianamente, independente do espaço e, como tais práticas constituem nossa 

subjetividade. Vivenciamos a defesa de regimes opressores, como se os corpos suplicassem o 

controle. Talvez esses corpos nem saibam do que se trata a liberdade, pois estão imersos na 

alienação.  
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2.2. As semelhanças institucionais nas escolas, manicômios e presídios  

Em um regime antidemocrático e tradicional, estranha-se um lugar em que há o 

convite para pensar, discutir e trazer experiências para compartilhar. Nas instituições, o gestor 

acredita ser detentor de um poder e um saber e com isso assumirá a responsabilidade do que 

fazer e do que não fazer com a vida daquele na situação de oprimido, que ele está encabido de 

gerenciar. Esse dirigente, carregado de crenças e especialismo, certamente reproduzirá nos 

corpos dos internos valores morais estabelecidos socialmente e legitimados pela hierarquia 

institucional. Aqueles que se encontram num lugar de submissão deverão acatar as ordens, 

mesmo quando contrárias à sua vontade. Todas essas questões se repetem através de 

poderes instituídos que utilizam seus agentes, a fim de manter o controle, utilizando 

disciplinas e regras conforme lhes é conveniente.  

São diversas as situações muito simples que demonstram e permitem equiparar os 

ambientes institucionais e seus dispositivos. É possível aproximar as formações escolares 

tradicionais aos sistemas carcerários, por exemplo; na maneira como acontecem e são 

estabelecidas as regras nesses lugares, muitas das disciplinas inseridas nos corpos dos presos, 

se reproduzem em outras instituições no que diz respeito ao controle.  

 Exemplifico isso através da simples necessidade de uso do sanitário. Há presídios, 

onde nem sequer existe o vaso sanitário dentro das celas. Os presos devem aguardar a hora e 

dia da semana para que possam eliminar suas fezes. Comparo isso ao fato dos alunos das 

escolas precisarem pedir permissão ao professor para simplesmente irem ao banheiro. 

Comprovamos aqui que, há a instituição no corpo do oprimido até mesmo nas suas 

necessidades fisiológicas. Isso vem sendo naturalizado na sociedade, as necessidades terão 

que ser *** não mais como uma***  demanda do corpo, mas sim conforme ditam as leis e 

condutas de cada Organização. Como bem observa Foucault (1997,p.42), há “uma 

nova fisiologia: definição das normas, exclusão e rejeição daquilo que não lhes for conforme, 

mecanismo de estabelecimento de normas por intervenções corretoras que são, de um modo 

ambíguo, terapêuticas e punitivas”.  

  

Essas questões ocorrem nas mais diferentes instituições, como o horário em que são 

servidas as refeições, assim como as saídas para o banho ou para o sol. As restrições 

permeiam todos os ambientes, não mais o corpo vê através da sua necessidade como suprirá 

as suas demandas, mas sim a instituição que programará quais condutas serão realizadas e 
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quando serão realizadas, seja no manicômio, na escola, nos hospitais ou nas instituições 

familiares. Como podemos ler em Foucault, 

A transformação da penalidade não diz respeito unicamente a uma história dos 

corpos, mas, mais precisamente, a uma história das relações entre o poder político e 

os corpos, seu controle, sua sujeição, a maneira como esse poder político se exerce 

direta ou indiretamente sobre eles, a maneira como são dobrados, fixados, utilizados 

por ele encontra-se no princípio da transformação estudada. Seria preciso escrever 

uma “ Física” do poder, e mostrar como ela foi modificada em relação às suas 

formas anteriores, no começo do século XIX, no momento do desenvolvimento das 

estruturas estatais (FOUCAULT, 1997, p.42).  

Através do que pontua o autor, entendemos que o ambiente escolar representa uma 

importante parcela das consequências de uma formação, que deposita toda a necessidade do 

Estado de estar em controle sobre as vidas. A escola não apenas é um lugar de produção de 

conhecimento ou depósito dele, mas também um lugar que se reproduz e constrói crenças e 

valores morais que estão estabelecidos na sociedade, e compartilham similarmente as regras e 

controles de outros ambientes institucionais considerados mais rígidos. Não é difícil encontrar 

relato de pessoas com histórias de extremo abuso emocional sofridos dentro desses espaços. O 

racismo que é enfrentado fora dos muros institucionais também é reproduzido dentro deles. 

Assim como é latente dentro das escolas, cárceres e ambientes familiares, violência e 

preconceito contra as orientações sexuais diferentes, ou constituições corporais . Muito mais 

que instituir as normas, esses ambientes são espaços de convivências que reproduzem dogmas 

que estão estabelecidos moralmente. O autor (a partir daqui Baremblitt e não mais Foucault) 

pontua que  

Uma escola não só alfabetiza, não só instrui, não só educa dentro dos objetivos 

manifestos do organizado e do instituído, mas também prepara força de trabalho 

(alienado), ou seja, uma escola também é uma fábrica. Por outro lado, uma escola, 

de acordo com a concepção de ensino que ela tenha, também consegue manter os 

alunos presos durante seis a oito horas por dia, e além de ensiná-los a ler e escrever, 

o que lhes fundamentalmente lhes ensina é obedecer, e o que basicamente lhes 

transmite é um sistema de prêmios e punições, especialmente de punições. [...]  

(BAREMBLITT, 2002, p. 34)  

Entende-se, então, que a educação enquanto instituição reproduz condutas e crenças 

não apenas intelectuais, como as que se apresentam em livros, mas também os valores nos 

quais estão estruturadas todas as crenças sociais. Com isso, é importante situá-la como 

formadora de corpos alvos dos interesses do Estado que forjam alienados de sua verdadeira 

potência. Baremblitt (2002, p.34) afirma que: 

Neste sentido é que uma escola é também um cárcere. Mas, mas além disso, o que a 

escola ensina é uma série de valores do que deve ser construído, do que deve ser 
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destruído, ensina formas de exercício da agressividade. Então, de alguma maneira, 

também se pode dizer que uma escola é um quartel ou uma delegacia de polícia. 

Então, vocês vão como um escola, ao nível do instituído, do organizado, ao nível da 

função, ao nível da reprodução, está atravessada pelas outras organizações ( 

BAREMBLITT, 2002, p. 34).  

Nesse modelo tradicional, em que a educação é vendida como mercadoria, 

identificam-se corpos que se preocupam apenas em um bem-estar e crescimento pessoal, 

muitas vezes material, longe de se construir um bem-estar social que atenda a todos de 

maneira mais justa e de forma mais coerente possível. Propiciando a criação de*** máquinas 

que disputam as melhores profissões, seguindo a lógica do maior retorno financeiro, a 

educação passa a ser um investimento não apenas intelectual, mas principalmente econômico. 

Isso é explícito quando a atuação da medicina se constitui principalmente pensando o 

fortalecimento da indústria farmacêutica, que funciona como um financiador médico. Esse 

status de formação profissional, então, pode afetar a vivência, a cooperação e 

consequentemente a criação de hierarquia nos ambientes de trabalho, como há relatos nos 

serviços de Atenção psicossocial, em que o médico quase nunca comparece nas reuniões de 

equipe. Assim lemos em Foucault 

Parece, em todo caso, que todos os grandes abalos que sacudiram a psiquiatria desde 

o final do século XIX colocaram essencialmente em questão o poder do médico. Seu 

poder e o efeito por ele produzido sobre o doente, mais ainda que o seu saber e a 

verdade daquilo que dizia sobre a doença. Digamos, mais exatamente, 

que Bernheim e Lang ou Basaglia, o que foi posto em questão era a maneira como o 

poder médico estava implicado na verdade do que ele dizia e, inversamente, a 

maneira como esta podia ser fabricada e comprometida por seu poder (FOUCAULT, 

1997, p. 51).  

O interesse em privatização do Estado está ligado a sua ampla articulação com as 

empresas. Estas têm buscado formas cada vez mais eficazes em**** (a) potencializar seus 

lucros, construindo negociações com as instituições públicas de saúde. Isso gera, por 

exemplo, o sucateamento da educação pública, do SUS ( Sistema Único de Saúde) e SUAS 

(Sistema Único de Assistência Social) e afins, com a justificativa de que tais serviços não 

funcionam, escondendo o real interesse do Estado de abrir mão do seu dever de zelar e 

oferecer ao cidadão o mínimo de direitos que é possível.  

A educação bancária, além de ser entendida como um conceito que significa um 

modelo tradicional de ensino enquanto depósito de conhecimentos, é um grande setor de 

interesse e investimento privado, que prioriza oferecer acesso à educação apenas àqueles que 

podem pagar, rompendo com o significado de que educação de qualidade como um direito. 

Por isso, quanto mais alienada, desestruturada e sem ensino se encontrar a massa da 



29 

 

população, mais fácil será governá-la de acordo com os interesses privados, o que transforma, 

assim, a escola em um ambiente cada vez mais competitivo e desigual.  

As formações que proporcionam um desenvolvimento libertador e crítico ameaçam o 

poder do Estado, por isso o interesse dos governantes nos ambientes formadores. Um 

exemplo é o movimento político das escolas sem partido, esse movimento expressa 

claramente como procuram coibir e tentar de todo modo controlar a educação, essencial meio 

para a autonomia. Utilizo o termo “escolarização” não para limitar ao ambiente e processo 

escolar, mas como uma maneira de exemplificar como somos construídos socialmente 

metodicamente para obedecer e servir interesses, em uma cadeia hierárquica de poderes que 

nos cercam das formas mais violentas às mais sutis possíveis. Fica claro, num contexto 

político atual, o quanto é defendido por muitas pessoas um ensino militar. Isso indica que há 

uma defesa de uma operação sobre os corpos predominantemente hierárquica e disciplinar.  

As questões morais que atravessam o estabelecimento escolar também são 

semelhantemente às encontradas nos serviços de atenção psicossocial, inclusive não é de se 

admirar que muitos familiares entendam o CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), como 

creche para os usuários.  

A saúde, enquanto campo do saber e do fazer saber, sobre o corpo do outro, é um 

outro exemplo que permite demonstrar como, através dos seus dispositivos e ministérios, 

instituem diretrizes e condutas que beneficiam em sua maioria interesses financeiros, 

caminhando incisivamente para o destino das privatizações, o que torna o acesso a esta cada 

vez mais excludente. Foucault insiste em que 

Todas as técnicas ou procedimentos praticados nos hospícios do século XIX- o 

isolamento, o interrogatório privado ou público, os tratamentos-punições como a 

ducha, as entrevistas de cunho moral (encorajamento ou sermões), a disciplina 
rigorosa, o trabalho obrigatório, as recompensas, as relações, as relações 

preferenciais entre o médico e alguns de seus doentes, as relações de vassalidade, de 

posse, de domesticidade, por vezes de servidão, que ligavam o doente ao médico [...] 

( FOUCAULT, 1997, p. 49).  

Sendo assim, a partir das afirmações de Foucault, comparar a escola em seu regime a 

um manicômio, ou a um regime carcerário não é tão difícil. Nesses espaços preza-se pela 

exclusão, obediência e domínio dos internos, não somente pelos muros físicos que os cercam, 

mas pelas posições dos corpos opressores que exercem seu poder disfarçados de tutela e 

cuidado. Se observarmos os assim chamados loucos que, enquanto corpos que circulam pelas 

cidades ou frequentam os serviços de Atenção psicossocial, ao referirem-se aos seus técnicos 

como “tios”, claramente reproduzem um comportamento reforçado dentro dos hospitais 
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psiquiátricos, onde se acentuam os dispositivos de domínio sobre os internos incentivando sua 

dependência regredida. Nas escolas, presídios ou quartéis também são utilizados termos como 

“Senhor”, “Senhora”, exigidos por agentes que reforçam seu lugar de poder, saber e 

domínio. As permissões e controles sobre as necessidades biológicas, tais 

como fome e excreção, visam muito além da disciplina, chegando a destituir até mesmo, a 

autonomia do sujeito de controlar seus esfíncteres. Como aponta Goffman (2008, p.44) 

Como já foi sugerido, uma das formas mais eficientes para perturbar a “economia” 

da ação de uma pessoa é a obrigação de pedir permissão ou instrumentos para 

atividades secundárias que a pessoa pode executar sozinha no mundo externo, -por 

exemplo, fumar, barbear-se, ir ao banheiro, telefonar, gastar dinheiro, colocar cartas 

no correio. Essa obrigação não apenas coloca o indivíduo no papel submisso, “não- 

natural” para um adulto, mas também permite que suas ações sofram interferências 

da equipe diretora. Em vez de ser atendido imediata e automaticamente, o internado 
pode sofrer caçoadas, receber uma negativa, ser longamente interrogado, ser 

ignorado, ou, segundo sugestão de antigo doente mental, esquecido (GOFFMAN, 

2008, p.44).  

 A lógica das punições é outro fator muito latente nos ambientes institucionais. As 

ameaças e imposições de castigo funcionam como ferramenta de opressão para punir e 

sentenciar os corpos daqueles que usufruem ou não de uma suposta liberdade. Digo suposta, 

pois, as ameaças de levar um aluno à direção da escola devido as estripulias , são equiparadas 

às práticas de ameaça a um usuário de um serviço de saúde mental sobre fazê-lo 

retornar à internação. Assim, estas situações podem ser equiparadas ao peso de ser 

considerado pecador pelas instituições religiosas. Podemos identificar, aqui, como os corpos 

estão marcados por poderes instituídos que nem sempre acontecem de uma forma física, mas 

também através de ameaças, sentimentos de inutilidade e alienação. Esse sentimento de 

inutilidade é tanto identificado nas humilhações sofridas em quartéis militares pelos internos, 

como nas notas vermelhas dada aos alunos, o que confere às instituições toda tutela e 

impedimento de autonomia, vivenciada por pessoas cujos corpos, por diferentes motivos, são 

impedidos de circularem permitindo-se vivenciar a liberdade.  

Na visão das instituições há um trabalho para que os corpos sejam manejados. As 

instituições buscam a homogeneidade, através da imposição de um padrão de higienização, 

que seguem rituais para manter os corpos identificáveis à ela. Assim, cortam-se os cabelos, 

alinham-se as posturas, vestem-se os uniformes buscando eliminar as marcas 

identitárias singulares. Toda institucionalização que visa punir o corpo potente e distinto 

eliminando sua singularidade, não apenas toma para si os objetos pessoais, mas também toda 

e qualquer singularidade dos modos de vida e, consequentemente, abala a sensação de 

intimidade e familiaridade que constituem esse lugar eu. No entanto, gostaria de mencionar 
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que, por mais que as instituições se empenhem interferindo em nossa corporeidade, mais do 

que máquinas previsíveis, somos máquinas desejantes, pulsantes em conteúdo e 

transbordantes em afetos, manifestando em toda nossa corporeidade traços de singularidade, 

que demonstram um percurso próprio. Mesmo que por alguma amarra ou imposição esses 

corpos tenham que se esconder, nenhuma institucionalidade será capaz de calar ou encobrir 

aquilo que extravasa o nosso modo de ser e estar no mundo.  
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2.3. Corpos voláteis: uma intimidação ao sistema normatizador e opressor  

Contrapor-se à lógica manicomial num sistema cruel e excludente não se dá apenas 

por um confronto com esfera de macro poderes, para esse embate, a necessidade é outra, pois 

estamos sendo atravessados por gestos, atitudes que perpassam sistemas de micro poderes; 

desde o saber médico que instituí seu saber, ao poder financeiro do Estado.  Contra isso, há 

também um trabalho para que o dito louco circule livremente e usufrua de todos os seus 

direitos como cidadão. Mas a loucura como é entendida socialmente e respaldada pelas 

demarcações de sanidade, ainda batalha contra as barreiras do preconceito, ódio e medo, 

também por isso, o louco permanece compreendido como aquele que oferece risco à 

sociedade, e que por esse motivo deve ser mantido longe do convívio e dos olhares aparentes 

das cidades. Segundo o texto de Foucault  

Assim se estabelece a tão curiosa função do hospital psiquiátrico do século XIX; 

lugar de diagnóstico e de classificação, retângulo botânico, onde as espécies de 

doenças são repartidas em pátios, cuja disposição faz pensar numa grande horta; mas 

também espaço fechado para um afrontamento; lugar de uma luta; campo 

institucional, onde se trata de vitória e de submissão [...] (FOUCAULT, 1997, p.49).  

Todas as movimentações contrárias ao que está posto, moral e socialmente, causarão 

incômodo aos que conservam os pensamentos de segregação e exclusão. Mas exatamente por 

esse incômodo que causa, as movimentações devem ser mantidas. O silenciamento desses 

corpos considerados fora dos padrões dará vitória aos discursos conservadores que se 

fundamentam em crenças e valores morais provenientes de uma sociedade que segrega as 

construções diversas e singulares. As inquietações que os movimentos geram, são 

promissoras para as lutas identitárias. Os corpos das mulheres também exemplificam bem 

essa força das mobilizações, elas demonstram a capacidade de desarticular os pensamentos 

machistas sobre o lugar que deveriam ocupar, questionando toda objetificação e 

mercantilização da sua corporeidade. Como encontramos no texto da autora Marga Stroher 

O silêncio está vinculado a uma postura corporal. Fazer silenciar um corpo que fala 

é tirar dele a possibilidade de expressão verbal e corporal e submetê-lo a uma 

disciplina de controle do corpo e, por extensão, de controle sobre o saber e sobre o 

exercício de liderança. É o silenciamento das vozes divergentes do discurso oficial. 

E esse silêncio, afirma Elisabeth Castelli, “não é um mero gesto figurativo, mas uma 

representação real da tecnologia do poder sobre corpos humanos”66. Na história da 

humanidade, uma das formas mais cruéis de opressão contra as mulheres foi a 

imposição do silêncio: mulheres silenciosas, silenciadas, histórias e vidas 
silenciadas, gritos de socorro silenciados – silenciadas nos textos, pelos textos e seus 

intérpretes, por fogos, facas, lâminas e guilhotinas, para fazer calar a língua das 

mulheres e aprisionar seus corpos.( STROHER, 2017, p.122) 
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 Para além disso, temos mulheres que representam toda sua força e capacidade de nos 

mostrar que mesmo diante de tanta barbaridade e violência cometida contra a sua 

corporeidade, ainda assim conservam o auto cuidado e o cuidado com o próximo, como me 

foi possível vivenciar com Marta ( nome fictício) usuária do CAPS, que mesmo vítima de 

diversos tipos de abuso, inclusive sexuais, cometidos pelos seus próprios companheiros, não 

deixava de passar um batom, nem de usar seus brincos, fazia muita questão de se maquiar, 

arrumar-se, fazer as unhas, namorar e tantas outras maneiras de cuidar de si. Infelizmente, não 

somente Marta exercia esse chamado “cuidado” com ela, mas também os especialistas que a 

medicavam.  

Uma dualidade da ideia do que significa cuidar, em nome do cuidado também se mata, 

Marta morreu depois de um infarto. Quando questiono sobre a possível causa da morte, logo 

ouço a seguinte justificativa “infelizmente são muitos anos de remédio e o corpo não 

aguenta”. Marta mostrou-se resistente a tantas formas violentas que acometeram seu corpo, 

mas não pôde resistir ao que foi instituído pelo saber especialista. Sobre a resistência do corpo 

feminino, a autora Adélia Prado do livro À flor da pele coloca 

O corpo foi domesticado, um território a ser conquistado pelas marcas limitantes da 

beleza. No entanto, há na história luzes resistentes ao que se desenhou sobre os 

corpos das mulheres. É possível provocar e evocar outras escritas a partir da 

corporeidade, rompendo com a racionalidade patriarcal e criando possibilidades 

inusitadas que superamos territórios demarcados, fazendo-nos autoras dos nossos 

próprios textos-corpos (PRADO, 2017, p.9).  

  Corpos articulados em seus afetos tornam-se ameaça, pois toda contestação daqueles 

que são marginalizados demonstra um risco ao poder dos privilegiados, estes mesmos 

privilegiados que estão responsáveis pela tomada de decisões importantes que afetam 

diretamente toda estrutura social.  

Nesse contexto, a educação libertadora não é interessante, pois não é prioridade que o 

acesso a direitos básicos e de qualidade ocorra de forma igualitária. Há uma busca para que 

esses serviços básicos sofram ataques, e que a educação enquanto aquela que produz 

conhecimento e formação crítica não seja mais acessível à população, assim como a saúde, 

entre outros. A ideia da higienização que Foucault (1978) aborda se equipara ao processo de 

exclusão socialmente encontrado dentro da estrutura existente, como os leprosários antes 

instaurados para receber os doentes e que passam a receber os marginalizados, distanciados 

das cidades. Esse processo demonstra como as organizações e agenciadores estão articulados 

para que seja mantido o ódio e exclusão da minoria, proliferando uma limpeza social daqueles 

que incomodam os olhares normativos.  
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A normatização é imposta com muita rigidez e crueldade. Não é fácil ser um corpo 

que resista a esses espaços, como enquanto mulher fora dos padrões, ou pessoa que deseja 

viver a sua sexualidade livremente, ou como simplesmente estar fora das exigências das 

instituições religiosas sem que seja considerado uma ofensa. No contexto atual, é importante 

enxergar muito além dos incômodos e imposições corpo a corpo, mas construir olhares que 

considerem as grandes organizações que se estabeleceram num lugar de poder.  

A necessidade de proibir que um aluno se vista de determinada maneira, ou afirme sua 

negritude através do seu cabelo “Black Power”, como comumente acontece nas escolas ou 

entrevista de empregos , é a reprodução desse pensamento de controle que busca adequar a 

pessoa dentro de um padrão normativo que é racista. Diria que são 

os microfascismos presentes no dia a dia, que permeiam e se inserem em todos os espaços, 

tanto pelas instituições como através de seus agentes. Ressalto que, não há necessidade 

burocrática de um estabelecimento para que tais violências ocorram, essas ações ocorrem no 

contato corpo a corpo diariamente, não é apenas um respaldo institucional que estabelecerá 

onde e como deverão se excluir os corpos e eliminar as identidades.  

Sendo assim, reforço a importância da corporeidade nos ambientes normativos, pois é 

considerando o corpo e toda sua movimentação, enquanto aquele que é constituído por 

símbolos e signos pulsantes em vida e subjetividade, representando muito além do 

biológico, mas também atuando enquanto corpo político, potente e defensor de que toda 

forma de existência seja legítima. Conforme acrescenta a autora Karen Bergesh 

Ou seja, o corpo é passível de decisões políticas que interferem diretamente em sua 

constituição, mas não é passivo diante de tais decisões, visto que reage a elas, 

questionando-as e/ou rejeitando-as. Para cada ação existe uma reação, uma 

resistência, e assim a dinâmica das relações de poder toma lugar. (BERGESCH, 

2017, p.193) 
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CAPÍTULO III  

3.1. A psicologia e a institucionalização 

Contextualizadas as ocorrências das opressões que nos rodeiam socialmente e 

apontando os eixos e mecanismos de poder estabelecidos dentro e fora das organizações, 

percebemos a relevância de abordar o papel que a psicologia desempenha nos ambientes 

institucionais, com o intuito de fazer uma análise crítica do trabalho e lugar do 

profissional nesses espaços. Considerando a dimensão clínica da psicologia muito além do 

setting terapêutico, mas capaz também de estabelecer sua participação no campo social e 

político podemos refletir, com Lourau: 

[...] o sociólogo, o psicossociólogo, o terapeuta, o educador, parecem ter funções 

precisas: revelar a ação social, ajudar os grupos a funcionar, tratar os doentes, 
formar os jovens. Mas podemos considerar estes diferentes ofícios sociais sob um 

ângulo radicalmente novo: o daquilo que os especialistas têm em comum como 

profissionais inscritos na divisão do trabalho, o fato de intervirem em tal ou qual 

instituição, respondendo a demanda, em nome do conjunto das instituições e de sua 

garantia política, o Estado. (ALTOÉ, 2004, p. 22). 

Instituir é um processo tão intrínseco na sociedade que entendemos esse ato quase 

como um processo natural das nossas atividades cotidianas, inerente às práticas profissionais. 

A Psicologia, por exemplo, enquanto atuante numa concepção de clínica de consultório, fez-

se inacessível à camada populacional mais pobre, mas passa a incentivar outras demandas e 

possibilidades de atuação por volta dos anos 80, fazendo-se estar em serviços que atendam a 

comunidade e que como parte disso, leve em consideração o contexto, história, ambiente e as 

condições sociais que influenciam no sofrimento do sujeito; como mencionado por Santos 

(2016), o que anteriormente era apenas contemplado pelo trabalho do serviço social. Tudo 

isso implica pensar como fazer uma psicologia cuja prática nos permita acessar as populações 

fora dos estigmas institucionais, que aconteça longe dos muros adaptativos que nos cercam. 

Para tanto, é necessário reconhecer-nos na prática e atuação, quando no funcionamento 

institucional deixamos de ser éticos conosco para nos encaixar na demanda institucional. 

O agente que atua sob o regime das instituições muitas vezes encontra, nas suas 

práticas, a reprodução dos modelos convencionais estabelecidos pelas organizações, fazendo 

do seu trabalho um lugar comum de atores das atividades convenientes as 

organizações. Assim, ações manicomiais continuam presentes e enraizadas nos modos de 
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operar, ocorrendo por meio do discurso e enunciação, constituindo elementos que 

demonstram que trabalhamos num contexto de saber prepotente. Conforme encontramos em 

Foucault 

[...] Mas se compreendia também por discurso um conjunto de atos de formulação, 

uma série de frases ou de proposições. Enfim - e este sentido foi finalmente 

privilegiado (com o primeiro que lhe serve de horizonte) -, o discurso é constituído 

por um conjunto de sequências de signos, enquanto enunciados, isto é, enquanto lhes 

podemos atribuir modalidades particulares de existência. E se conseguir demonstrar 

- como tentarei em seguida -que a lei de tal série é precisamente o que chamei, até 

aqui, formação discursiva, se conseguir demonstrar que esta é o princípio de 

dispersão e de repartição, não das formulações, das frases, ou das proposições, mas 

dos enunciados (no sentido que dei à palavra), o termo discurso poderá ser fixado: 

conjunto de enunciados que se apóia em um mesmo sistema de formação; é assim 
que poderei falar do discurso clínico, do discurso econômico, do discurso da história 

natural, do discurso psiquiátrico (FOUCAULT, 2008, p. 122).  

Não ter um entendimento que permita a crítica acerca das práticas e dos discursos 

induz à reprodução de atos institucionais nos espaços da clínica, bem como fora dela. Quando 

estabelecemos discursos sobre o outro, ou quando inferimos sobre o outro um saber 

favorecido por especialismo, limitamos as trocas, ou o que poderíamos construir 

conjuntamente, e assim consequentemente somos capturados pelo instituído. Segundo 

Guirado  

O mais importante nessa compreensão de institui-ção é que ela nos coloca, na 

qualidade de agentes ou de clientela, como atores em cena. É a nossa ação que faz a 

instituição. Que a reproduz e legitima. Inclusive, no que diz respeito aos efeitos de 

reconhecimento e desconhecimento. Assim, não há porque se referir à instituição 

como um corpo estranho, acima de nossas cabeças, com vida própria e independente 

de nós. Nós a fazemos. E, mesmo que à revelia de nossa consciên-cia, reconhecemos 

como natural e legítimo esse fazer (GUIRADO, 2009, p. 327).  

Numa perspectiva da análise institucional, verifica-se o quanto esse processo está em 

nossas práticas, comum até mesmo nos trabalhos destinados para a desinstitucionalização. Os 

agentes e a maneira como se organizam denunciam claramente a disposição hierárquica dos 

mesmos dentro dos estabelecimentos.  

A colocação hierárquica é uma característica muito presente nas instituições totais e 

como elas se organizam, recorrente também nas práticas dos profissionais e no modo de 

operar os saberes, assim, é preciso entender que a instituir (instituição)**** não é algo restrito 

a uma construção material murada, é uma ação também corpórea : Como nos diz Lourau 

O segundo nível de contradição existe dentro de nossa teoria da instituição. Á 

diferença da Sociologia, e da Psicanálise, não consideramos a instituição um " 

prédio". Infelizmente, a idéia de instituição como algo objetivo domina quase todas 

as ciências sociais. Por exemplo, na França, e talvez no Brasil, os psicólogos dizem: 

“eu trabalho em uma instituição”, como uma forma de capitalizar prestígio. Isso é 
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um absurdo! Com o sentido que estão dando a esse termo, os operários também 

trabalham em instituição. E então, que status privilegiado requerem os 

"trabalhadores das (em) instituições"? Se utilizarmos o modelo de instituição desses 

psicólogos, podemos afirmar que uma fábrica é uma instituição, urna escola é urna 

instituição, quaisquer quatro paredes/muros ou, mesmo, qualquer forma de 

organização material ou jurídica é urna instituição (LOURAU, 1993, p. 11). 

As relações dentro dos estabelecimentos oferecem importantes elementos que nos 

permitem reflexão sobre a problemática que se constrói nos serviços de Atenção Psicossocial, 

por exemplo. O serviço e seus agenciadores designados para suas práticas contrárias à lógica 

manicomial, algumas vezes reproduzem na prática o aprisionamento do corpo em condição de 

opressão, a medicalização nesses espaços é um exemplo latente. No entanto , para além disso 

é possível enxergar múltiplas potencialidades, como do trabalho realizado por alguns agentes 

que entendem a liberdade e autonomia como maneira crucial de devolver o direito à vida e 

cidadania desses sujeitos.  

Durante meu percurso acadêmico e de estágio, me foi****possível estar em um 

serviço de Atenção Psicossocial. Neste espaço me incomodava o lugar em que alguns 

especialistas se colocavam, como aquele que detinha em mãos a decisão de raspar os cabelos 

do outro, sem ao menos questionar sua vontade, por exemplo. Os traços geradores de ações 

manicomiais do serviço apareciam também nos modos cotidianos, como o de se trancar os 

portões, as paredes reproduzindo o ambiente hospitalar, dentre tantas outras questões. Nesse 

centro de atenção psicossocial havia sempre um incômodo com os usuários que não estavam 

em estado de letargia, o que logo acarretava em nomeá-los como alguém em crise. Qualquer 

corpo que se distanciava deste estado inerte poderia ser classificado como alguém em crise, o 

que comprova algumas das escritas anteriores em que descrevo como o corpo que não se 

encaixa nos parâmetros institucionais é tratado como louco, ou como aquele que logo 

precisaria ser medicado ou internado. Se o CAPS não está preparado para cuidar do corpo em 

crise, qual lugar então estaria? As contenções medicamentosas nesse lugar reproduzem as 

intervenções ocorridas dentro do manicômio. Fica nítido o quanto não é necessário um 

manicômio, com grades entre tantas outras características físicas e muradas, para que se 

exerça o poder e as ações manicomiais, pois elas ocorrem também nos serviços e seus 

dispositivos designados para se contrapor a essa lógica, lógica que está prevalecente em 

alguns serviços, na atuação dos profissionais e no manejo da vida dos usuários.  

Algumas atividades realizadas como ocupação de tempo por vezes remetiam a uma 

ideia assistencialista, em que o usuário nem sempre demonstrava interesse em participar por 

desejo. Mas como um corpo que resiste , existiam modos de se contrapor aquilo que a 

instituição propunha como adequada para eles, tal resistência permite emergir do corpo 
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letárgico questionamentos que tencionam as imposições mais opressivas. As assembleias por 

exemplo, são importantes intervenções dentro da instituição como modo de fazer ouvir as 

demandas daqueles a quem de fato devem interessar as atividades, os usuários, fazendo das 

assembleias uma ferramenta possível e capaz de elaborar planos que incluam o desejo de onde 

estar ou não estar, como nas saídas de território, dos projetos das oficinas, bem como discutir 

todas as possibilidades que o serviço poderia conjuntamente com os usuários oferecer. 

Evitando assim, o monitoramento da participação das atividades como uma espécie de 

avaliação, que verifica ou avalia a interação não por desejo, mas por uma espécie de bônus. 

Inclusive era muito comum fazer espécie de chamadas, muito parecidas com as chamadas 

escolares, em que o prontuário funcionava quase que como um “diário escolar”. Aliás, essa 

contextualização é muito pertinente, quando em um caso a irmã de uma usuária chega ao 

serviço para questionar o fato da irmã (usuária) não estar sendo acompanhada e ter ido para 

casa sozinha. Essa indagação da irmã com certeza nos ajuda a pensar o que o CAPS deveria 

fazer para não ser confundido como uma creche e não se tornar assim como algumas 

instituições, espaço e depósito de pessoas com tempo ocioso. Como apontado 

por Goffman (2008), atividades para “matar” o tédio ocorriam nos hospitais psiquiátricos:  

As organizações “muradas” têm uma característica que compartilham como poucas 

outras entidades sociais: parte das obrigações do indivíduo é 

participar visivelmente, nos momentos adequados, da atividade da organização, o 

que exige uma mobilização da atenção e de esforço muscular, certa submissão do eu 

à atividade considerada. Esta imersão obrigatória na atividade da organização tende 

a ser considerada como símbolo do compromisso e da adesão do indivíduo; além 

disso, indica a aceitação, pelo indivíduo, das consequências da participação para 

uma definição de sua natureza. Portanto, qualquer estudo da maneira pela qual os 

indivíduos se adaptam à identificação e à definição tende focalizar a maneira pela 

qual enfrentam o problema da adesão visível nas atividades da organização 

(GOFFMAN, 2008, p. 150).  

Um trabalhador dentro desses lugares, que questiona os modos de funcionamento da 

mesma, assim como as atividades realizadas pelos funcionários nos cuidados e manejos dos 

usuários do espaço, é um sujeito que incomoda, que não se encaixa no modelo institucional. 

Isto atormenta aqueles que não se implicam verdadeiramente com o trabalho, e nessa falta de 

implicação há uma reprodução dos modelos que são institucionalmente colocados e assim 

reproduzidos, como mencionado por Goffman abaixo:  

Quando um indivíduo contribui, cooperativamente, com a atividade exigida por uma 

organização, e sob as condições exigidas- em nossa sociedade com o apoio de 
padrões institucionalizados de bem-estar, com o impulso dado por incentivos e 

valores conjuntos, e com as ameaças de penalidades indicadas- se transforma num 

colaborador; torna-se o participante “normal”, “programado” ou 

“interiorizado” (GOFFMAN, 2008, p. 159). 
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Chamo a atenção para o termo colaborador da instituição, designado para aquele 

agente que trabalha cooperando nos moldes institucionais e que pouco se opõe às práticas 

realizadas no seu ambiente de trabalho. A partir desse termo é possível identificar um 

importante acontecimento, o de um sujeito que provavelmente foi envolvido pela organização 

de modo que tenha levado a perda de autocrítica das suas práticas. Mas que ao mesmo tempo, 

possui potencialidades imprescindíveis para a construção de um trabalho que seja capaz de 

burlar as imposições burocráticas. Um profissional implicado com aquilo que de fato o afeta e 

que o move, é capaz de gerar mudanças possibilitando novos olhares e acontecimentos dentro 

da equipe de agentes.  

 A falta de questionamentos das atividades que são desempenhadas no meio regido 

pelo poder institucional, faz com que o  agente se torne  institucionalizado e cada vez mais 

parte do grupo. Isso é um grande problema, pois quanto mais institucionalizado se encontra 

aquele que executa as determinações institucionais, mais instituído ele se torna, o que faz com 

que se reproduza nas suas práticas ações respaldadas não mais numa ética pessoal, mas sim 

nas práticas institucionais. Exemplo disso são as organizações militares, que trabalham sob 

disciplina que é extremamente violenta, pautada numa ética institucional que por vezes foge a 

do sujeito. Quando a instituição a quem servem, neste caso o Estado, tem como alvo pobres, 

negros e todos aqueles que corporalmente encontram-se à margem, vemos famílias e 

inocentes morrendo brutalmente. Lembremos da família que teve o carro alvejado por 80 

tiros. Sobre os corpos militares, a autora Bergesch descreve: 

O conhecimento tanto do corpo do soldado como de suas potencialidades (força, 

destreza, disciplina etc.) transforma-se em um saber passível de manipulação de 

interesses políticos e científicos. Científico, porque possibilita a observação, a 

experiência e a aprendizagem. Político, porque o saber adquirido através da ciência 

transforma-se em poder de imposição, negociação e manipulação interna (soldados) 

e externa (relação com a sociedade e com outros Estados). O interesse, dessa forma, 

não se localiza na promoção do corpo do indivíduo, mas no estudo do corpo como 

objeto de conhecimento e manipulação tanto de forma isolada como grupal dentro 

de um determinado tempo e espaço (BERGESCH, 2017, p. 191). 

 Muitas vezes as instituições não preparam as crianças, mulheres, e loucos enquanto 

agentes, oferecem cada vez mais destaques àqueles que já se encontram num corpo 

privilegiado, fazendo-os agenciadores. Isso remete a uma construção também histórica, que 

designa a determinadas instituições a função de depósitos para corpos à margem da sociedade. 

Conforme Lourau descreve:  

[...] O trabalho manual e os diversos estratos do trabalho não manual e não 

intelectual (a crescente massa do setor terciário, privado de poder e de saber 

instituído), graças à relação imediata com a produção ou a reprodução, contêm uma 
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dura escola de análise social, um enfrentamento direto com as forças e a ciência da 

dominação. Do mesmo modo que o saber das mulheres, das crianças e dos loucos, o 

saber social dessa categoria é anulado, desqualificado e cada vez mais reprimido 

como culpável ou inferior (apud ALTOÉ, 2004, p. 148).  

Essa lógica de segregação segue no sentido de, ao denominado louco, negar as 

circunstâncias sociais e ambientais que atravessam sua vida, direcionando o foco nos seus 

atos ou na sua desorganização, viabilizando assim à instituição manicomial que essa puna, 

controle e domestique seu corpo social, emocional e fisiológico. Assim como fazem com as 

crianças, papel desempenhado pelos grupos familiares, pelas organizações e estabelecimentos 

que escolarizam os corpos infantis, impondo a elas a obediência e a reprodução dos 

regimentos de acordo com a sociedade na qual estão inseridos. Vemos a precarização dos 

planejamentos em estabelecer metas que priorizem o bem-estar e desenvolvimentos físico e 

social da infância, mas que atua em termo de plano político nacional e institucional, com 

métodos punitivos e de segregação. Ou seja, temos visto sempre uma instituição pronta para 

aplicar a punição, como ocorre nas Ações Socioeducativas, mas nem sempre encontramos 

uma instituição que preze pelo lazer e acolhimento da infância. Conforme abaixo citado , 

internações socioeducativas, também são formas de exclusão: 

Toda internação é uma forma consciente de segregação. Assim, quanto mais 

completa for a estrutura de um internato, levando-o a não ter que recorrer a recursos 

institucionais e serviços externos, maior a sua capacidade de segregar. E quanto 
maior for a capacidade de o internato segregar, maior será a sua capacidade de 

exercer violência e arbitrariedade sobre os internos. Por isso, nenhum serviço que 

possa ser realizado por outro órgão deve ser exercido pela instituição responsável 

pela aplicação da medida de internação (COSTA, 2006, p. 58). 

Também para as pessoas em sofrimento psíquico, os manicômios cada vez mais 

estarão de portas abertas, afinal esses estabelecimentos encontram-se inseridos na lógica do 

domínio pleno sobre as corporeidades, o que costuma ser chamado de “cuidado” pelas 

instituições que praticam tal lógica. Mas há alguma ética desse cuidado das instituições em 

fornecer os direitos básicos à população? Há uma ética no trabalho que priorize a prevenção 

de adoecimentos e não a sua suposta cura? Na prática podemos identificar como é possível 

desempenhar um trabalho que priorize a liberdade e autonomia daqueles que por muito tempo 

tiveram negado seu direito de existir e de estar em sociedade. E com isso sermos éticos 

conosco e, principalmente, com quem praticamos o nosso trabalho. 

No decorrer da escrita apresento algumas semelhanças entre modelos 

institucionais e no seu funcionamento. Retorno a este assunto para equiparar as reclamações 

da equipe do serviço de atenção psicossocial, e que determinados usuários frequentaram o 

serviço “apenas” por conta da possibilidade de alimentação e por esse motivo não deveriam 
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fazer uso do serviço. Isso é muito parecido com o discurso dos professores que questionam os 

alunos que vão à escola para se alimentarem e são evasivos nas aulas. Apenas denunciam a 

falha da instituição, organização e seus agentes que procuram resolver as questões por via da 

punição ou encarceramento, sem pensar naquilo que contribuiu para que o sujeito se encontre 

em determinada situação. 

  



42 

 

3.2. O relato de uma gestação institucional 

Finalizo este trabalho apresentando outro caso que me afeta, e que representa muito o 

que escrevi e li durante o percurso desse trabalho de finalização, e permitiu que eu fizesse 

uma análise real do corpo que respira num ambiente institucional, e como este corpo, 

atravessado por questões psicossociais nos permite enxergar na instituição seu formato 

disciplinar e pouco acolhedor. Descrevo o caso de uma mulher jovem, negra e que vive em 

vulnerabilidade social, criticada por frequentar o serviço “apenas para comer”. Esta é 

desprovida de laços familiares e tem o CAPS como sua referência, porém, é questionada por 

estar no serviço por via da alimentação e não por algum sofrimento psíquico, como relata a 

equipe. Em certo momento, desconfia-se da gravidez dessa usuária, fato que a mesma não 

reconhece. Por seguinte, as imposições dos especialistas fazem com que ela seja convencida a 

fazer o teste, para que se comprove a gravidez e assim, se inicie o processo da gestação para a 

instituição, já que para a usuária, esse processo ainda não existia. Assim que a equipe de 

especialistas consegue convencer a usuária a fazer o teste e obter a confirmação da gravidez, 

inaugura-se aqui o caminho da maternidade compulsória. É acreditado pela equipe que ela 

necessita conscientizar-se da gravidez e assim exercer os cuidados com a gestação que, nesse 

caso, nem era dela, mas sim da instituição. A usuária é quase que obrigada a entender sua 

gravidez e estabelecer vínculos maternos como o de cuidado com a criança, impostos pelo 

saber do especialismo da equipe de agentes, que ao mesmo tempo já a designa como incapaz 

de criar o filho. Nesse percurso da gestação institucional, aos poucos meses já se discute a 

incapacidade mental e financeira da mãe em exercer os cuidados apresentados como 

necessários a criança. Nota-se que em quase nenhum momento se pensa em acolher o 

sofrimento da mãe e sua dificuldade em aceitar a gravidez. Aqui, é possível identificar a 

interferência do poder político e médico nas vidas, como descreve a autora Bergesch 

Assim, o controle da sexualidade, que utiliza a disciplina do corpo e as regulações 

da população através da medicina e da pesquisa, objetiva a organização do poder 

sobre a vida. Agora a característica do poder não é mais matar, mas investir na vida 

e sua proliferação (BERGESCH, 2017, p. 192). 

É possível entender, então, que desde a gestação existe uma obrigação em estabelecer 

um comprometimento da mãe para com o bebê, para que a mesma aceite e faça os cuidados 

médicos, ao mesmo tempo que se pensa o destino daquele que nem nasceu. Sendo assim, a 

instituição se coloca num lugar delimitando a sanidade e capacidade de cuidados que uma 

mulher poderia construir como mãe, e já aciona outros dispositivos como modo de pensar 
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num futuro que não inclua essa mãe pobre, negra e denominada socialmente como louca, 

numa pessoa autônoma e capaz de cuidar do próprio filho. As pautas rodeiam sempre nos 

cuidados com a gestação voltados apenas para a saúde do bebê, mas dificilmente se pensa 

como acolher o sofrimento dessa mãe, que pouco se reconhece nesse lugar. A instituição mais 

uma vez reproduz o manicômio, aplicando na vida dessa mulher e de tantas outras o ato de 

instituir no corpo feminino negro e pobre, e também da criança que ela carrega, o reviver da 

perda e do sequestro da vida. 

Para essa mulher, em poucos momentos o seu desejo de gerar e ter essa criança foram 

questionados, para ela, cujo histórico enquanto mãe de outras duas crianças lhe foram 

retiradas judicialmente, há uma complexidade que envolve sua história de agressão e rejeição 

dos outros filhos, mas o problemas*** (colocar no singular)***** é que desde o início já 

designaram Sueli (nome fictício) como incapaz de criar a criança quando nascesse, levando 

em consideração a falta de apoio e estrutura familiar, bem como sua vulnerabilidade 

socioeconômica, o que reforça a ideia de silenciamento da mulher marginalizada, que não tem 

poder algum de decisão sobre si e nem daquilo que ela gera. 

Em nenhum momento foi discutido a possibilidade de interromper a gestação, retomo 

aqui em uma escrita anterior , em que abordo a carga moral das instituições sobre os corpos 

oprimidos, as instituições e seus agentes manifestam seu poder de decidir sobre o corpo da 

mulher pobre, negra e considerada louca, aquilo que não passa pelo seu desejo, mas sim o que 

é imposto pelo poder também moral. O que contemplamos com essa citação de Stroher 

 A formatação dos corpos das mulheres torna-se crucial nos discursos que retomam 

os ideais greco-romanos moralistas acerca da formatação dos corpos e do 

comportamento socialmente adequado. O vestuário, os silêncios, a culpa, a 

maternidade e o cuidado de filhas e filhos, o impacto das palavras, a sexualidade, a 

vida asceta, a viuvez, a vida no casamento, a experiência da submissão e da 

escravidão fazem parte das experiências corporais das pessoas da comunidade e vão 

formatando e delimitando as experiências dos corpos a partir da disciplina, do 

controle e do exercício de poder sobre o corpo. (STROHER,2017, p.122) 

Além do mais, quase não se pensa em estabelecer estratégias que viabilizem a 

construção dessa mulher como mãe capaz de desempenhar os cuidados maternos, mas sim, 

pensa-se em soluções por meio da punição como cortes afetivos e do próprio corpo, como a 

esterilização. Assim impõem ao corpo da mulher: 

 

O discurso em torno da vestimenta e do comportamento adequados, convenientes, a 

imposição ao silêncio no espaço público, a aprendizagem introspectiva, em postura 
de silêncio, o apelo à submissão e a tentativa de impedir que as mulheres ensinem e 
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exerçam autoridade, a submissão e a “maternidade compulsória” fazem parte de um 

discurso que atinge a corporeidade das mulheres através e para o controle dos 

saberes. A noção de saber vinculada ao exercício do poder – não ensine, nem exerça 

autoridade – está concebida a partir de uma epistemologia de não interação no 

processo de conhecimento – aprenda em silêncio. (STROHER,2017,p.118) 

 Esse silenciamento de um corpo e dos seus desejos em torna-se ou não mãe, além da 

desassistência sobre o sofrimento da mulher que a leva em não reconhecer sua gravidez, 

reproduzem uma lógica punitiva e segregadora, que direcionam o cuidado não para a mãe, 

mas para a gestação da instituição. 

     O modo como a violência intervém sobre corpo dessa mulher, nos permite questionar 

como as instituições entendem cuidado. É a instituição da violência como descrito por 

Basaglia (1985), mais uma vez impondo seu poder sobre um corpo oprimido, suas ações 

grotescas respaldadas por um saber e também pelas burocracias silenciando as vidas 

marginalizadas. O final do meu estágio literalmente acontece com o fim dessa gestação, 

quando depois de tanto trabalho, no nascimento do bebê mais uma vez a instituição da 

violência se sobrepõe. O nascimento apareceu em vários veículos de notícia da cidade e é 

desse modo que o CAPS também ficou sabendo do acontecido. 

Os militares considerados heróis aparecem na imagem, doando fraldas e outros objetos 

para o cuidado do bebê. Até aqui, é a notícia que se tem sobre a ação policial heroica. O 

restante da história a seguir vem de dentro do hospital.  

No mesmo dia em que soube da chegada da criança ao mundo, fiquei preocupada com 

a Sueli, Fui (f minúsculo) ***** até o local, chegando lá pude ouvir o show de horrores do 

momento do parto quando me relataram que a mesma, em surto, teve que ser colocada sobre a 

maca pela polícia, pois não queria deixar ninguém a tocar.  

A saída do bebê que se inicia com tanta violência, ainda não representa o fim do 

sofrimento. Sueli foi chamada de surtada, sendo posta na maca pela força policial e sedada 

para que o bebê terminasse de sair em “segurança". Na saída difícil, foi preciso fazer cortes 

que claramente denunciam uma violência obstétrica, sedada, a instituição pôde iniciar o 

processo de sequestro da criança, filho de uma mãe negra, pobre e louca, e que por isso, não 

teria nem o direito de ver o próprio filho, ou participar de qualquer decisão sobre a vida deste 

que ela gerou por nove meses. Como podemos ver não couberam neste ato, o parto e nem o 

nascimento, mas sim aquilo que sai. 

 A mãe estava sedada durante o “nascimento” e nem sequer lhe deram o direito de ver 

seu bebê na hora e nem depois. Por que nem depois? Nem depois porque nem ela e nem o pai 
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do bebê foram ouvidos sobre suas dificuldades, nem depois porque já tacharam Sueli como 

louca e como incapaz de ter autonomia e exercer qualquer cuidado com a criança, a 

consideraram como uma pessoa que oferecia perigo, não foram capazes de ouvir sobre o seu 

sofrimento, afinal a ela sempre coube o lugar do silêncio.  

Em determinado momento dessa história, o possível pai do bebê aparece em desespero 

questionando uma das agentes do hospital, "como tiraram dele o filho que ele nem pôde 

conhecer , e como recolhem seu filho sem nenhuma assinatura?" Na mesma hora a assistente 

social responde que não há necessidade de assinaturas do pai para que este tenha o filho 

abrigado em instituições. O mesmo em desespero chora. 

Questiono essa justificativa das assinaturas, pois a mãe e o pai do bebê estão 

impossibilitados de ver o filho e sofrem por isso, precisam aguardar justamente a assinatura 

do psiquiatra para verem o bebê. Pois bem, não independe de assinaturas para decisões como 

foi dito pela agente? Por que a assinatura do médico psiquiatra que vai decidir se Sueli poderá 

ver o filho ou não? Por que independente da assinatura do pai, a criança é abrigada? Todos 

esses acontecimentos demonstram com clareza que não é uma questão apenas de assinar ou 

não, mas do poder da assinatura. Segundo Basaglia (1985,p.101)  

Família, escola, fábrica, universidade, hospital: instituições que repousam sobre um 

a nítida divisão de funções, através da divisão de trabalho (servo e senhor, professor 

e aluno, empregador e empregado, médico e doente, organizador e organizado). Isto 

significa que o que caracteriza as instituições é a nítida divisão entre os que têm 

poder e os que não o têm. De onde se pode ainda deduzir que a subdivisão das 

funções traduz uma relação de opressão e de violência entre poder e não poder, que 

se transforma em exclusão do segundo pelo primeiro. A violência e a exclusão estão 

na base de todas as relações que se estabelecem em nossa sociedade. (BASAGLIA, 
1985, pg.101) 

 

       Ressalto que, em poucas ocasiões existiu uma preocupação em promover cuidado para a mãe, não 

foi pensado os motivos que levaram ela não querer ser tocada, nem o porquê da sua rejeição a 

gestação. Os especialistas entenderam que o melhor para a criança seria mantê-la longe da progenitora 

e proibir o contato entre eles, com a superficial justificativa desta ser agressiva e surtada.  

        Um dos momentos mais dolorosos que vivenciei desse episódio foi quando entro na enfermaria 

onde havia com a Sueli mais três mães, todas elas amamentavam seus bebês, somente Sueli se 

encontrava cabisbaixa, ao seu lado estavam as roupas e fraldas, mas sem a criança. Logo, aquele que 

se apresentava como pai do bebê, olha pra mim, pega as fraldas e pergunta – “E o que eu faço como 

isso?”- Eu estática, sem saber o que fazer, dou-lhe um forte abraço. 
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        No dia posterior procuro saber como estava a Sueli, a mesma havia evadido do hospital e saiu a 

procura do filho que já estava abrigado. Ela ainda se recuperando do pós parto, resistente, saiu pela 

cidade procurando pelo filho que a instituição a negou violentamente. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A escrita desse trabalho se deu em meio a muitos acontecimentos. Escrever sobre 

aquilo que nos afeta desperta a angústia de pensar os caminhos trilhados e de tudo que nos 

atravessa durante o percurso, além da dúvida sobre o que fazer com tantos aprendizados. O 

desejo em falar sobre as instituições vem de um estranhamento em vivenciar no espaço da 

academia, o incômodo de muitos colegas em não entenderem a proposta de alguns docentes, 

sobre não seguir alguma ordem institucional, fosse ela em relação à escrita ou pela maneira de 

avaliação da disciplina. Tudo isso me levou a pensar como somos oprimidos, e que quando 

colocados em certa liberdade, estranhamos esse lugar. 

A partir disso foi possível perceber que, muito além do espaço acadêmico, existem 

espaços de aprisionamento com intuito de eliminar socialmente toda corporeidade que não se 

encaixa nos modelos normativos, historicamente impostos, e que trabalham com o intuito de 

padronização do corpo e como este se apresenta nos espaços. Ao fazer a leitura sobre as 

instituições ficou nítido o quanto estas são formas também de segregação, dominação e 

controle daqueles que nela circulam ou estão aprisionados. E estas que trabalham em função 

de encarcerar, destinam-se massivamente para uma população considerada a margem da 

sociedade e encontram-se de alguma maneira negligenciados. Além disso, refletir sobre as 

instituições é perceber que elas não pensam no seu gerenciamento ter mulheres, crianças e 

pobres como parte dirigente, mas sim como aqueles que estarão internos numa estrutura 

excludente machista, racista e manicomial. 

A ideia higienista persiste nas instituições totais, como nominadas por Goffman 

(2008), sendo importante aliada no processo de exclusão dos corpos que não estão 

normatizados. Portanto, as características que certas instituições carregam se assemelham no 

que diz respeito ao controle, punição e exclusão. Desde uma instituição considerada 

importante socialmente como a escola, a uma instituição desprezada como os presídios, 

ambas apresentam modos de funcionamento que refletem o que está posto socialmente e é 

controlado via poder do Estado.  

Para além do ambiente acadêmico, pude estar num serviço, durante o estágio, parte de 

uma política pública de saúde mental, designado para contrapor a lógica manicomial e que 

permitiu perceber que não somente as instituições muradas instituem, segregam, controlam, e 

matam, mas sim toda e qualquer organização fruto de um sistema que opera a favor de 
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interesses individuais, hierárquicos e elitistas que são tão segregadores e punitivos, quanto 

qualquer outra instituição considerada cárcere. Portanto, é possível concluir que é importante 

pensar na nossa atuação enquanto corpo, o quanto estamos sendo éticos com aquilo que 

construímos ao longo da nossa história, não apenas profissional, mas também pessoal. 

Procurando, nesse sentido, compreender que ao longo do percurso iremos nos deparar com 

diversas e persistentes imposições institucionais, mas que para muito além de uma ordem 

institucional devemos pensar numa ética no haver outro e com aquilo que acreditamos ser 

justo e coerente com toda corporeidade existente. 
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